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GUILHERME LUÍS DOS SANTOS FERREIRA 
(1849 – 1931) 

UM CRISTÃO ÍNTEGRO E INTEGRAL 
 
 

Timóteo A. J. Cavaco 

 
Muitos, quase todos, são aqueles que após a morte conseguem arrancar rasgados elogios 
por parte dos que permanecem vivos. Porém, poucos são os que, ainda em vida, conse-
guem fazer soar aplauso quase unânime, particularmente por entre aqueles que consigo 
privaram e conviveram. Não será certamente injusto incluir nesta categoria Luís Guilherme 
dos Santos Ferreira, um eminente cidadão português que foi observador privilegiado das 
mudanças ocorridas no nosso pequeno país, e, enfim, em todo o mundo, na viragem do 
século XIX para o século XX. 
 
Santos Ferreira teve um carácter de tal forma eclético que é possível encontrar extensos 
textos sobre si sem que inúmeros aspectos relacionados com a sua vida sejam sequer men-
cionados. Para as publicações mais confessionais tornava-se importante fazer sobressair a 
sua devotada e íntegra vida de cristão protestante com incontável colaboração ao nível de 
direcção de instituições religiosas, bem como de produção literária prolífica no campo do 
ensaio, do jornalismo, mas também da poesia e da hinologia. Em publicações de índole 
geral, mercê também do completo ostracismo a que o protestantismo era devotado à época, 
a vivência espiritual de Santos Ferreira é completamente ignorada, dando-se-lhe destaque à 
exímia carreira militar e aos seus inúmeros trabalhos científicos como investigador, arqueó-
logo, polígrafo, heraldista, etc. Esta hibridez, todavia, em nada o desfavorece, pois evidencia 
uma personalidade cheia de qualidades e capacidades que o tornam cidadão de grande 
valor. É infelizmente desconhecido de muitos portugueses, mesmo de muitos protestantes, 
apesar de ter sido um dos seus mais notáveis representantes. Em boa verdade se diga que 
o próprio Santos Ferreira poderá ter contribuído para que pouco se conhecesse dele, já que 
na hora da sua morte o diário Primeiro de Janeiro sobre ele disse que apesar de ser “um 
dos nossos mais notáveis eruditos […] furtava-se a toda a publicidade”, acrescentando que 
“a sua modéstia chegava a ser excessiva”.1 
 
Este singelo trabalho, apesar de pretender ser tanto quanto possível isento, não é mais do 
que um breve panegírico a propósito dos 100 anos da publicação em livro da obra A Bíblia 
em Portugal, da autoria do nosso biografado. Muito mais do que pela sua extensão – trata-
se praticamente de um opúsculo com 123 páginas numeradas – este é um trabalho que até 
hoje não teve paralelo em Portugal, sem com isso querer desmerecer os escritos que sobre 
esta temática se têm produzido ou que se anunciam fazer. 
 
Não querendo nem podendo sermos exaustivos, procurámos respigar informação sobre as 
mais diversas contribuições de Santos Ferreira para a cultura portuguesa. Por essa razão 
este trabalho é abrangente sem ser profundo. Por vezes é até mesmo disperso, tanto quan-
to foi a vida e a obra de Guilherme Luís dos Santos Ferreira. 
 
 
Infância e Juventude 
 
A data de nascimento de Santos Ferreira começa por ser, desde logo, um motivo de discór-
dia entre as diversas fontes consultadas. Dois jornais à época da sua morte (1931) estabe-
lecem 1847 como ano de nascimento2. Uma cópia de uma Certidão Narrativa de Registo de 

                                                           
1
 Primeiro de Janeiro (Porto), 28 de Janeiro de 1931, 5. 
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Nascimento obtida a 5 de Setembro de 1989 dá conta que Santos Ferreira teria nascido a 2 
de Fevereiro de 1850.3 
 
Todavia, a informação mais credível parece-nos ser a que atribui a data de 10 de Janeiro de 
1849 ao dia em que Guilherme Luís dos Santos Ferreira pela primeira vez viu a luz do dia.4 
Esta é a data que é mencionada no “Livro de Matrícula do Pessoal: Registo dos Oficiais e 
Indivíduos com a Graduação de Oficial” que se encontra depositado no Arquivo Militar, em 
Lisboa e é também a data referida noutras fontes bibliográficas credíveis.5 
 
