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As	minhas	asas	
	
Eu	tinha	umas	asas	brancas,	
Asas	que	um	anjo	me	deu,	
Que,	em	me	eu	cansando	da	Terra,	
Batia-as,	voava	ao	céu.	
	
–	Eram	brancas,	brancas,	brancas,	
Como	as	do	anjo	que	mas	deu:	
Eu	inocente	como	elas,	
Por	isso	voava	ao	céu.	
	
Veio	a	cobiça	da	Terra,	
Vinha	para	me	tentar;	
Por	seus	montes	de	tesouros	
Minhas	asas	não	quis	dar.	
–	Veio	a	ambição,	co'as	grandezas,	
Vinham	para	mas	cortar,	
Davam-me	poder	e	glória;	
Por	nenhum	preço	as	quis	dar.	
	
Porque	as	minhas	asas	brancas,	
Asas	que	um	anjo	me	deu,	
Em	me	eu	cansando	da	Terra,	
Batia-as,	voava	ao	céu.	
	
Mas	uma	noite	sem	lua	
Que	eu	contemplava	as	estrelas,	
E	já	suspenso	da	Terra,	
Ia	voar	para	elas,	
–	Deixei	descair	os	olhos	
Do	céu	alto	e	das	estrelas…	
Vi	entre	a	névoa	da	Terra,	
Outra	luz	mais	bela	que	elas.	
	
E	as	minhas	asas	brancas,	
Asas	que	um	anjo	me	deu,	
Para	a	Terra	me	pesavam,	
Já	não	se	erguiam	ao	céu.	
	
Cegou-me	essas	luz	funesta	
De	enfeitiçados	amores…	
Fatal	amor,	negra	hora	
 Foi	aquela	hora	de	dores!	
–	Tudo	perdi	nessa	hora	
Que	provei	nos	seus	amores	
O	doce	fel	do	deleite,	
O	acre	prazer	das	dores.	
	
E	as	minhas	asas	brancas,	
Asas	que	um	anjo	me	deu,	
Pena	a	pena	me	caíram…	
Nunca	mais	voei	ao	céu.	
	

J.	B.	d’Almeida	Garrett,	Flores	sem	Fruto
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INTRODUÇÃO	
	

	
…	terra	de	escravos	(…);	

ó	terra	de	ninguém,	ninguém,	ninguém:	
eu	te	pertenço.	

(…)	
és	peste	e	fome	e	guerra	e	dor	de	coração.	

Eu	te	pertenço:	mas	seres	minha,	não.1	
	

	

A	hoje	tão	propalada	interdisciplinaridade,	ainda	mal	compreendida	e	pou-

co	praticada,	ou	quando	 implementada	raras	vezes	 levada	às	últimas	consequên-

cias,	não	é	uma	invenção	da	contemporaneidade,	mas	antes	fruto	do	enciclopedis-

mo	 iluminista	 do	 século	XVIII,	 por	 excelência	 a	 era	 dos	 filósofos	 e	 do	 criticismo,	

quando	sobre	tudo	se	cogitava	e	teorizava.2	É	um	facto	que,	no	decorrer	da	história	

da	humanidade,	sempre	o	mundo	tem	carecido	da	necessária	quantidade	de	seres	

pensantes	e	simultaneamente	actuantes,	capazes	de	interrogar	a	realidade	e	reflec-

tir	criticamente	sobre	ela,	numa	constante	procura	das	melhores	soluções.	Apesar	

disso,	 nunca	 faltaram	mentes	 brilhantes,	 aptas	 a	 agitar	 habituais	 marasmos	 e	 a	

legar	aos	vindouros	imperecíveis	frutos	do	seu	génio,	alimentando	evolutivos	devi-

res.	Antes	de	se	despedir	da	centúria	de	setecentos,3	viu	o	Porto	nascer	aquele	que	

																																																								
1	Do	poema	A	Portugal,	de	Jorge	de	Sena.	
2	Por	essa	altura,	 em	 Inglaterra,	 já	 se	 falava	em	sufrágio	universal	 e	numa	 “avidity	of	 the	

public	mind	for	political	knowledge	[which]	continues	to	increase	insomuch,	that	we	find	there	is	
scarcely	an	individual,	specially	in	towns	and	cities	where	men	are	pressed	together,	so	that	minds	
can	come	into	contact	(…).”:	in	Timothy	Michael,	British	Romanticism	and	the	Critic	of	Political	Rea-
son,	p.	15.	Na	verdade,	acreditava-se	que	“instructing	the	people	in	political	knowledge,	and	in	their	
natural	and	inherent	rights	as	men,	is	the	only	effectual	way	to	obtain	the	grand	object	of	reform;	
for	men	need	only	be	made	acquainted	with	the	abuses	of	government,	and	they	will	readily	join	in	
every	lawful	means	to	obtain	a	redress.”:	idem,	p.	16.	Esta	inquestionável	crença	na	razão	e	na	raiz	
filosófica	do	conhecimento,	capaz,	por	si	só,	de	operar	as	necessárias	mudanças,	partindo	do	princí-
pio	que	a	ciência	liberta,	ao	contrário	da	ignorância,	que	prolonga	a	servidão,	como	diria	Garrett,	foi	
da	máxima	importância	para	o	surgimento	dos	movimentos	românticos,	no	seguimento	do	idealis-
mo	 kantiano.	 Resta	 saber	 em	que	medida	 a	 crítica	 da	 razão	 política	 sobreviveria	 na	 história	 das	
ideias,	nas	ciências	sociais	e	na	crítica	literária.	

3	Segundo	 nos	 informa	Henrique	 de	 Campos	 Ferreira	 Lima,	 baseado	 no	 registo	 de	 nasci-
mento	e	baptismo,	editado	em	fac-simile	no	n.º	28	da	Revista	Moderna,	publicada	em	Paris	na	ocasi-
ão	do	primeiro	centenário	do	ilustre	Autor,	João	Baptista	da	Silva	Leitão,	filho	de	António	Bernardo	
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lhe	atribuiria,	sem	que	este	jamais	se	lhe	mostrasse	reconhecido,	os	imorredouros	

epítetos	de	“antiga,	mui	nobre,	sempre	leal	e	invicta	cidade”.	Com	efeito,	João	Bap-

tista	da	Silva	Leitão	nunca	viria	a	ser	eleito	deputado	pela	sua	cidade-berço,	o	que	

muito	o	desgostou,	mas	estava	destinado	a	tornar-se	uma	dessas	figuras	incontor-

náveis,	 cuja	obra	o	 tempo	não	apagará.	 Incompreendido	e,	por	 isso,	 tantas	vezes	

invejado	pelos	seus	contemporâneos	incapazes	de	alcançar	o	brilhantismo	das	su-

as	ideias,4	ainda	hoje	é	menos	lembrado	do	que	merecia,5	não	somente	pela	exce-

lência	 da	 sua	 obra	 literária	 e	 política,	mas	 sobretudo	 pela	 sua	 acção	 em	prol	 do	

nosso	 Teatro	 Nacional	 e,	 através	 dele,	 do	 despertar	 das	 mentalidades	 serôdias.	

Herdeiro	do	iluminismo	arcádico,	mas	nunca	alheio	ao	que	lhe	sobreviera,	o	autor	

de	Lucrécia	foi	um	homem	do	seu	tempo,	todavia	sempre	na	vanguarda.	Dotado	de	

uma	rara	mundividência	e	conhecedor	de	que	a	cultura	e	a	arte	são	bens	essenci-
																																																																																																																																																																		
da	Silva	(funcionário	superior	da	Alfândega	do	Porto)	e	de	Ana	Augusta	de	Almeida	Leitão	(descen-
dente	de	comerciantes	minhotos	que	haviam	feito	fortuna	no	Brasil),	nasceu	na	portuense	Rua	do	
Calvário,	n.º	37-41	(o	prédio	de	três	andares	e	água-furtada,	com	três	janelas	de	ferro,	as	do	primei-
ro	andar	de	peitoril	e	as	restantes	de	sacada,	com	varandas	de	ferro,	era	à	época	numerado	de	18-
20),	 a	4	de	Fevereiro	de	1799,	 e	 foi	baptizado	seis	dias	depois,	na	 Igreja	de	Santo	 Ildefonso.	Não	
fora,	porém,	o	prédio	preservado,	pelo	que	o	mesmo	autor	cita	Francisco	Gomes	de	Amorim,	obser-
vando	com	pesar	o	estado	de	decrepitude	e	abandono	a	que	fora	votado	o	lugar	de	nascimento	do	
grande	Garrett,	 oitenta	 anos	depois	 da	 sua	 vinda	 ao	mundo:	 “Achei	 o	 edifício	muito	mal	 tratado,	
sujo	e	velho,	como	convém	a	tudo	que	recorde	glórias	portuguesas.	No	rés-do-chão	tem	duas	portas	
e	uma	 janela.	 (…)	Na	porta	do	corredor	há	algum	trabalho	de	 talha,	 roto,	de	simples	mas	sofrível	
desenho	(…).	Pelo	estado	em	que	se	acham	e	pela	qualidade	da	madeira,	penso	que	serão	ainda	as	
mesmas	do	tempo	em	que	nasceu	o	poeta.	(…)	Os	tectos	são	estucados,	mas	vi	tudo	tão	velho	e	no-
jento,	que	saí	de	lá	profundamente	desgostoso.”:	in	Garrett	e	o	Porto,	pp.	6-7.		

4	Tão	válidas	para	aplicar	ao	caso	de	Garrett	são	estas	palavras	de	Edmund	Burke:	“Ser	mal-
tratado	em	qualquer	congresso,	ou	escrito,	pelos	entusiastas	da	nova	seita	de	falsa	política,	de	que	
algumas	nobres	pessoas	pensam	com	tanta	caridade,	e	outras	julgam	com	tanta	justiça,	não	é	maté-
ria	de	angústia,	ou	admiração.	Ter	incorrido	no	desagrado	de	tais	pessoas,	é	receber	a	única	honra,	
que	elas	podem	dar;	e	é	prova	de	haver	eu	obtido	uma	parte	dos	meus	esforços	na	Causa	da	Huma-
nidade.”:	Extractos	das	Obras	Políticas	e	Económicas,	 p.	 77.	 Se	 atentarmos	no	que	nos	diz	Ernesto	
Rodrigues	sobre	os	escritos	jornalísticos	pró	e	contra	Garrett,	perceberemos	a	validade	da	afirma-
ção:	vide	“Garrett	no	Jornalismo”,	in	Camões	Revista	Letras	e	Culturas	Lusófonas,	n.º	4,	1999,	pp.	96-
104.			

