Nuno de Montemor (1881-1964)

Nuno de Montemor é o pseudónimo de Joaquim Augusto Álvares de Almeida, que nasceu em
Quadrazais, Sabugal.
Após ter sido ordenado sacerdote, foi nomeado capelão e secretário do Distrito de
Recrutamento e Reserva do Exército, nesta cidade. Na qualidade de assistente religioso
acompanha os militares ao teatro de guerra em França, por ocasião da Primeira Grande
Guerra. Neste país trava conhecimento com intelectuais, como Augusto Casimiro, de quem
ficará amigo.
Foi um sacerdote muito ligado a esta cidade, por laços familiares mas também por obras de
Assistência Social, sendo o Lactário Dr. Proença a mais conhecida, fundada, com a
colaboração de vários beneméritos, para benefício das crianças lactentes pobres.
Autor de obra muito vasta, foi poeta, contista, romancista e dramaturgo e obteve significativo
sucesso editorial, chegando mesmo a ser o autor com maior procura no mercado do livro. Este
êxito levaria à publicação de algumas obras no estrangeiro.
Nuno de Montemor fez dos seus livros um apostolado, defensores da Fé Católica e da sua
Moral. A intenção era a defesa da corrente tradicionalista católica, estabelecendo laços entre a
Literatura e o Cristianismo.
A sua obra foi estudada fora de Portugal e traduzida para espanhol, francês, italiano e
holandês.
Vasco Moreira escreveu um ensaio sobre o autor, A Virgem, editado em 1932.

Obras:
-

Lodo e Neve
Flávio
Amor de Deus e da Terra
O Cântico da Dor
A paixão de uma religiosa
O avô

1/2

Nuno de Montemor (1881-1964)

-

O irmão de Luzia
Maria, a pecadora: vida de Santa Maria Madalena
A Virgem
A hora vermelha
Água de neve
Pobrezinhos de Cristo
Coração de barro
E o sangue se fez luz
Maria Mim
O crime de um homem bom
Glória em sangue
Quando se tem mãe
Um homem que não mentiu
As duas paixões de S. Paulo
Luz de Fátima
Depois da queda
Rapazes e moças da Estrela
Horas de paz e de amor
O meu retiro
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