Independentemente do ano exacto em que Santos Ferreira nasceu, a verdade é que ocorreu 
num período conturbado da nossa história contemporânea. Reinava D. Maria II (1819-1853) 
e, apesar da guerra fratricida entre absolutistas e liberais ter terminado mais de uma década 
antes, os golpes e contra-golpes, bem como as constantes mudanças de Governo não 
tinham ainda cessado. Apesar de se aproximar a pacificação das hostes em confronto, por 
via da Regeneração (1851), a verdade é que por esta altura se assiste a um recrudescimen-
to breve do poder do maçom António Bernardo da Costa Cabral (1803-1889) que acabaria, 
porém, por entrar em desgraça, apesar de, mais tarde, ter prestado relevantes serviços à 
nação enquanto diplomata, função esta que já tinha exercido antes de 1849.6 
 
Observador privilegiado de todas estas movimentações deverá ter sido o pai de Guilherme 
Luís, um militar que, por ter chegado ao posto de Coronel,7 deveria ter alinhado pelos libe-
rais na luta entre os irmãos D. Pedro (1798-1834) e D. Miguel (1802-1866), após a morte de 
D. João VI (1767-1826). De seu pai, Anastácio dos Santos (Ferreira), pouco mais sabemos 
do que o seu nome e o seu ofício. Da sua mãe, Angélica Rosa dos Santos (Ferreira) ficou 
apenas o nome. Da informação recolhida no Arquivo Militar de Lisboa8 sabe-se que no início 
de 1867 já D. Angélica teria falecido, pelo que o jovem Guilherme Luís deve ter ficado órfão 
de mãe relativamente novo. Na investigação que realizámos não nos foi possível apurar 
mais dados sobre a sua família imediata. 
 
Assim, especulamos que Guilherme Luís tenha crescido como qualquer outra criança portu-
guesa da segunda metade do século XIX. Deve ter passado os primeiros anos da sua vida 
na freguesia em que nasceu, Santo André, no concelho de Mafra.9 Ainda assim, terá sido 
alvo de raros privilégios, ao ponto de completar a instrução primária, com conhecimentos da 
língua francesa.10 
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 Esta cópia foi-nos gentilmente facultada pelo Rev. António C. Barata que a obteve por intermédio do Sr. Eliezer 

Ferreira Martins, neto por via materna de Santos Ferreira. 
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Carreira Militar 
 
Tal como muitos jovens no seu tempo, e certamente, por influência de seu pai, Santos Fer-
reira decide ingressar na carreira militar logo que completa os 16 anos. Assim, a 22 de Abril 
de 1865 assenta praça como voluntário no Batalhão de Caçadores n.º 11 e é promovido a 
Alferes a 15 de Dezembro de 1875 depois de ter servido como Sargento-Ajudante do Regi-
mento de Infantaria n.º 12.11 
 
Logo após a sua promoção, Santos Ferreira é colocado no Regimento de Infantaria n.º 11 (a 
18 de Dezembro de 1875), tendo passado ainda pelo Batalhão de Caçadores n.º 1 (desde 
30 de Maio de 1876) e pelo Batalhão de Caçadores n.º 6 (desde 13 de Julho de 1876). Foi 
promovido a Tenente a 30 de Agosto de 1882 e a Capitão a 3 de Novembro de 1887, pas-
sando então a integrar o Regimento de Caçadores n.º 11, precisamente o mesmo em que 
tinha assentado praça 22 anos antes.12 
 