5	Como	observou	o	filósofo	José	Marinho,	“em	Portugal,	como	na	Espanha,	o	sentido	de	pre-
cariedade	da	vida	humana	cavou	fundo,	nós	não	podemos,	por	mais	que	alguns	humanissimamente	
o	pretendam,	e	posso	empregar	uma	expressão	de	Leonardo	Coimbra,	‘fazer	do	mundo	nossa	per-
pétua	morada’.	No	fundo,	não	estimamos	os	grandes	homens	porque	não	acreditamos	na	grandeza	
do	homem,	nem	da	vida.”:	 in	O	Pensamento	Filosófico	de	Leonardo	Coimbra	e	outros	textos,	p.	593.	
No	entanto,	diz-nos	Álvaro	Manuel	Machado,	a	figura	do	escritor	e	do	cidadão	português,	criador	de	
mitos	nacionais	e	privados,	incluindo	a	de	vate	romântico	double	de	dândi,	continua	viva	e	actuante.	
Porquê?	Pela	palavra,	como	é	evidente.	Mas	também	porque	representa	ainda	o	essencial	do	imagi-
nário	nacional,	incluindo	a	sua	feição	mitológica,	contrapondo-a,	por	vezes	ostensivamente,	à	cultu-
ra	europeia	em	geral	 (…).”:	Almeida	Garrett:	mitologia	nacional	e	romantismo	europeu,	 p.	45.	Gar-
rett,	opinou	Eduardo	Lourenço,	terá	sido	“o	primeiro	que	configurou	com	génio	o	perfil	de	um	Por-
tugal	ausente	de	si	mesmo	e	esperando-se	nessa	ausência.”	E	por	 isso	 “todo	o	 século	XIX	 (…)	 é	um	
longo	e	tenaz	combate	contra	essa	criação,	garrettiana	pelo	génio	e	quotidiana	pelo	sentimento	de	
desvalia	íntima	das	elites	portuguesas.”:	Portugal	como	Destino	seguido	da	Mitologia	da	Saudade,	p.	
139.		
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ais,	 cedo	 percebeu	 que	muito	 havia	 a	 fazer	 para	 colocar	 Portugal	 no	 seu	 século,	

compaginá-lo	com	o	mundo	civilizado,	sem	ignorar	as	suas	raízes.6	Ao	contrário,	de	

resto,	do	que	frequentemente	se	crê,	nem	todos	os	seus	antepassados	portugueses	

da	centúria	que	o	precedeu	permaneciam	de	costas	voltadas	para	o	mundo	em	que	

viviam,7	já	que	os	cérebros	 circulavam,	e	portugueses	não	 foram	poucos,	 e	 impu-

nham-se	pelos	seus	méritos,	por	onde	passavam.8	Aliás,	“se	é	verdade	que	não	era	

preciso	 ser	viajado	para	escrever	a	 tristeza	 lusitana,	 apagada	e	vil,	 o	 certo	é	que	

esta	parece	só	 tomar	uma	particular	e	perigosa	 feição	 inconformista,	 com	conse-

quência,	(…)	quando	se	alimenta	de	horizontes	estrangeiros	já	transformados	cuja	

																																																								
6	Para	tal,	Garrett	soube	seguir	na	sua	escrita,	como	poucos,	o	que	Álvaro	Manuel	Machado	

chamou	modelos	produtores,	sendo	modelo	produtor	aquele	que	“provoca	 implicitamente	a	produ-
ção	 textual	em	si	mesma,	alimenta	o	 imaginário	do	autor,	 transfigurando-o,	atravessa	o	seu	 texto	
para	o	 tornar	estruturalmente	outro,	 levando	à	 contextualização	nacional	da	 sua	estrutura	estra-
nha,	estrangeira.”:	Almeida	Garrett:	mitologia	nacional	e	romantismo	europeu,	p.	46.	E	esses	modelos	
estranhos	não	foram	apenas	os	paradigmas	europeus	do	seu	tempo,	já	que	o	autor	de	Frei	Luís	de	
Sousa	nunca	 ignorou	 as	 referências	 clássicas	 e	 iluministas	 da	 sua	matriz	 inicial.	 Daí	 que,	 o	 autor	
citado	fale	de	um	autêntico	modelo	misto,	descendente	da	Weltliteratur	goethiana,	“que	trouxesse	a	
Portugal	 novas	 ideias	 estéticas	 de	 conciliação	 do	 antigo	 com	 o	 moderno,	 sempre	 recorrendo	 às	
fontes	literárias	nacionais.	Ou	melhor:	sempre	acabando	por	fazer	o	percurso	de	regresso	aos	mo-
delos	nacionais	arquetípicos	–	antes	de	mais,	desde	o	 início,	Camões,	mas	 também	Bernardim	Ri-
beiro,	que	não	deixa	de	aflorar	na	sua	poesia	lírica	e	em	Viagens	na	minha	terra.	Este	nacionalismo	
literário,	 de	 carácter	 mitológico,	 que	 acompanha,	 em	 termos	 gerais,	 o	 nacionalismo	 da	 doutrina	
liberal,	acaba	por	marcar	decisivamente	a	obra	garrettiana,	muito	para	além	de	todos	os	modelos	
literários	 estrangeiros,	 fazendo	 coincidir,	 através	 das	 próprias	 contradições,	 liberdade	 ideológica	
com	liberdade	estética.”:	ibidem.			

7	“Portugal	não	permaneceu	inteiramente	à	margem	do	movimento	intelectual	europeu	que	
desde	o	século	XVIII,	irradiado	a	partir	da	França,	corroía	os	alicerces	da	aliança	entre	o	trono	e	o	
altar	sobre	que	assentava	a	ordem	do	antigo	regime.	Em	Lisboa	e	no	Porto,	e	em	algumas	–	muito	
poucas	–	terras	da	província,	clérigos	e	leigos,	estudantes	e	militares,	plebeus	e	aristocratas,	associ-
avam-se	informalmente	em	núcleos	ou	tertúlias	cujas	leituras	e	discussões	escapavam	à	censura	e	à	
polícia.	Na	maior	parte	dos	casos	os	‘filósofos’,	Voltaire,	Diderot,	D’Alembert	e	Rousseau,	eram	lidos	
no	original;	Frederico	II	da	Prússia,	Mirabeau	e	‘outros	ímpios	da	mesma	qualidade’	eram	venera-
dos	e	louvados.	Quando	cá	chegaram,	as	teorias	heréticas	dos	direitos	do	homem	e	da	soberania	dos	
povos,	proclamados	pela	Revolução	Francesa,	foram	acolhidos	com	entusiasmo	por	uma	pequenina	
parte	da	elite	portuguesa	que	se	habituara	a	achar	unicamente	na	razão	‘o	seguro	caminho	da	ver-
dade’.	 (…)	em	1778,	 a	Gazeta	de	Lisboa	 comentava	com	admiração	a	guerra	da	 independência	da	
América	(1776-1783),	e	durante	a	década	de	oitenta	 familiarizou	o	público	português	com	as	su-
cessivas	revoluções	nas	Províncias	Unidas	(Bélgica	e	Holanda),	na	Suíça	e	na	França	(…).”:	Fátima	
Bonifácio,	“O	Vintismo	como	Matriz	do	Radicalismo	Português”.	

8	Informa-nos	Maria	de	Lurdes	Lima	dos	Santos	que	“entre	aqueles	que,	pelos	fins	do	século	
XVIII	e	princípios	do	século	XIX,	participavam	no	trabalho	contestatário	da	nova	intelligentsia	con-
tar-se-ia	um	número	apreciável	de	juristas.	Aliás,	nas	origens	do	processo	de	constituição	dos	inte-
lectuais	como	categoria	social	distinta,	os	juristas	teriam	desempenhado	papel	relevante,	dadas	as	
suas	características	de	grupo	que,	numa	estrutura	social	rigidamente	hierarquizada,	afirmava	a	sua	
relativa	autonomia	com	base	na	detenção	de	um	certo	saber.	Não	admira	que	nos	deparemos	com	
uma	grande	afluência	aos	estudos	jurídicos,	uma	vez	que	eles	davam	lugar	a	uma	mobilidade	social	
ascendente	para	a	qual	escasseavam	os	canais	de	acesso;	por	sua	vez,	uma	burocracia	em	cresci-
mento	dava	escoamento	a	grande	número	de	 juristas.	Essa	burocracia	 juntamente	com	o	exército	
constituiriam	lugares	privilegiados	para	o	desenvolver	da	contestação	que	a	conjuntura	que	o	final	
da	primeira	década	oitocentista	faria	eclodir.”:	Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	Portugal	
no	século	XIX,	p.	95.			
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importância	 exemplar	 se	 define	 na	 exacta	 proporção	 da	 sua	 censura,	 dentro	 do	

contexto	social	e	político	português.”9	De	facto,	nem	a	existência	de	uma	Real	Mesa	

Censória	 foi	 impeditiva	 da	 circulação	 de	 importadas	 ideias	 novas,	 trazidas	 pelos	

raramente	 benquistos	 estrangeirados,10	como	 o	 iluminado	 Luís	 António	 Verney,	

oratoriano	de	formação	e	autor	dessa	revolucionária	obra,	O	Verdadeiro	Método	de	

Estudar.11	Dentro	do	mesmo	espírito	iluminista,	e	à	semelhança	do	que	se	ia	fazen-

																																																								
9	Cristina	Marinho,	Teatro	Francês	em	Portugal	–	entre	a	alienação	e	a	consolidação	de	um	

teatro	nacional	(1737-1820),	pp.	757-758.		
Aliás,	conforme	constatou	Hernâni	Cidade,	 “os	 intelectuais	estão	divididos.	Disputa-se	so-

bre	quais	os	rumos	a	que	a	nossa	cultura	deve	obedecer.	Mesmo	os	cientistas	que	fundaram	a	Aca-
demia	das	Ciências	e	aqueles	que	nela	trabalham,	como	o	Abade	Correia	da	Serra,	João	Pedro	Ribei-
ro,	António	Ribeiro	dos	Santos	e	outros,	embora,	em	grande	parte,	preservados	da	geral	agitação,	
não	deixam	de	a	sentir	e	nela,	em	certa	medida	participam.	Encontramo-nos,	com	toda	a	Europa,	em	
momento	de	profunda	crise	colectiva,	e	é	fácil	pressentir	que	a	luta	se	exacerbará,	porque	um	mun-
do	diferente	irá	renascer	das	ruínas	daquele	em	que	vivíamos.”:	Cultura	Portuguesa.	Vol.	12,	p.	8.		

