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Figuras de Viseu — Augusto Hilário — 150 anos do seu nascimento
O criador do Fado do Hilário e poeta e boémio, notável cantor
do mesmo Fado, conhecido em todo o país pelo Fado Hilário.
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“Aos quinze dias do mês de Janeiro do anno de mil e oitocentos e sessenta e quatro, na Sé
Cathedral desta cidade de Viseu baptizei solemnemente um individuo do sexo masculino, a
que dei o nome de Lázaro Augusto exposto na Roda desta dita cidade pelas cinco horas da
manhã do dia sete do dito mez e anno. Em vinte e seis de maio de mil oitocentos e setenta e
sete foi crismado este Lázaro Augusto, e mudou o nome para Augusto Hilario”.
Lázaro Augusto tinha dois irmãos mais novos, António Pais e Carlos Alberto, que, tal como
ele, foram expostos na roda. Por escritura de 8 de junho de 1883 foram todos perfilhados por
António da Costa Alves e mulher Ana de Jesus da Mouta.
Augusto Hilário da Costa Alves estudou no Liceu de Viseu. Enquanto académico do liceu fezse notar no teatro amador local, como ator teatral e declamador. Em 1889 vai para Coimbra
onde frequenta o curso de Medicina. À falta de recursos, inscreveu-se na marinha, para
receber subsídio de Estado Português.
Durante o seu tempo de estudante coimbrão cantou e tocou guitarra, tendo feito parte da
Tuna Académica da Universidade. Ator, cultor da boémia e do romance, acompanhava-se à
guitarra e escrevia os seus próprios poemas, do qual se destacou o célebre Fado Hilário. A
sua grande capacidade de improvisar fazia dele uma figura popular e sublime que
entusiasmava quem o ouvia. Animador dos serões académicos, a sua atividade de trovador e
fadista era conhecida pelo país inteiro.
Faleceu numa sexta feira Santa, pelas 9 horas da noite do dia 3 de abril de 1896, na Rua
Nova, atual Rua Augusto Hilário.
“Quando o Hilário cantava/Alta noite no Choupal/Toda a tricana escutava/ A sua voz de cristal”.
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