Parece-nos, porém, não ter sido como “militar de fileira” que Santos Ferreira mais se terá 
destacado. Certamente devido à sua instrução, carácter e cultura ímpares, Santos Ferreira 
foi chamado a exercer funções de elevada responsabilidade na instituição castrense. Quan-
do ainda não tinha 30 anos (a 14 de Dezembro de 1876) é colocado na Direcção-Geral da 
Secretaria da Guerra (1.ª Repartição), integrando 3 anos mais tarde a comissão encarrega-
da de elaborar um novo regulamento da administração da fazenda militar, a 23 de Março de 
1880.13 Anos mais tarde foi também vogal da comissão encarregada de elaborar um manual 
de telegrafia óptica para uso do Exército (por portaria de 17 de Abril de 1896), serviço pelo 
qual veio a receber um louvor, a 27 de Outubro de 1897. Foi ainda adjunto à Direcção dos 
Telégrafos da Guarnição de Lisboa e dos Pombais Militares a partir de 25 de Fevereiro de 
1891.14 
 
Tal era a sua paixão pelos livros e pela cultura que se destacou como bibliotecário do Minis-
tério da Guerra, função que exerceu com brio e distinção durante vários anos. É, aliás, devi-
do à presença de Santos Ferreira nesta função que a Biblioteca do Exército, em Lisboa, 
ainda hoje detém uma impressionante colecção de Bíblias de grande valor. 
 
Ainda antes do alvor da República, é colocado na situação de reserva com o posto de major, 
a 12 de Junho de 1901.15 No entanto, nos 30 anos de vida que lhe restariam, Santos Ferrei-
ra não sucumbiu à sua situação de aposentado e continuou a trabalhar denodadamente nas 
mais diversas frentes de uma “guerra” em que as armas utilizadas não foram certamente 
espingardas e canhões. 
 
A dar testemunho da sua brilhante carreira militar, estão registadas diversas condecorações 
que Santos Ferreira recebeu ao longo da vida. Assim, logo em 187016 recebe a Medalha 
Militar de Cobre (de Comportamento Exemplar), feito que viria a ser repetido a 5 de Janeiro 
de 1881 com a Medalha Militar de Prata17 e a Medalha Militar de Ouro, em 1918.18 Foi galar-
doado como Cavaleiro da Ordem Militar de São Bento de Avis, a 1 de Dezembro de 188719 
e Comendador da mesma ordem em 1919. De nações estrangeiras é ainda de destacar a 
outorga do título de Cavaleiro da Ordem de Mérito Naval de Espanha, por diploma de 18 de 
Novembro de 1887, Medalha de Prata da Coroação de Afonso XIII, em 1903, Oficial da 
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Ordem da Coroa de Itália, a 28 de Outubro de 1909, bem como, por diploma de 12 de Maio 
de 1921, Comendador da Ordem de Mérito Militar de Espanha.20 
 
 
A Refundação da Cruz Vermelha Portuguesa 
 
A despeito da quase total ausência de menção ao trabalho de Santos Ferreira na Cruz Ver-
melha Portuguesa nas diferentes obras publicadas sobre a história da instituição,21 a verda-
de é que num momento de grande fragilidade ficou a dever-se a este homem a refundação 
e, enfim, a manutenção desta prestigiada instituição. Nas palavras de João Paulo Henri-
ques: 

“A fundação da organização [Cruz Vermelha] em Portugal está atribuída ao dr. José 
António Marques (1822-1884), médico e cientista português, que, em 1864, esteve 
presente na Primeira Conferência de Genebra, sendo Portugal um dos doze países 
fundadores da organização. Em 1868, a organização ganha a sua existência legal, 
ficando sob tutela do Ministério da Guerra. Contudo, a primeira organização mostrou-
se pouco dinâmica e acabou por desaparecer.”22 

 
Só 19 anos depois é que a instituição vem a assumir uma forma definitiva. Ainda nas pala-
vras de Henriques: “Em 1887, um pequeno grupo faz a refundação da organização sob o 
nome de Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha (SPCV). A presidência é atribuída ao 
general António Florêncio de Sousa Pinto.”23 Santos Ferreira é logo na primeira reunião da 
Comissão Provisória, a 29 de Janeiro, nomeado secretário, reunião essa que congregou 
apenas 6 pessoas. 
 