Além	disso,	 “é	no	Iluminismo,	com	o	nascimento	do	espaço	público,	que	as	 formas	de	co-
municar	 a	 cultura	 sofrem	 transformações	 decisivas.	 Diz	 Habermas	 que,	 nos	 salões	 de	 Londres	 e	
Paris,	a	burguesia	trocava	opiniões		sobre	a	produção	literária,	numa	tentativa	de	se	intelectualizar	
e	 subir	na	 sociedade	aristocrática	de	então.	A	primeira	 livraria	pública	é	 fundada	em	1742	como	
resposta	ao	crescente	hábito	de	 ler	romances.”:	apud	Teresa	Maia	Carmo,	Evolução	portuguesa	do	
jornalismo	cultural.	De	mais	a	mais,	“in	the	transition	from	Enlightenment	to	Romanticism	the	focus	
of	travel	books	upon	erudite	observations	gave	way	to	a	stronger	emphasis	on	political	and	moral	
issues.	The	commencement	of	the	revolutionary	events	that	shook	the	Atlantic	world	had	led	to	an	
increasingly	extensive	use	of	the	epistolary	genre	for	political	purposes.	As	with	other	revolution-
ary	events,	the	Spanish	revolution	became	one	of	the	scenarios	to	which	the	genre	was	widely	ap-
plied.	Cultural,	artistic	and	ethnographic	descriptions	yelded	more	and	more	to	narratives	outlining	
the	courses	of	wars	and	political	claims	and	counter-claims.”:	SIMAL,	Juan	Luis,	“Letters	from	Spain:	
The	1820	Revolution	and	the	Liberal	International”,	in	ISABELLA,	Maurizio	and	ZANOU,	Konstanti-
na	(eds.),	Mediterranean	Diasporas	–	Politics	and	Ideas	in	the	Long	19th	Century,	p.	28.	Por	fim,	“the	
Peninsular	War	(1808-14)	had	a	tremendous	impact	on	European	consciousness	and	on	the	devel-
opment	of	Romanticism.	In	Britain,	it	fostered	the	publication	of	many	travel	and	epistolary	books	
and	the	inclusion	in	the	press	of	letters	sent	from	Spain	and	Portugal	(…).”:	idem.	

10	Como	constatou	Carlos	Leone,	“a	relevância	da	questão	dos	‘estrangeirados’,	na	História	
de	Portugal	começa	muito	antes	do	século	XX.	E,	precisamente	por	isso,	faz	sentido	demarcar	perí-
odos,	autonomizando-os	de	modo	a	iluminarem-se	mutuamente.”:	O	essencial	sobre	os	Estrangeira-
dos	no	século	XX,	p.	8.	Por	sua	vez,	no	segundo	volume	do	Dicionário	da	História	de	Portugal,	de	Joel	
Serrão,	António	Coimbra	Martins	releva	o	facto	de,	a	partir	do	romantismo,	o	termo	estrangeirado	
ser	usado	como	um	“rótulo	conferido	ao	progressista,	 insatisfeito	ou	 inconformista,	a	pioneiro	de	
qualquer	 novidade,	 contra	 a	 qual	 se	mobiliza	 a	 nacional	 inércia,	 ao	 franco-atirador	 que	 se	 auto-
condena	a	crivar	de	setas	a	mitologia	reinante”.	No	fundo,	essa	definição	seria	perfeitamente	apli-
cável	a	qualquer	época,	 sendo	que	a	diferença	vem,	antes	de	mais,	da	 forma	como	tal	é	encarado	
pelos	que	não	partiram.	António	Sérgio	bem	o	percebeu,	como	o	grande	impulsionador	do	estudo	
deste	fenómeno,	que	voltaremos	a	focar	quando	nos	referirmos	aos	exílios	garrettianos.	

11	António	Sérgio	bem	o	entendeu:	“Os	argumentos	(…)	de	um	Verney	convencem	a	peque-
níssima	minoria	 lusa	dos	homens	 inteligentes	e	 sabedores,	 –	 isto	é,	dos	que	não	precisam	de	 ser	
convencidos;	e	as	trapaças	soezes	dos	seus	inimigos	reforçam	a	reacção	da	gente	ignara,	que	vence	
por	fim,	mantendo	a	incultura	tradicional.	A	polémica	é	necessária	para	se	abrir	a	faina;	mas,	por	si	
só,	resulta	estéril.	O	que	se	impõe	é	o	treino	metódico,	continuado,	generalizado,	de	grande	número	
dos	nossos	jovens	(…).”:	Ensaios,	tomo	II,	p.	54.	Conforme	reconheceu	Joel	Serrão,	“dada	a	arritmia	
entre	a	evolução	portuguesa	oitocentista	e	a	evolução	coeva	da	França	e	Inglaterra,	por	exemplo,	há	
que	tomar-se	em	conta,	ao	que	creio,	a	evolução	estrangeira	e	as	reacções	portuguesas	às	ideias,	às	
atitudes,	aos	costumes	dos	países	que	comandam	o	teor	geral	da	cultura	europeia	oitocentista.	Re-
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do	por	Inglaterra,	França	e	Alemanha	–	“se	as	nações	cultas	tinham	essas	agremia-

ções	e	alguns	portugueses	até	se	contavam	entre	os	seus	membros,	‘não	era	justo	

que	as	Nações	estrangeiras	buscassem	os	nossos	para	as	suas	corporações	literá-

rias	 e	 que	 a	Nação	 Portuguesa	 não	 tivesse	 uma	 semelhante	 corporação	 formada	

pelos	seus	membros	nacionais’,”12	–	foi	criada	a	Academia	Real	das	Ciências	de	Lis-

boa,	com	o	manifesto	objectivo	de	investigar	e	divulgar	os	mais	recentes	avanços	

científicos,	mas	também	aprofundar	o	conhecimento	da	história,	da	língua,	da	lite-

ratura	e,	de	um	modo	global,	da	cultura13	portuguesa.14	Todavia,	geralmente	resis-

																																																																																																																																																																		
ceio	bem	o	seguinte:	uma	investigação	sobre	a	cultura	portuguesa	que	não	atenda	às	relações,	em	
especial,	com	a	França,	com	a	Inglaterra,	com	a	Espanha	cairia	numa	visão	viciada	das	característi-
cas	 da	 cultura	 portuguesa,	 particularmente	 no	 respeitante	 às	 ideias	 e	 às	 atitudes	 típicas	 da	 elite	
intelectual.	Como	cairia	no	erro	oposto	aquele	esforço	de	investigação	que	apenas	atendesse	à	in-
fluência	estrangeira,	 ignorando	ou	sub-valorando	a	realidade	nacional,	as	correntes	nela	desenha-
das,	os	problemas	portugueses,	nos	quais	se	inserem	ou	não	determinadas	soluções	estrangeiras	ou	
nacionalizadas.	Daí,	o	termos,	em	Portugal,	de	entrar	em	linha	de	conta	com	as	ideologias	nacionais,	
ou	nacionalizadas,	ou	desfiguradas,	uma	vez	adaptadas	à	nossa	realidade	histórica.	Termos	de	ave-
riguar	como	certas	sementes	de	procedência	estrangeira	germinaram	e	outras	não	no	solo	portu-
guês.	 E,	 evidentemente,	 as	 razões	 que	 explicam	o	 facto.”:	Para	a	história	da	cultura	do	século	XIX	
português,	pp.	10-11.	Quanto	a	José	Marinho,	terá	sido	“após	a	cisão	que	a	crítica	culturalista	e	pe-
dagógica,	esclarecida	mas	pouco	 lúcida	do	Frade	Barbadinho”	que	se	sucederam	grandes	polémi-
cas;	ou	antes,	várias	fases	de	uma	mesma	polémica:	in	Nova	Interpretação	do	Sebastianismo	e	outros	
textos,	p.	322.	Para	este	 filósofo,	precisa	de	 ser	 combatida	essa	 “crítica	minorativa,	 impassível	ou	
desdenhosa,	que	entre	nós	desde	o	século	XVIII	se	vem	lamentavelmente	esquivando	à	sua	missão	
judiciosa	e	severa	mas	compreensiva	e	equânime:	porque	ou	desdenha	as	obras	difíceis	e	pretende	
de	 um	 ponto	 de	 vista	 unilateral	 e	 preconceituadamente	 formalista	 e	 culturalista	 invalidá-las,	 ou	
então,	volvendo-se	em	ditirambo	ou	sátira	só	as	coroas	de	louros	ou	de	espinhos	de	silva,	o	melhor	
e	o	pior	conforme	o	aplauso	que	a	tese	merece	ao	crítico,	ou	então,	mais	simplesmente	as	afinidades	
intelectuais,	religiosas	ou	políticas	de	crítico	e	criticado.”:	idem,	p.	321.		

12	Eugénio	dos	Santos,	Para	a	história	da	cultura	em	Portugal	no	século	XVIII,	pp.	73-74.		
Trata-se,	ao	fim	e	ao	cabo,	de	“ideias	renovadoras	que	nos	vêm	de	além-Pirenéus	–	França	e	

Itália,	Inglaterra	e	Alemanha	–,	nos	factos	que	agitam	a	nossa	vida	política	e	em	que	se	repercute	o	
vasto	e	profundo	abalo	com	que	a	Revolução	Francesa	sacudiu	a	Europa,	a	explicação	das	lutas	civis	
das	quais	resultará	o	Portugal	moderno.	Lutam	no	período	em	análise	os	políticos	tradicionalistas	
contra	os	que,	exilados	em	França	ou	na	Inglaterra,	procuram,	pelos	jornais,	poesias	e	livros	que	lá	
se	 	 vendam,	atacar	o	 regime	político	em	que	vivíamos.	Lutam	os	escritores,	 sobretudo	os	poetas,	
uns	contra	os	outros	–	Bocage	e	Curvo	Semedo	ou	José	Agostinho	de	Macedo	–,	e	alguns	deles,	como	
Filinto	e	Bocage,	aplaudem	as	 ideias	que	de	França	acendem	entusiasmos	destruidores,	mas	tam-
bém	construtivos.”:	Hernâni	Cidade,	Cultura	Portuguesa.	Vol.	12,	p.	7.		

Até	porque	é	perfeitamente	defensável	“a	 intensificação	das	relações	intelectuais	entre	as	
nações,	para	estímulo	de	aptidões,	para	a	interpenetração	de	culturas,	para	o	progresso	científico,	e,	
ainda,	como	factor	valiosíssimo	para	a	formação	de	um	clima	de	compreensão,	de	bom	entendimen-
to	e	de	paz	entre	os	povos.”:	Moses	Bensabat	Amzalak,	Algumas	palavras	sobre	a	história	da	política	
de	cultura	entre	Portugal	e	a	Grã-Bretanha,	p.	9.	

13	O	conceito	de	cultura	centrou-se	inicialmente	no	indivíduo	e	só	mais	tarde	na	sociedade	
em	que	o	mesmo	se	insere,	englobando	as	artes,	a	literatura,	a	filosofia	e	as	ciências.	Podemos,	en-
tão,	definir	o	termo	cultura	no	seu	sentido	literal,	isto	é,	como	um	‘sistema	complexo	de	códigos	e	
padrões	partilhados	por	uma	sociedade	ou	um	grupo	social	e	que	se	manifesta	nas	normas,	crenças,	
valores,	criações	e	instituições,	que	fazem	parte	da	vida	individual	ou	colectiva	dessa	sociedade	ou	
grupo’.	Em	O	que	é	cultura,	António	José	Saraiva	aponta	três	variantes	de	cultura:	a	cultura	extensa,	
a	cultura	etnológica	e	a	cultura	artística.	Consoante	opina	Dora	Santos	Silva,	“nesse	sentido,	a	cultu-
ra	pode	coincidir	com	o	termo	‘civilização’,	incluindo	todos	os	‘objectos	ou	operações	que	a	Nature-
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za	não	produz	e	que	 lhe	 são	acrescentados	pelo	espírito’,	 ou	 seja,	 a	 religião,	 a	 arte,	 o	desporto,	 a	
ciência	e	a	tecnologia;	opõe-se,	na	sua	essência,	à	Natureza.	Por	outro	lado,	o	termo	pode	ser	enten-
dido	como	o	’conjunto	de	actividades	lúdicas	ou	utilitárias,	intelectuais	e	afectivas	que	caracterizam	
especificamente	um	determinado	povo’.	É	por	isso	que	falamos	da	cultura	portuguesa,	latina	e	eu-
ropeia…	Por	último,	do	ponto	de	vista	temático,	há	a	tendência	a	restringir	‘cultura’	às	actividades	
artísticas,	que	os	gregos	chamavam	de	‘nove	musas’,	o	que,	contemporaneamente,	corresponde	às	
belas-artes	e	às	artes	performativas	–	vertente	artística	da	cultura.”:	Cultura	&	Jornalismo	Cultural:	
Tendências	e	desafios	no	contexto	das	indústrias	culturais	e	recreativas,	pp.	22-23.	Partindo	do	prin-
cípio	que	há	uma	relação	intrínseca	entre	indivíduo,	grupo	e	sociedade,	T.	S.	Eliot	distingue	nesse	
contexto,	em	Notes	towards	the	definition	of	culture,	 três	 sentidos	da	cultura:	a	do	 indivíduo,	a	do	
grupo	e	a	da	sociedade.	E	a	este	respeito,	o	autor	avança	com	uma	hipótese	para	reduzir	a	confusão	
que	existe	em	redor	da	definição	do	termo:	’pode-se	entender	melhor	a	diferença	entre	as	três	apli-
cações	 do	 termo,	 se	 indagarmos	 até	 que	 ponto,	 em	 relação	 ao	 indivíduo,	 ao	 grupo	 e	 à	 sociedade	
como	um	todo,	tem	algum	significado	o	objectivo	consciente	de	conseguir	cultura’,	sendo	esta	pro-
duto	 das	 circunstâncias	 em	 que	 é	 gerada.	Apud	Dora	 Santos	 Silva,	Cultura	&	 Jornalismo	Cultural:	
Tendências	e	desafios	no	contexto	das	indústrias	culturais	e	recreativas,	p.	23.	Sugere	esta	autora	que	
até	meados	século	XIX,	“apenas	existia	‘uma’	cultura:	a	da	elite.	Só	esta	tinha	acesso	à	busca	da	per-
feição	 intelectual	 e	 artística	 –	 logo,	 à	 produção	 de	 cultura.	 E	 é	 fácil	 perceber	 porquê:	 o	 povo	 era	
iletrado,	não	tinha	acesso	aos	livros,	às	pinturas	que	preenchiam	as	casas	dos	mais	abastados,	aos	
concertos	de	música	ou	aos	teatros.	(…)”:	idem,	p.	26.	

Na	opinião	de	António	Sérgio,	“o	problema	da	cultura,	o	problema	da	mentalidade:	este	é	,	
se	me	não	engano,	o	problema	característico	do	Portugal	moderno,	e	o	mais	grave	dos	problemas	
da	sociedade	portuguesa.	Com	efeito,	se	olharmos	o	nosso	passado,	ver-se-á	que	até	ao	fim	do	Qui-
nhentismo	Portugal	acompanha	galhardamente	o	melhor	espírito	europeu,	a	mentalidade	dos	po-
vos	cultos;	então,	pode-se	dizer	que	ele	está	na	Europa,	e	a	muitos	respeitos	na	vanguarda	dela;	mas	
depois…	Depois,	desde	essa	data,	o	facho	apaga-se;	e	o	que	se	vê	posteriormente	é	o	estacar	(o	cair	
de	golpe)	desse	Portugal	do	Renascimento.	O	espírito	português	do	Quinhentismo	–	 foi	promessa	
que	se	não	cumpriu.	Dá-nos	a	impressão	de	um	adolescente,	talentoso	e	prometedor,	a	quem	uma	
doença	 do	 sistema	 nervoso	 viesse	 arrancar	 subitamente	 os	 dotes	 físicos	 e	 mentais.	 Passa-se	 do	
Reino	da	Inteligência	–	para	o	Reino	da	Estupidez;	e	enquanto	a	França,	a	Suíça,	a	Itália,	a	Holanda,	a	
Alemanha,	 a	 Inglaterra,	 fazem	 ampliar	 no	 século	 XVII	 as	 conquistas	 do	 Renascimento,	 com	 um	
grande	esplendor	de	sol	merídio	(o	passo	mais	decisivo,	decerto,	de	toda	a	história	do	pensar	hu-
mano),	nós	regressamos	à	Idade	Média	[no	que	respeita	à	faina	da	investigação	científica,	da	busca	
da	intelecção	do	Universo].	Assim,	pode	dizer-se	resumidamente,	no	ponto	de	vista	intelectual,	que	
a	história	do	País	no	Seiscentismo	é	o	espectáculo	do	estiolamento	da	mentalidade	portuguesa;	e	
que	a	sua	história	no	século	XVIII,	e	que	a	sua	história	no	século	XIX,	é	a	das	goradas	tentativas	para	
nos	repararmos	desse	grande	mal.	Depois	dos	dias	do	Quinhentismo,	o	que	se	chama	espírito	mo-
derno	nunca	mais	vigorou	na	nossa	terra	–	se	bem	que	brilhasse,	por	vezes,	em	alguns	portugueses	
excepcionais,	que	se	cultivaram	no	estrangeiro,	que	se	não	entenderam	com	os	seus	patrícios,	e	que	
combateram	sem	resultado	a	mentalidade	do	seu	país.”:	Ensaios,	tomo	II,	p.	27.	

14	Como	notou	Eugénio	dos	Santos,	 “não	 reflecte	 serenidade	nem	monotonia	o	panorama	
da	cultura	portuguesa	do	século	XVIII.	O	seu	dealbar	é	marcado	pela	“guerra	surda	entre	jesuítas	e	
oratorianos”	e,	ao	atingir-se	os	meados	da	centúria,	o	calor	da	disputa	levara	ao	rubro	os	espíritos	
com	a	polémica	verneiana,	a	questão	da	gramática	 latina,	e	a	 filosofia	dos	antigos	e	modernos.	As	
reformas	pombalinas	e	as	controvérsias	suscitadas	pelos	estrangeirados	preenchem	o	resto	desse	
polémico	e	multifacetado	final	de	setecentos.	Dentre	as	iniciativas	mais	válidas	da	época,	tanto	pe-
los	seus	objectivos	primordiais	como	pela	repercussão	imediata,	merece	 incontestável	destaque	a	
criação	da	Academia	Real	das	Ciências	de	Lisboa,	em	1779	(…).	Ela	revela	um	saudável	desejo	de	
actualização	a	todos	os	níveis	e	uma	inequívoca	tentativa	de	vulgarização	entre	nós	do	avanço	cien-
tífico	e	técnico	nos	vários	ramos	do	conhecimento,	pretendendo	os	nossos	compatriotas	pautar-se	
pelos	modelos	europeus	em	voga.	Nela	espelha-se	à	saciedade	o	ideário	das	Luzes,	bem	impresso,	
aliás,	no	espírito	dos	seus	fundadores	mais	destacados,	o	qual	foi	haurido	ou	cimentado	nas	deam-
bulações	europeias	de	muitos	deles.”:	 in	Para	a	história	da	cultura	em	Portugal	no	século	XVIII,	pp.	
53-54.	O	mesmo	autor	salienta	ainda	a	importância	da	Oração	de	Abertura	da	Academia,	proferida	
pelo	Pe.	Teodoro	de	Almeida,	da	Congregação	do	Oratório,	“uma	espécie	de	pedra	lançada	no	char-
co	de	águas	mornas	em	que	alguns	preferiam	continuar	a	viver,	ignorando	(ou	fingindo-o…)	aquilo	
que	de	mais	válido	haviam	já	produzido	algumas	das	mais	famosas	sociedades	científicas	europeias.	
Aglutinando	homens	de	 formação	muito	díspar,	 de	 sensibilidades	por	vezes	divergentes,	 unia-os,	
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tentes	a	reformas	e	a	qualquer	tipo	de	inovações,	mesmo	que	prementes,	e	apesar	

da	forte	vontade	de	alguns	de	colocarem	Portugal	a	par	das	nações	mais	evoluídas,	

não	será	estranho	pretendermos	afirmar	que,	ideologicamente,	o	século	XVIII	por-

tuguês	só	termina	com	o	advento	da	revolução	 liberal,15	quando	se	 julgaram	reu-

nidas	as	condições	para	o	salto	civilizacional,	que	contudo	tardaria	ainda.			