Segundo Manuel P. Cardoso, a Cruz Vermelha Portuguesa “teve como seu pioneiro mais 
destacado o Major Guilherme Santos Ferreira, membro da Igreja Lusitana e personalidade 
muito conhecida no Protestantismo dos seus dias”.24 Dele também diz Eduardo Moreira ter 
sido “secretário perpétuo da Sociedade da Cruz Vermelha”.25 É, pois, de destacar o facto de 
Santos Ferreira não só ter contribuído para a refundação da Cruz Vermelha no nosso país 
como também ter dirigido a instituição nos penosos anos da I Grande Guerra (1914-1918), 
particularmente supervisionando a assistência às tropas portuguesas que nela intervieram. 
O major só viria a deixar a instituição em 192426 por motivos de idade. 
 
Em representação da Cruz Vermelha Portuguesa, Santos Ferreira participou em diversos 
congressos pela Europa fora, sendo de destacar os da Rússia, Alemanha e França.27 Atra-
vés dos seus contactos privilegiados conseguiu obter facilidades para os prisioneiros e feri-
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 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 
21

 José Fernandes Costa, A Cruz Vermelha (Lisboa: Imprensa Nacional, 1895); A Cruz Vermelha Portuguesa: 
sua génese e sua actividade em 80 anos (Lisboa: SNI, 1945); Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, A Cruz 
Vermelha (Lisboa: Cruz Vermelha Portuguesa, 1998), Rafael Marques, Cruz Vermelha (Coimbra: Quarteto, 2000) 
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 João Paulo Henriques, Os Protestantes e o seu impacto sócio-cultural em Portugal: contributos para a elabo-
ração de um roteiro turístico (Tese de Licenciatura, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, 2004), 51. 
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 Ibid. 
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 Manuel P. Cardoso, Por Vilas e Cidades: Notas para a história do Protestantismo em Portugal (Lisboa: Semi-
nário Evangélico de Teologia, 1998), 121. 
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 Eduardo Moreira, Vidas Convergentes: História Breve dos Movimentos de Reforma Cristã em Portugal a partir 
do Século XVIII (Lisboa: Junta Presbiteriana de Cooperação em Portugal, 1958), 303-304. 
26

 É contraditória a data em que Santos Ferreira terá deixado de servir a Cruz Vermelha. Privilegiámos aqui a 
data que a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira apresenta, apesar de Henriques referir 1913 (Os Protes-
tantes e o seu impacto sócio-cultural em Portugal, 52) e as notícias do Portugal Novo e Diário de Notícias men-

cionarem a data de 1918. 
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 Portugal Novo, Diário de Notícias e Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 
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dos de guerra.28 Também como secretário da Comissão Central da Cruz Vermelha elaborou 
e publicou inúmeros relatórios da instituição.29 
 
Ainda a este propósito não é de ignorar as ligações objectivas que a Cruz Vermelha teve 
com o incipiente protestantismo português da segunda metade do século XIX. Sem trair os 
seus objectivos enquanto “sociedade de socorro a militares feridos e doentes em tempos de 
guerra, sem distinção de culto, nacionalidade ou ideias políticas”30 [grifado nosso] a verdade 
é que a presença de protestantes nos órgãos de direcção da Cruz Vermelha era claramente 
desproporcional à presença social desta confissão no país. Esta influência, porém, certa-
mente se terá mostrado bastante benéfica, tanto mais que, através desta ligação, se propor-
cionou um importante apoio à Cruz Vermelha a partir de entidades declaradamente protes-
tantes, designadamente a União Cristã da Mocidade, mais tarde Associação Cristã da Moci-
dade.31 
 
A atestar de forma clara a influência dos protestantes na condução dos destinos da Cruz 
Vermelha nos seus primeiros anos atente-se para o facto de ter sido membro da primeira 
Comissão Fiscal, o Rev. José Ferreira Garcia Diniz, nomeado logo a 8 de Junho de 1887.32 
Já no século XX, encontramos como vogais da Comissão Central, José Augusto Santos e 
Silva (pastor da Igreja Evangélica Lisbonense), Roberto Moreton (agente da Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira em Portugal) e Rodolph Horner (secretário da União Cristã da 
Mocidade), eleitos na Assembleia Geral de 12 de Outubro de 1914. Antes disso, na Assem-
bleia Geral de 30 de Janeiro de 1911, tinham sido também eleitos os protestantes Albrecht 
von Koss, Álvaro Pope, Francisco Libânio da Silva, Hermano Adolfo Sattler, José Augusto 
Santos e Silva e Roberto Moreton.33 
 