Enquanto	isso,	a	Inglaterra	já	iniciara	a	sua	revolução	industrial	e,	ainda	no	

século	XVII,16	John	Locke	já	idealizara	o	liberalismo	empírico,	fruto	de	experiências	

sensoriais,	dando	origem	à	concepção	de	estado	liberal,17	baseado	nos	direitos	na-

																																																																																																																																																																		
contudo,	o	mesmo	objectivo	comum:	acertar	o	passo	pelo	que	se	fazia	então	na	‘França,	Itália,	Ale-
manha	e	Inglaterra’.”:	idem,	pp.	55-56.		

15	Referindo-se	ao	papel	da	divulgação	do	teatro	clássico	francês	setecentista,	em	Portugal,	
no	reinado	de	D.	Maria	I,	Cristina	Marinho	salientou	que	o	mesmo	“dinamizou	esse	intuito	enciclo-
pedista	que,	através	do	elogio	do	elevado	Corneille,	do	edificador	Molière,	do	finíssimo	Racine,	do	
vasto	Voltaire,	 insuperável,	 ilustrava	uma	burguesia	que	se	 ia	 fortalecendo	até	 intervir	definitiva-
mente	no	nosso	Oitocentismo.	Entretanto,	 só	por	exotismo	é	que	os	viajantes	estrangeiros,	geral-
mente	 requintados	e	 cultos,	visitavam	um	país	excluído	do	 tradicional	Grand	Tour	para	constata-
rem,	apesar	da	compreensível	sobranceria,	na	sua	generalidade	convergente,	o	fascínio,	sobretudo	
a	barbárie	de	um	teatro	ridículo	de	grosseria,	homens	em	papéis	femininos,	danças	obscenas,	públi-
cos	deseducados,	maus	actores,	aristocracia	inculta,	religiosidade	desabrida	e	luxo	operático	que	só	
sublinhava	o	global	subdesenvolvimento.	Se	Almeida	Garrett	vem	a	desejar	implementar	um	teatro	
português	que	se	aproxime	dos	que	existem	em	Inglaterra	ou	em	França,	aspirando	à	sua	civiliza-
ção,	só	confirma	a	verdade	deste	desfasamento	tão	angustiante	para	certo	nacionalismo	redutor.”:	
Teatro	Francês	em	Portugal	–	entre	a	alienação	e	a	consolidação	de	um	teatro	nacional	(1737-1820),	
p.	763.		

Sobre	 a	 atitude	 dos	 estrangeiros	 em	 relação	 a	 Portugal,	 algumas	 mudanças	 haveria	 na	
época	liberal:	“After	the	Austrian	interventions	in	Naples	and	Piedmont	in	1821,	hundreds	of	Ital-
ians	 fled	 to	Spain	and	Portugal,	which	remained	 the	only	constitutional	powers	on	 the	continent.	
However,	 in	 1823	 a	 French	 intervention	 put	 an	 end	 to	 the	 second	 constitutional	 experience	 in	
Spain,	sending	thousands	of	liberals	into	exile.	For	three	years	–	the	period	known	in	Spanish	histo-
ry	as	the	Liberal	or	Constitutional	Triennium,	or	Trienio,	with	a	parallel	development	in	Portugal	–	
the	 news	 coming	 from	 the	 South	 of	 the	 continent	was	 the	 news	 of	 the	 day.	Newspapers	 all	 over	
Europe	 covered	 the	 events	 and	many	 books	were	written	 and	 quickly	 published.	Many	 of	 these	
publications	were	 presented	 as	 ‘histories’	 of	 the	 revolution,	 although	 they	 nevertheless	 had	 pro-
nounced	ideological	leanings.	Others	were	controversial	pieces	written	with	explicit	political	goals,	
either	to	celebrate	or	to	condemn	the	Iberian	events.	Among	these	publications	of	the	early	1820s,	
several	consisted	of	compilations	of	letters	written	from	Spain	and	Portugal	by	eyewitnesses,	many	
of	 them	exiles.	They	were	 translated	and	published	 in	different	European	countries	 in	numerous	
editions.”:	SIMAL,	Juan	Luis,	“Letters	from	Spain:	The	1820	Revolution	and	the	Liberal	Internation-
al”,	 in	 ISABELLA,	Maurizio	and	ZANOU,	Konstantina	(eds.),	Mediterranean	Diasporas	–	Politics	and	
Ideas	in	the	Long	19th	Century,	p.	26.		

16	Entre	finais	do	século	XVII	e	as	primeiras	décadas	do	século	XVIII,	na	linha	da	ideologia	
augustana	e	do	florescente	iluminismo,	“as	Letras	reclamam-se	do	estatuto	de	sede	de	uma	consci-
ência	e	de	uma	autoridade	especiais,	estatuto	a	partir	do	qual	querem	contribuir	para	o	cultivo	de	
uma	 racionalidade	 que	 abre	 caminho	 à	 realização	 do	 potencial	 humano	 (…).	 Na	medida	 em	 que	
configura	a	expectativa	de	que	a	 luz	da	razão	seja	uma	 luz	moral,	a	crença	no	progresso	alia-se	a	
uma	confiança	na	perfectibilidade	humana	que	não	é	estranha	ao	espírito	de	 teodiceia	profunda-
mente	arraigado	na	mentalidade	da	época.”:	Jorge	Bastos	da	Silva,	A	instituição	da	literatura.	Hori-
zonte	teórico	e	filosófico	da	cultura	literária	no	limiar	da	modernidade,	p.	19.	

17	“The	term	‘liberal’	has	been	in	use	since	the	fourteenth	century	but	has	had	a	wide	varie-
ty	of	meanings.	The	Latin	liber	referred	to	a	class	of	free	men;	in	other	words,	men	who	were	nei-
ther	 serfs	nor	 slaves.	 It	has	meant	generous,	 (…)	 it	has	 implied	openness	or	open-mindedness.	 It	
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turais	e	no	contrato	social:18	o	estado	tem	que	respeitar	a	liberdade	e	a	proprieda-

de	dos	indivíduos	e	ambos	devem	respeitar	a	Lei	natural;	quando	o	Estado	abusa	

nas	suas	prerrogativas,	os	indivíduos	têm	todo	o	direito	a	rebelar-se	e,	para	além	

disso,	e	em	última	instância,	a	destituir	esse	mesmo	poder	estatal.19	O	liberalismo	

político	de	Locke	tem	sido	encarado	como	precursor	da	democracia	liberal,	dada	a	

importância	que	atribui	ao	respeito	pela	liberdade	e	pelos	direitos	humanos,	assim	

como	 ao	 princípio	 da	tolerância	 para	 com	 as	 diferenças	 ideológicas	 e	 religiosas,	

sem	 imposições	 desnecessárias.	 Locke	 inspiraria	Montesquieu20	no	 respeito	 pelo	

																																																																																																																																																																		
also	came	to	be	associated	increasingly	with	the	ideas	of	freedom	and	choice.	The	term	‘liberalism’,	
to	denote	a	political	allegiance,	made	its	appearence	much	later:	it	was	not	used	until	the	early	part	
of	the	nineteenth	century,	being	first	employed	in	Spain	in	1812.	By	the	1840s,	the	term	was	widely	
recognized	 throughout	Europe	as	a	 reference	 to	a	distinctive	set	of	political	 ideas.	 (…)	 the	Whigs	
started	to	call	themselves	Liberals	during	the	1830s	(…).	The	central	theme	of	liberal	ideology	is	a	
commitment	to	the	individual	and	the	desire	to	construct	a	society	in	which	people	can	satisfy	their	
interests	and	achieve	fulfilment.	Liberals	believe	that	human	beings	are,	first	and	foremost,	individ-
uals,	endowed	with	reason.	This	 implies	 that	each	 individual	should	enjoy	the	maximum	possible	
freedom	consistent	with	a	like	freedom	for	all.	However,	although	individuals	are	entitled	to	equal	
legal	and	political	rights,	they	should	be	rewarded	in	line	with	their	talents	and	their	willingness	to	
work.	Liberal	societies	are	organized	politically	around	the	twin	principles	of	constitucionalism	and	
consent,	designed	to	protect	citizens	from	the	danger	of	government	tiranny.	(…)	Classical	liberal-
ism	is	characterized	by	a	belief	in	a	‘minimal’	state,	whose	function	is	limited	to	the	maintenance	of	
domestic	 order	 and	 personal	 security.”:	 Andrew	Heywood,	Political	 Ideologies	An	 Introduction,	 p.	
24.					

18	John	Locke	reagia	assim	em	oposição	a	Thomas	Hobbes,	que,	no	seu	Leviathan,	encarava	
cada	 homem	 como	 predador	 de	 todos	 os	 outros,	 independentemente	 da	 existência	 de	 qualquer	
contrato	social.	