Embora a Cruz Vermelha Portuguesa possa hoje em dia não reconhecer facilmente o nome 
de Guilherme Luís dos Santos Ferreira a verdade é que ele foi devidamente agraciado pelo 
seu denodo, esforço e dedicação. Foram várias as condecorações que a instituição lhe con-
cedeu, a saber: Cruz Vermelha de 2.ª classe (Dedicação), a 29 de Agosto de 1908; Cruz 
Vermelha de 1.ª classe (Benemerência), a 4 de Novembro de 1908; Medalha de Agradeci-
mento da Cruz Vermelha, a 21 de Janeiro de 1919; Medalha de Louvor da Cruz Vermelha, a 
23 de Julho de 1919; e, Cruz Vermelha de Mérito, a 28 de Junho de 1919.34 
 
 
Homem das Letras e da Cultura 
 
Objectivamente um autodidacta, Guilherme Luís dos Santos Ferreira soube de forma primo-
rosa ultrapassar as eventuais barreiras resultantes da ausência de uma educação formal 
superior. Todavia, não só foi um dos melhores do seu tempo como conviveu sem qualquer 
complexo intelectual com os melhores do seu tempo. 
 
Diz-se dele que era portador de “palavra fluente e vigorosa”35 tendo sido conferencista em 
numerosas ocasiões. As suas áreas de interesse foram tantas que a sua apresentação terá 
de passar necessariamente por uma listagem fastidiosa das suas actividades. 
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 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 
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 Boletim da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, 6. 
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 Sobre as ligações da Cruz Vermelha com a União Cristã da Mocidade (particularmente através do Triângulo 
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 Boletim da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, 9. 
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 António Vasconcelos Fernandes, Colectânea de Matéria Oficial publicada sobre a Cruz Vermelha Portuguesa, 
Volume I – 1913 a 1918 (Lisboa: Cruz Vermelha Portuguesa), 68, 85. 
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 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 
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Foi arqueólogo renomado, adquirindo o estatuto de sócio efectivo da Associação dos 
Arqueólogos Portugueses, da qual foi presidente da sua Secção de Heráldica e Genealo-
gia36, sucedendo nesta posição ao não menos ilustre 9.º Conde de Sabugosa,37 de seu 
nome completo António Maria Vasco de Mello Silva César e Menezes (1851-1923).38 
 
É da autoria de Santos Ferreira aquele que é considerado o mais completo trabalho nesta 
especialidade em português; falamos da obra Armorial Português que apresenta de forma 
magnificamente ilustrada cerca de 1 800 brasões de armas de famílias portuguesas. Publi-
cou ainda uma memória sobre o brasão de Mafra e sobre a Ordem de Malta em Portugal.39 
 
Demonstrou também bastante interesse pelo estudo das bandeiras portuguesas, pelo que 
publicou um quadro das bandeiras navais desde D. Manuel I. Embora se desconheçam as 
suas tendências políticas, sabe-se que tomou parte activa na escolha das cores da nova 
bandeira nacional, após a implantação da República em 1910, tendo publicado diversos 
estudos sobre o assunto.40 
 
Há ainda que referir os estudos de Santos Ferreira sobre a tenção de D. Duarte e sobre as 
inscrições hebraicas na Península Ibérica. Juntamente com Ferreira de Serpa é autor de 
uma obra sobre Cristóvão Colombo.41 
 
Em três curtas frases, M. Pedro Cardoso resume o carácter avassaladoramente plural deste 
homem. Vale a pena citar: 

“Era um espírito de grande erudição, um intelectual de alto gabarito, que dedicou a 
sua atenção à arqueologia, epigrafia, numismática, genealogia e história. Foi 
hebraísta e interessou-se particularmente pelo estudo das várias versões da Bíblia 
na nossa língua. Foi também olissipógrafo de valor.”42 