19	Neste	caso,	podemos	encontrar	a	génese	do	liberalismo	na	reacção	contra	o	absolutismo,	
tal	 como	o	definiu	Alan	Ryan:	 “(…)	 liberalism	as	a	perennial	protest	against	all	 forms	of	absolute	
authority.”:	The	Making	of	Modern	Liberalism,	p.	28.	Em	todo	o	caso,	como	notou	Steven	Wall,	“Libe-
ralism	resistis	easy	description.	Wether	it	refers	to	a	political	ideology	or	to	a	political	philosophy,	it	
covers	a	broad	swathe	of	ideas.	The	swathe	of	ideas	it	covers	is	so	broad,	infact,	that	efforts	to	iden-
tify	its	essential	and	distinctive	features	almost	always	come	off	as	hopelessly	narrow.	(…)	True,	the	
more	characteristics	that	are	picked	out,	the	less	restrictive	the	resulting	characterization	of	liberal-
ism	becomes,	but,	at	the	same	time,	the	broadened	characterization	makes	it	harder	to	view	liberal-
ism	as	a	distinctive	 tradition	of	 thought,	one	that	differs	 in	deep	and	 informative	ways	 from	rival	
political	 traditions	(…).	 It	might	be	advisable,	 then,	 to	speak	of	multiple	 liberal	political	 traditions	
rather	than	a	single	political	tradition	of	liberalism.	Or	perhaps	liberalism	should	be	understood	as	
a	single	political	tradition,	but	one	that	is	not	very	unified,	encompassing	a	variety	of	rival	strands	
of	thought.	What	can	be	said	with	confidence	is	that	liberalism	is	a	label	that	attaches	both	to	a	his-
tory	of	a	fairly	diverse	set	of	political	movements,	and	to	the	ideas	and	arguments	associated	with	
those	movements,	and	to	an	ongoing	research	program	in	contemporary	political	philosophy.”:	The	
Cambridge	Companion	to	Liberalism,	p.	1.	

20	Ora,	Montesquieu	via	em	Inglaterra	“a	terra	mais	livre	que	há	no	mundo,	sem	excepção	
para	qualquer	república;	chamo-lhe	livre	porque	o	príncipe	não	tem	o	poder	de	fazer	nenhum	mal	
imaginável	a	quem	quer	que	seja,	por	o	seu	poder	ser	controlado	e	limitado	por	um	decreto;	mas	se	
a	câmara	baixa	se	tornar	soberana,	o	seu	poder	será	ilimitado	e	perigoso,	pois	terá	então	em	simul-
tâneo	o	poder	executivo;	enquanto	no	presente	o	poder	ilimitado	está	no	Parlamento	e	com	o	Rei,	e	
o	poder	executivo	com	o	Rei,	pelo	que	o	poder	está	contido.	É	preciso	então	que	o	bom	Inglês	faça	
por	defender	a	liberdade	igualmente	contra	os	atentados	da	coroa	e	os	da	câmara.”	A	Montesquieu	
é	 “o	 carácter	 universalizável	 deste	 tipo	de	 experiência	 das	 liberdades	políticas,	 não	 apenas	 a	 pe-
quenos	círculos	e	clubes	de	nobres,	mas	a	nações	inteiras,	que	o	atrai.	É	em	função	dele	que	escreve	
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indivíduo	e	pela	propriedade	privada,	assim	como	na	sua	teoria	da	separação	dos	

poderes,	tal	como	influenciaria	Voltaire	no	princípio	da	tolerância,21	mas	também	

na	defesa	do	indivíduo.	Para	além	do	mais,	François	Marie	Arouet	advogou	a	liber-

dade	de	imprensa	e	o	fim	dos	privilégios	da	igreja	e	da	monarquia	absoluta;	enca-

rava	o	progresso	das	sociedades,	na	linha	iluminista,	como	fruto	da	razão,	tal	como	

as	 descobertas	 científicas	 e	 tecnológicas.	 Voltaire	 foi	 ainda	 um	defensor	 do	 livre	

comércio	 e	 do	 liberalismo	 económico,	 proposto	 por	 Adam	 Smith,22	desenvolvido	

na	 sua	 obra	A	Riqueza	das	Nações;	 nela,	 Smith	pugnava	por	uma	 economia	 livre,	

defendendo	a	iniciativa	privada	e	um	Estado	não	intervencionista.	Simultaneamen-

te,	 o	 ideólogo	do	 liberalismo	 económico	 acreditava	que	o	pagamento	de	 salários	

elevados	aumentaria	a	produção	e,	consequentemente,	o	enriquecimento	de	todos.	

																																																																																																																																																																		
O	Espírito	das	Leis	e	será	neste	que	o	postulado	da	universalização,	ao	menos	potencial,	dos	direitos	
humanos	se	firmará.”:	in	Carlos	Leone,	Portugal	Extemporâneo	vol.	I	–	História	das	Ideias	do	Discurso	
Crítico	Moderno	(séculos	XVI-XIX),	pp.	110-111.			

21	No	seu	Traité	sur	la	tolérence,	de	1762	(publicado	em	1763),	François	Marie	Arouet	de-
fende	a	liberdade	religiosa,	contra	qualquer	forma	de	fanatismo,	e	a	sã	convivência	entre	os	devotos	
de	diferentes	religiões;	no	fundo,	e	resumindo,	deverá	haver	tolerância	para	com	as	diferenças.		

22	No	 contexto	 das	 relações	 políticas	 e	 culturais	 entre	 Portugal	 e	 a	 Grã-Bretanha,	 Moses	
Bensabat	Amzalak	informou	que	“os	estudos	económicos	em	Portugal	muito	devem	à	influência	dos	
economistas	britânicos,	mas	estes	não	devem	menos	à	acção	dos	portugueses.	Adão	Smith,	o	patri-
arca	da	economia	política	britânica	 teve	em	Bento	da	Silva	Lisboa	o	seu	primeiro	tradutor	portu-
guês.	E	graças	a	essa	tradução	impressa	no	Rio	de	Janeiro	em	1811,	o	notável	livro	de	Smith	tornou-
se	popular	nas	esferas	intelectuais	do	Brasil	e	de	Portugal.	Com	outros	economistas	britânicos	su-
cedeu	o	mesmo.	Assim	os	Princípios	de	Economia	Política	e	do	Imposto	do	grande	economistas	 in-
glês	David	Ricardo,	editados	em	1817,	foram	publicados	em	Paris	em	1819	graças	à	tradução	fran-
cesa	feita	pelo	Dr.	Francisco	Solano	Constâncio.	O	mesmo	facto	se	deu	com	os	Princípios	de	Econo-
mia	Política	de	Malthus,	publicados	em	1820	e	no	mesmo	ano	 traduzidos	para	 francês	e	editados	
em	 Paris	 pelo	mesmo	 tradutor	 português.	Mas	 a	 actividade	 de	 Francisco	 Solano	 Constâncio	 não	
ficou	por	aí.	Tendo	aparecido	em	Londres,	em	1820,	o	livro	Of	Population,	de	William	Godwin,	que	
tão	grande	sucesso	obteve,	logo	no	ano	seguinte	aparecia	em	Paris	a	sua	tradução	em	francês.	Foi	
assim	que	três	dos	mais	insignes	economistas	ingleses,	Ricardo,	Malthus	e	Godwin	obtiveram	rápi-
da	expansão	na	Europa	latina,	dos	seus	livros,	graças	aos	esforços	diligentes	e	ao	honrado	labor	de	
um	português.”:	 in	Algumas	palavras	sobre	a	história	da	política	de	cultura	entre	Portugal	e	a	Grã-
Bretanha,	p.	10.		

Outro	 britânico	merecedor	 da	 atenção	 dos	 tradutores	 e	 políticos	 portugueses	 foi	 Jeremy	
Bentham:	“Jeremias	Bentham	é	senhor	da	verdadeira	eloquência,	que	se	funda	nas	ideias.	A	liber-
dade	bem	entendida	é	a	sua	paixão	dominante:	pelo	amor	da	liberdade	ofereceu	todos	os	seus	Es-
critos	ao	Soberano	Congresso	das	nossas	Cortes,	como	um	sinal	da	sua	admiração	vendo	quebrados	
os	ferros	do	nosso	cativeiro	por	um	modo	tão	solene,	e	tão	quieto,	e	tão	prodigioso,	que	será	de	pais	
a	filhos	um	livro	sucessivo,	em	que	se	veja	o	carácter	português.	Os	homens	alegram-se	com	a	pro-
pagação	 daqueles	 sentimentos,	 que	moram	 dentro	 deles;	 e	 para	 felicidade	 do	 género	 humano,	 a	
mesma	Providência,	que	fez	o	Autor	modesto,	retirado,	escondido,	é	a	mesma,	que	por	uma	paixão	
nobre,	pelo	amor	da	liberdade,	o	faz	aparecer	para	ensinar	os	Povos,	ajudar	os	Sábios	na	reforma	de	
uma	Nação,	e	fazer	imortais	os	seus	conhecimentos.	Assim	nós	os	pudéssemos	verter	em	uma	lin-
guagem	digna	de	duas	Nações,	que	simpatizam	na	honra,	e	na	grandeza	dos	projectos,	que	se	não	
podem	 desenlaçar	 de	 seus	 interesses	 generosos,	 e	 que	 presentemente	 são	 rivais	 na	 liberdade.”:	
Jeremy	Bentham,	Obras	Políticas	vertidas	do	Inglês	na	Língua	Portuguesa	por	mandado	do	Soberano	
Congresso	das	Cortes	Gerais,	Extraordinárias,	e	Constituintes	da	mesma	Nação,	p.	4				
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De	um	modo	geral,	os	liberais	pugnaram	pelo	fim	do	absolutismo,	defendendo	em	

sua	 substituição	 a	 democracia	 representativa	 e	 o	 estado	 de	 direito.	 Daí	 que,	 por	

circunstâncias	diversas,	 se	 tenha	dado	na	Grã-Bretanha,	 em	1688,	 a	denominada	

Revolução	Gloriosa,	pela	qual	o	rei	Jaime	II,	católico,	foi	deposto	e	substituído	por	

sua	 filha	Mary,	 casada	 com	Guilherme	 de	Orange,	 ambos	 protestantes.	 Com	 esta	

passagem	de	testemunho,	terminou	o	governo	absoluto	dos	Stuart	e	deu-se	início	

ao	actual	regime,	a	monarquia	parlamentar,	regulada	pela	Bill	of	Rights,	segundo	a	

qual	nem	o	rei	está	acima	da	lei.	Esta	forma	de	liberalismo	constitucional,	herdeiro	

da	Magna	Carta,	acabou	por	inspirar	os	fundadores	dos	Estados	Unidos	da	Améri-

ca,	 remanescendo	em	diversos	sistemas	governativos	ainda	hoje	vigentes,	porém	

com	 as	 suas	 especificidades	 estruturais,	 culturais	 e	 sociais.	 O	 caso	 da	 França	 de	

1789	foi	mais	radical;23	à	sombra	do	lema	Liberté	–	Égalité	–	Fraternité,	foram	co-

metidas	as	maiores	atrocidades,	quando	à	execução	de	Luís	XVI	de	Bourbon	suce-

deu,	quase	sem	interrupção,	uma	época	de	terror	jacobino,	sob	a	sanguinária	dita-

dura	de	Robespierre.24	Por	sua	vez,	João	Baptista	de	Almeida	Garrett,	perfeitamen-