 
São tantas e tão vastas as contribuições literárias de Santos Ferreira, que decidimos deixar 
para anexo, uma listagem mais exaustiva dos seus trabalhos. Ainda assim, será difícil fazer 
jus à notável obra deste homem, já que muitos dos seus escritos se encontram dispersos 
pela imprensa protestante da época e mesmo na imprensa diária.43 
 
 
“Um Soldado Eleito de Cristo” 
 
É com o epíteto que serve de título a este capítulo que John T. Tucker denomina a secção 
da sua obra Heróis da Cruz dedicada ao major Guilherme Luís dos Santos Ferreira. 
Ombreando com nomes como os de João Ferreira de Almeida (1628-1691), Diogo Cassels 
(1844-1923), Roberto Reid Kalley (1809-1888), Joaquim dos Santos Figueiredo (1865-
1937), José Augusto Santos e Silva (1863-1940), entre outros, a homenagem de Tucker a 
Santos Ferreira coloca-o justamente na galeria dos “heróis da cruz”. 
 
Na verdade, deixámos propositadamente para o fim deste trabalho a vertente confessional 
de Santos Ferreira. Não porque a sua vivência cristã não fosse uma importante parte da sua 
vida, mas precisamente pelo facto de nos parecer que a filiação eclesiástica não era a prin-
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de 1983): 4. 
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cipal motivação pela qual Santos Ferreira pautou a sua vida. Bem pelo contrário, o que é 
justo é considerar o ilustre major como um cristão íntegro e integral que, como tal, fez tudo o 
que fez por acreditar firmemente ser um salvo e um servo de Deus. Não nos parece que em 
algum momento da vida de Santos Ferreira se tenha imposto às suas múltiplas actividades 
algum tipo de separação entre o sagrado e o profano. Em todas elas ele procurou ser o tal 
“soldado eleito de Cristo” de Tucker. 
 
Não é muito provável que na sua infância e adolescência Santos Ferreira tenha sido exposto 
às doutrinas protestantes, as quais eram nessa época ainda ignoradas pela vasta maioria da 
população portuguesa. Das várias fontes consultadas, apenas Eduardo Moreira nos conta 
como o jovem alferes teria ficado exposto aos ventos da Reforma lusitana. Diz Moreira: 

“Santos Ferreira fora atraído pelo testemunho, bem singelo, dum recruta de nome 
António Laurentino Tavares, que lhe pedira dispensa de missa por motivo de cons-
ciência, e satisfez a curiosidade do seu superior indicando-lhe a igreja que frequen-
tava”.44 

 
Deve-se ter dado este episódio entre 1876 e 1880, já que sabemos que Santos Ferreira fora 
promovido a alferes no final de 1875 e que começou por frequentar a Igreja Presbiteriana de 
Lisboa, que então se reunia no extinto Convento dos Marianos, na Rua das Janelas Verdes. 
É aqui que Santos Ferreira faz publicamente a sua profissão de fé e é baptizado segundo o 
rito presbiteriano. Nas palavras de Cardoso, “em 1879, a Igreja Presbiteriana vende o seu 
templo das Janelas Verdes à Igreja Lusitana, passando os crentes presbiterianos a reunir-se 
provisoriamente na Rua Vasco da Gama, 60”.45 No seu proverbial pragmatismo, pouco dado 
a questiúnculas denominacionais, Santos Ferreira decide permanecer no local em que se 
tinha habituado a louvar a Deus e, de forma passiva, podemos acrescentar, acaba por aderir 
à Igreja Lusitana, na qual permaneceu até à sua morte. 
 
Com esta atitude, Santos Ferreira demonstrou também uma enorme vocação para lutar pela 
unidade de todos os protestantes, razão pela qual colaborou intensamente com a União 
Cristã da Mocidade, sendo assiduamente convidado como palestrante por esta organização 
de juventude.46 Foi também o primeiro e único presidente da efémera Associação Protestan-
te Portuguesa,47 criada a 31 de Julho de 1909, que viria a anteceder em muitos anos a 
Aliança Evangélica Portuguesa, constituída apenas em 1921.48 
 
No âmbito da sua convicção de fé contribui também para a comunidade a que pertencia de 
diversas formas. “Fez boas traduções de literatura sã e evangélica que a antiga Livraria 
Evangélica editou com grande bênção para centenas de almas”,49 de acordo com Tucker. 
Ainda segundo o mesmo: 

“Nove hinos da sua autoria estão incluídos no livro Salmos e Hinos e nota-se que 
não há nas composições rima banal ou versos contorcidos. Os seus hinos têm com-
posição poética, unção natural de quem está superiormente inspirado para escrever 
estâncias repassadas de louvor a Deus, que milhares de corações têm entoado. Os 
hinos de sua autoria permanecem ainda no agrado do povo evangélico, como: Meu 
pecado resgatado, Amaste-me Senhor, „Inda a luz…, Na cidade de Deus não entra o 
pecador.”50 

 

                                                           
44

 Moreira, 303. 
45

 Cardoso, “Um Major que serviu Cristo”. 
46

 Portugal Novo. 
47

 Eduardo Moreira, “Os Protestantes em Portugal”, O Século: Suplemento Ilustrado, n.º 651 (21 de Abril de 
1910), s/p. 
48

 Cardoso, Por Vilas e Cidades, 77-78. 
49

 Tucker, 42. 
50

 Ibid. 
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Foi também no contexto da fé e da sua igreja que Santos Ferreira constitui família. Casou a 
4 de Janeiro de 1881 com Maria da Conceição Stuart Hainsworth, filha do britânico John 
Stott Hainsworth que ao tornar-se cidadão português adquiriu o título nobiliárquico de Barão 
de Sacavém e que foi proprietário da Fábrica de Loiça de Sacavém. Do consórcio com esta 
senhora viriam a nascer cinco filhos, dos quais três permaneciam vivos à data de falecimen-
to de Santos Ferreira. Eram eles: Ada Ferreira, que veio a casar com José Pereira Martins, 
pastor da Igreja Lusitana e professor em Setúbal; Rui Vítor Ferreira, funcionário do Banco de 
Portugal; e, Frederico Ferreira, que manteve a ligação da família à Fábrica de Loiça de 
Sacavém. De entre outros membros da família que se destacaram no meio protestante há 
ainda a referir o seu cunhado João da Silva Canuto e o sobrinho Roberto S. Canuto, que foi 
agente da Sociedade de Tratados Religiosos.51 Ainda sobrevivo encontra-se o neto de San-
tos Ferreira de nome Eliezer Ferreira Martins, “conhecido obreiro entre os evangélicos de 
Almada”.52 
 
 
Conclusão 
 
Já viúvo, Guilherme Luís dos Santos Ferreira viria a falecer no dia 26 de Janeiro de 1931, na 
sua residência na Rua da Beneficência, 81, em Lisboa. Congregava-se então na paróquia 
de São Pedro, da Igreja Lusitana. 
 
O seu féretro foi depositado no cemitério de Benfica às 14 horas do dia seguinte, tendo uma 
distinta audiência assistido ao acto. Reza a notícia do Portugal Novo que “o corpo foi condu-
zido num armão da artilharia, puxado a três parelhas, escoltado por um pelotão militar, 
fazendo-se representar no préstito o Governo Militar de Lisboa”.53 Estava também represen-
tada a Cruz Vermelha.54 
 
As cerimónias fúnebres foram dirigidas pelo Rev. Josué Ferreira de Sousa, pastor da comu-
nidade que Santos Ferreira frequentava, apesar de estarem presentes outros pastores e 
muitos fiéis protestantes que assim quiseram manifestar o seu preito a tão ilustre cidadão 
português e cristão convicto. De referir ainda a presença dos Revs. Joaquim dos Santos 
Figueiredo, José Augusto Santos e Silva e Joaquim Rosa Baptista, entre outros.55 
 
Guilherme Luís dos Santos Ferreira morreu como viveu quase toda a sua vida: respeitado 
por todos. Não são muitos os cidadãos deste mundo a quem se pode atribuir tal padrão de 
integridade e de fidelidade. 
 