																																																								
23	“The	English	response	to	French	Revolution,	ocurring	at	a	time	when	they	were	still	cel-

ebrating	 the	 centenary	of	 their	own	revolution,	 accelerated	 the	 formation	of	 reformist	or	 revolu-
tionary	societies	whose	primary	goal	was	almost	always	something	like	the	‘dissemination	of	politi-
cal	knowledge’.	The	Society	for	Constitutional	Information,	 founded	by	Major	John	Cartwright,	as-
serted	in	1790	that	‘the	communication	of	sound	political	knowledge	to	the	people	at	large	must	be	
of	great	national	advantage;	as	nothing	but	 ignorance	of	 their	natural	rights,	or	 inattention	to	the	
consequence	of	those	rights	to	their	interest	and	happiness,	can	induce	the	majority	of	the	inhabit-
ants	of	any	country	to	submit	to	any	species	of	civil	tiranny.”:	in	Timothy	Michael,	British	Romanti-
cism	and	the	Critic	of	Political	Reason,	p.	14.	Esta	opinião,	na	mesma	linha	de	pensamento	que	Gar-
rett	defenderia,	seria	reproduzida	por	todo	um	conjunto	de	outras	agremiações,	como	The	Society	
of	Friends	of	the	People,	“promoted	by	Charles	James	Fox	to	advance	Whig	principles,	resolved	in	
1792	‘that	a	Society	be	formed	in	Southwark	to	the	cultivation	and	diffusion	of	Political	Knowledge’.	
(…)	The	Revolution	Society,	 based	 in	London	and	affiliated	with	 the	Norwich	Revolution	Society,	
looked	back	in	the	same	year	to	the	achievements	of	1688	and	encouraged	its	members	to	act	‘till	
political	 knowledge	and	 the	 love	of	 liberty	 shall	be	 so	general,	 that	 the	prostitution	of	 the	public	
press	 to	 the	 united	 purposes	 and	 corrupting	 wealth	 of	 the	 worst	 men	 in	 this	 country,	 and	 the	
wretched	fugitives	from	France,	shall	no	longer	be	able	to	excite	the	ignorant	fury	of	a	misguided	
mob’,	 indicating	 an	 association	 between	 knowledge	 and	 liberty	 that	 would	 become	 increasingly	
prevalent	in	the	1790s.	(…)	the	Friends	of	Liberty	United	for	Promoting	Constitutional	Information	
resolved	to	work	‘for	the	purpose	of	disseminating	political	knowledge,	and	by	the	means	obtaining	
a	peaceful,	but	radical	reform,	in	the	Common’s	House	of	Parliament.”:	idem,	pp.	14-15.			

24	É	deste	modo	que	Edmund	Burke	demonstra	as	principais	diferenças	entre	a	revolução	
inglesa	 e	 a	 revolução	 francesa,	 aliás	 na	 linha	 do	 que	Garrett	 defenderia:	 “É	 estranho	 comparar	 a	
Revolução	da	França	com	a	Revolução	de	Inglaterra.	Na	época	desta,	o	Príncipe	d’Orange,	Príncipe	
de	sangue	Real	da	Grã-Bretanha,	foi	chamado	ao	Trono	Britânico	pela	flor	da	Nobreza	Inglesa,	para	
defender	a	sua	Antiga	Constituição,	e	não	para	nivelar	todas	as	Distinções,	pelo	vil	conceito	de	falsa	
Liberdade,	e	Igualdade.	A	obediência	militar	só	mudou	de	objecto;	mas	a	disciplina	militar	nem	por	
momentos	 foi	 interrompida	 no	 seu	 princípio.	 Que	 comparação	 tem	 com	 a	 chamada	 Assembleia	
Constituinte	Francesa,	com	a	Majestade	da	Representação	da	Nação	Inglesa!	A	Revolução	da	França	
foi	em	tudo	o	avesso	da	Revolução	de	 Inglaterra,	que	ora	sustenta	no	Trono	dos	Reinos	Unidos	a	
Soberania	da	actual	Casa	Reinante.	Entre	nós,	o	caso	foi	de	um	Monarca	legítimo	querer	arrogar-se	
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te	inserido	no	movimento	liberal	internacional,25	revelou-se	adepto	de	uma	forma	

de	 liberalismo	 moderado,	 conciliador,	 sem	 demagogia,	 admitindo	 a	 monarquia	

constitucional	e	a	religião	sem	fanatismo.26	Efectivamente,	os	exílios	acabaram	por	

tornar-se	um	importante	veículo	de	transmissão	de	ideias	entre	grupos	de	liberais	

de	diferentes	origens,	com	objectivos	coincidentes,	concretamente	o	de	libertar	os	

seus	países	de	sistemas	de	governo	considerados	obsoletos	para	os	novos	tempos,	

em	que	a	burguesia	ascendente	reclamava	o	seu	 lugar,27	e	simultaneamente	pug-

																																																																																																																																																																		
um	poder	arbitrário;	na	França,	o	caso	foi	de	um	Monarca	absoluto,	intentando	legislar	a	sua	Auto-
ridade,	e	querendo	estabelecer	uma	Monarquia	limitada.	Não	se	tratou	jamais	na	Grã-Bretanha	de	
mudar	as	Ordens	do	Estado,	nem	arruinar	o	Governo;	só	se	procurou	legislá-lo,	conservando-se	as	
partes	constituintes	da	Monarquia.	A	dizer	propriamente	a	verdade,	e	a	real	substância	das	coisas,	
não	se	fez	revolução	verdadeira,	mas	preveniu-se	que	ela	se	fizesse	com	as	convulsões,	que	as	revo-
luções	 trazem	consigo.	 Só	exigimos	 sólidas	garantias,	 tomámos	assento	de	 situações	duvidosas,	 e	
corrigimos	anomalias	da	nossa	própria	Lei.	Não	se	 fez	 revolução,	nem	ainda	alteração	nas	partes	
fundamentais	e	estáveis	da	nossa	Constituição	de	que	gozávamos.	(…)	A	Nação	ficou	conservando	
as	anteriores	Ordens,	classes,	privilégios,	fraquezas;	as	idênticas	regras	da	propriedade;	as	mesmas	
subordinações;	 igual	ordem	na	Lei,	Renda	Pública,	Magistratura;	sustentámos	a	Câmaras	dos	Lor-
des	 e	Comuns,	 as	mesmas	Corporações	 e	 os	mesmos	Eleitores.	 (…)	 ‘era	 admirável	 providência,	 e	
misericordiosa	benção	de	Deus	à	Nação,	preservar	as	Pessoas	de	Suas	Majestades	Reais,	para	feliz-
mente	 reinarem	 sobre	 o	 Trono	 de	 seus	 Antepassados;	 sobre	 o	 que,	 do	 fundo	 dos	 seus	 corações,	
todas	as	Ordens	do	Estado	davam	suas	graças	e	louvores.’	Também	em	tal	Revolução,	a	Igreja	não	
sofreu	qualquer	eclipse	ou	detrimento	(…),	e	só	se	libertou	de	certa	intolerância,	que	produzia	fra-
queza	e	menos	glória.	(…)	Não	se	fez	Revolução	na	Constituição;	tudo	foi	bom,	porque	principiou-se	
por	fazer	reparação	e	não	ruína.	Em	consequência	o	Estado	floresceu,	em	lugar	de	se	prostrar	como	
um	defunto,	ou	permanecer	em	uma	sorte	de	transe,	como	outros	Estados	(…),	a	Grã-Bretanha	se	
elevou	 sobre	o	 seu	mesmo	protótipo.	Daí	 em	diante	 começou	uma	Era	de	prosperidade	nacional	
mais	avantajada,	a	qual	ainda	continua,	não	obstante	a	devastadora	mão	do	 tempo,	e	não	só	sem	
diminuição,	mas	até	com	aumento.”:	in	Extractos	das	Obras	Políticas	e	Económicas,	pp.	4-5.		

25	“Spanish,	 Italian	and	Portuguese	 liberals	had	hoped	to	regenerate	their	respective	peo-
ples,	 composed	mainly	 of	 illiterate	 and	 rural	 populations,	 through	 educational	 programmes	 that	
would	 swiftly	 rectify	 centuries	 of	 despotism	 and	 ignorance.	 (…)	 [The]	 succession	 of	 failures	 left	
their	mark	upon	the	subsequent	evolution	of	international	liberalism.	Indeed,	European	liberalism	
suffered	ever	more	fragmentation	and	was	increasingly	contested	from	the	margins	of	republican-
ism	and	 conservatism,	while	 at	 the	 same	 time	 facing	 a	 tenacious	 counterrevolution	 that	 has	 also	
internationalized	its	connections,	discourse	and	practices.”:	SIMAL,	Juan	Luis,	“Letters	from	Spain:	
The	1820	Revolution	and	the	Liberal	International”,	in	ISABELLA,	Maurizio	and	ZANOU,	Konstanti-
na	(eds.),	Mediterranean	Diasporas	–	Politics	and	Ideas	in	the	Long	19th	Century,	pp.	35-36.	

26	Como	diria	Horkheimer	no	Eclipse	da	Razão,	 a	 ideia	 “is	not	 stubbornly	 to	play	 the	one	
against	the	other,	but	to	foster	a	mutual	critique	and	thus,	if	possible,	to	prepare	in	the	intellectual	
realm	 the	 reconciliation	 (…).”:	 in	 Timothy	Michael,	British	Romanticism	and	 the	Critic	 of	 Political	
Reason,	p.	22.		