 
Lista de Algumas Obras Publicadas 
 
Electricidade, 1886. 
 
Relatório Apresentado à Comissão Central pelo seu Delegado à Conferência Internacional 
de Roma, 1892. 
 
Bandeiras Navais Portuguesas desde o XV Século até à Actualidade: Apontamentos Coligi-
dos a Propósito do IV Centenário da Descoberta da Índia, 1896. 
 
“A Bíblia em Portugal”, em Evangelista, n.º 125 e seguintes, 1898. 
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 Cardoso, “Um Major que serviu Cristo”. 
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 Portugal Novo. 
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 Cardoso, “Um Major que serviu Cristo”: 6. 
55

 Portugal Novo. 
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Almanaque das Famílias Cristãs Protestantes para 1901, 1900. 
 
A Ordem de Malta em Portugal, por um Cavaleiro de Avis, 1900. 
 
“O Brasão de Mafra”, em O Correio de Mafra, n.º 226, 1903. 
 
“As „Tulhas‟ de Mafra”, id., n.º 228, 1903. 
 
“Lápides e Inscrições”, id., n.º 232, 1903. 
 
“Doações e Donatários”, id., n.ºs 235 a 240, 1903. 
 
“Igreja de Santo André”, id., n.ºs 247 a 249, 1903. 
 
Situação Legal das Missões Cristãs, 1905. 
 
A Bíblia em Portugal. Apontamentos para uma Monografia. 1495-1850, 1906. 
 
A Nova Moeda de Prata, 1908. 
 
“Notícias Sobre o Brasão dos Albuquerques”, publicado no volume I do Tombo Histórico e 
Genealógico de Portugal, 1909. 
 
A Tenção de D. Duarte no Pórtico de Entrada das Capelas Imperfeitas do Mosteiro da Bata-
lha, 1910. 
 
Gustavo Moynier, 1911. 
 
“Descrição Metódica dos Brasões de Armas das Famílias Nobres de Portugal”, publicação 
começada pelo Tombo Histórico e Genealógico de Portugal, que ficou na p. 76, 1912. 
 
Breves Observações acerca do Método Seguido no 2.º Volume das “Religiões da Lusitânia” 
para a Leitura de Certas Inscrições Latinas, 1913. 
 
Inscrições Hebraicas da Península Ibérica: As letras desconhecidas de Castellon de la Plana 
e sua interpretação, 1917. 
 
A Cruz Vermelha Portuguesa Durante a Grande Guerra, 1919. 
 
Armorial Português, 1920 (vol. I) e 1923 (vol. II), de cuja edição se fez outra tiragem em 
1925, prefaciada por Afonso de Dornelas. 
 
“Escritas Antigas”, em Portugal Evangélico, a partir do n.º 38, 1923. 
 
“Carta Dirigida ao „Portugal Evangélico‟ na Comemoração do seu IV Aniversário”, id., n.ºs 48 
e 49, 1924. 
 
Escrita Hierática dos Hebreus, Revelada pela Interpretação das Inscrições Ibéricas, 1926. 
 
Salvador Gonçalves Zarco (Cristóbal Colón), de colaboração com António Ferreira de Serpa 
Lisboa, cuja primeira parte intitulada Os Livros de D. Tivisco é da sua autoria, e a segunda, 
Confirmações Históricas, do seu colaborador, 1930. 
 
Traduções para português 
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A Aurora do Evangelho na Britânia, de Charlotte Maria Tucker. 
 
A Vingança dos Druidas, de Charlotte Maria Tucker. 
 
Gláucia: a Escrava Grega, de Emma Leslie. 
 
Graça e Verdade sob Doze Aspectos, de William Paton Mackay. 
 
Jenny ou Uma Lâmpada Acesa pelo Senhor. 
 
O Peregrino: ou a Viagem do Cristão à Cidade Celestial, debaixo da forma de um sonho, de 
John Bunyan. 
 
O Velho Manuscrito ou a História de Annesia Robineau: Acção Passada entre os Pequeno-
tes de Vendéa, de Branca Moggridge. 
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