27	Refere	Jorge	Bastos	da	Silva,	remetendo	para	a	precedência	britânica	sobre	o	que	acaba-
ria	por	acontecer	um	pouco	por	todo	o	lado:	“No	dealbar	do	século	XVIII,	em	Inglaterra	antes	de	nos	
outros	países	da	Europa,	assiste-se	à	emergência	de	uma	cultura	burguesa	que	se	torna	dominante.	
Ao	mesmo	tempo,	e	esta	não	é	senão	outra	dimensão	do	mesmo	fenómeno,	verifica-se	a	irrupção,	
de	forma	mais	ou	menos	organizada	e	decisiva,	de	um	intelectualismo	secular	com	raízes	na	tradi-
ção	humanista	do	Renascimento	(em	França	os	enciclopedistas,	no	espaço	germânico	Lessing,	Wie-
land,	Herder	e	Goethe	são	bons	exemplos).	Esse	 intelectualismo	encontra	expressão	marcante	no	
carácter	eminentemente	pedagógico	e	 judicativo,	mas	também	numa	certa	 inquietação	ou	proble-
matização	inquiridora,	da	escrita	literária	e	jornalística	augustana,	 incluindo	a	intenção	de	levar	a	
sabedoria	 para	 os	 lugares	 do	 viver	 comum,	 declara	 no	 número	 10	 do	The	Spectator	(12.3.1711),	
cuja	autoria	é	atribuída	a	Joseph	Addison:	‘It	was	said	of	Socrates,	that	he	brought	Philosophy	down	
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nando	por	uma	renovação	literária,	para	o	que	muito	terá	contribuído	a	constante	

circulação	das	 folhas	da	 imprensa	periódica,	 tantas	vezes	com	origem	nos	países	

de	exílio:	

	
In	 the	early	1820s,	 (…)	exile	and	volunteering	represented	key	moments	

of	 reflection	 and	 action	 for	 liberals	 from	 the	Mediterranean,	 as	well	 as	 for	 their	
supporters	 in	 the	 rest	of	 the	 continent.	An	 increasingly	pan-European	 liberal	de-
bate	was	fostered	by	trans-continental	displacements.	Southern	 liberals	migrated	
across	 the	Mediterranean	 region.	 French	 and	English	 liberals	 travelled	 south,	 at-
tracted	by	the	revolution.	Italians,	Spaniards	and	Portuguese	liberals	emigrated	to	
the	north	and	developed	intense	literary	and	political	activities	centred	in	the	Lon-
don	publishing	industry.	All	these	experiences	were	swiftly	available	to	European	
readers,	who	could	learn	about	the	politics	of	a	liberal	international	shaped	by	con-
flicting	views	and	an	intense	transnational	debate.	

Transnational	 exchanges	 were	 facilitated	 by	 a	 shared	 European	 literary	
culture,	which	found	in	the	epistolary	genre	a	powerful	mode	of	expression.	Books	
and	literature	were	a	fundamental	part	of	the	construction	and	expansion	of	liber-
alism	 and	 international	 solidarity,	 a	 free	 press	 being	 one	 of	 the	 main	 liberties	
claimed	by	the	constitutionalists.	The	authors	of	the	letters	(…),	mostly	exiles,	con-
tributed	through	their	epistolary	books	to	the	construction	of	a	powerful	romantic	
liberal	 narrative,	 of	 which	 they	 became	 the	 heros	 and	 protagonists.	 Readers	
throughout	Europe	and	across	the	Atlantic	empathized	with	their	adventures	and	
misfortunes	 as	 they	 presented	 them,	 thus	 finding	 it	 easier	 to	 identify	with	 their	
values	and	projects.	A	liberal	epic	had	been	born	in	the	Mediterranean.28		

	

Foi	 precisamente	 esta	 epopeia	 liberal,	 na	 qual	 o	 autor	 de	Mérope	 esteve	

verdadeiramente	 implicado,	 que	 permitiu	 que	 os	 países	 peninsulares,	 e	 particu-

larmente	Portugal,	se	tornassem	foco	de	interesse	para	outros	povos	que	lutavam	

pelo	mesmo	 fim.29	Assim	 sendo,	 estudar	 os	movimentos	 literários	 do	 século	 XIX	

																																																																																																																																																																		
from	Heaven,	 to	 inhabit	 among	Men;	 and	 I	 shall	 be	 ambitious	 to	 have	 it	 said	 of	me,	 that	 I	 have	
brought	Philosophy	out	from	Closets	ans	Libraries,	Schools	and	Colleges,	to	dwell	in	Clubs	and	As-
semblies	 at	 Tea-Tables	 and	 in	 Coffee-Houses.’	 (…)	 de	 facto,	 o	gentleman	 e	 o	 intelectual	 resultam,	
como	 ideais,	 tipos	 e	 funções	 sociais,	 do	 mesmo	 conjunto	 de	 transformações	 políticas,	 socio-
económicas	e	ideológicas;	e,	vistos	por	um	certo	prisma,	são	até	duas	expressões	primeiras	da	nova	
realidade	mental	e	sociológica	que	constitui	o	espaço	público	burguês.”:	A	instituição	da	literatura.	
Horizonte	teórico	e	filosófico	da	cultura	literária	no	limiar	da	modernidade,	pp.	17-18.	Perante	este	
contexto,	 surgirão	The	Tatler,	The	Spectator	 e	The	Guardian,	 com	 claras	 intenções	 correctivas:	 “A	
pedagogia	do	gosto	traduz	a	consciência	de	que	os	padrões	comportamentais	e	as	preferências	de	
consumo	estão	a	mudar,	mas	de	que	essa	mudança,	em	si	 inapelável,	pode	e	deve	ser	controlada	
para	que	não	redunde	em	recuo	civilizacional.”:	idem,	p.	18.	O	uso	recorrente	de	epígrafes,	citando	
autores	clássicos,	permitiria	estabelecer	a	 ligação	com	um	passado	de	erudição,	não	deixando	de-
cair	o	nível	na	passagem	para	a	modernidade.	

28	SIMAL,	Juan	Luis,	“Letters	from	Spain:	The	1820	Revolution	and	the	Liberal	Internation-
al”,	 in	 ISABELLA,	Maurizio	and	ZANOU,	Konstantina	(eds.),	Mediterranean	Diasporas	–	Politics	and	
Ideas	in	the	Long	19th	Century,	p.	36.	

29	“Spanish,	 Italian	and	Portuguese	 liberals	had	hoped	to	regenerate	their	respective	peo-
ples,	 composed	mainly	 of	 illiterate	 and	 rural	 populations,	 through	 educational	 programmes	 that	
would	 swiftly	 rectify	 centuries	 of	 despotism	 and	 ignorance.	 (…)	 [The]	 succession	 of	 failures	 left	
their	mark	upon	the	subsequent	evolution	of	international	liberalism.	Indeed,	European	liberalism	
suffered	ever	more	fragmentation	and	was	increasingly	contested	from	the	margins	of	republican-



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-17-	

numa	perspectiva	puramente	livresca	seria	demasiado	redutor,	visto	que	a	maior	

parte	dos	grandes	vultos	do	Romantismo	 fundaram	ou	colaboraram	activamente	

nos	jornais	da	época,	pondo	em	evidência	não	apenas	a	sua	forma	de	pensar	a	lite-

ratura,	mas	sobretudo	a	sua	maneira	de	contribuir	para	a	informação	e	ilustração	

da	sociedade	coeva,	tornando-a	mais	pensante	e,	consequentemente,	mais	actuante.	

A	eloquente	oratória	política	de	grandes	figuras	do	romantismo	literário,	impelida	

por	genuíno	sentimento,	extravasa	as	paredes	das	sessões	das	Cortes	e	projecta-se	

na	 imprensa	periódica,	 contagiando	a	 sociedade	e	 conduzindo-a	à	 acção	ou,	pelo	

menos,	a	uma	nova	 forma	de	encarar	a	realidade	e	a	reflectir	sobre	o	mundo	em	

que	habita.30	Fundada	a	1	de	 Janeiro	de	1822,	a	Sociedade	Literária	Patriótica	de	

Lisboa	 contava	 entre	 os	 seus	 associados	 os	 membros	 do	 Gabinete	 Literário	 de	

1821	e	outras	figuras	ilustres,	nomeadamente	João	Baptista	de	Almeida	Garrett,	e	

tinha	 como	meta	 “dirigir,	 a	bem	do	 sistema	constitucional,	 a	opinião	pública	por	

meio	de	escritos	e	de	servir	de	escola	de	adquirir	hábito	de	falar	em	público	com	

precisão	e	acerto”.31	Sobretudo	a	partir	da	Revolução	Liberal	e	mais	ainda	do	Se-

tembrismo,	a	burguesia	ascendente,	quer	a	mais	 intelectual	quer	a	que	detinha	o	

poder	económico,	torna-se	parte	activa	na	renovação	político-social	e	no	estabele-

cimento	de	uma	nova	era.	Nesse	contexto,	notícias	de	vária	ordem	eram	difundidas	

pela	 imprensa,	 compaginando	 os	 leitores	 com	 as	 constantes	 novidades	 daquele	

tempo	efervescente.	À	semelhança	do	que	ia	acontecendo	por	todo	o	mundo	civili-

zado,	 também	 alguns	 portugueses,	 inspirados	 por	 vivências	 de	 exílio,	 tomaram	

consciência	 do	 papel	 primordial	 que	 o	 texto	 jornalístico	 poderia	 assumir,	 na	 ex-

pansão	das	ideologias	e	dos	saberes,	com	o	fito	no	avanço	civilizacional	e	no	pro-

gresso	da	nação.	Grande	era	a	ambição	dessa	plêiade,	onde	sobressai	o	incansável	

																																																																																																																																																																		
ism	and	 conservatism,	while	 at	 the	 same	 time	 facing	 a	 tenacious	 counterrevolution	 that	 has	 also	
internationalized	its	connections,	discourse	and	practices.”:	idem,	pp.	35-36.	

30	Resumindo	com	Hernâni	Cidade:	“No	período	que	acabamos	de	percorrer	[1755-1822],	
quase	toda	a	Europa	foi	profundamente	revolvida,	pode	dizer-se	que	em	seu	corpo	geográfico	e	em	
sua	alma	historico-cultural.	Nós	tivemos,	de	princípio,	o	terramoto	físico,	de	que	Pombal	foi	o	repa-
rador,	e,	depois,	o	terramoto	económico	e	espiritual,	de	que	ele	foi	o	demiurgo.	E	não	evitámos	as	
invasões	francesas	–	a	dupla	invasão	dos	soldados	napoleónicos	e	a	invasão	das	ideias	revolucioná-
rias,	com	a	explosão	de	suas	 forças	políticas	e	sociais,	morais	e	religiosas,	geradas	pelas	 filosofias	
reinantes.	Esta	última	invasão	foi	relativamente	mansa,	porque	de	carácter	ideológico	e	de	realiza-
ção	literária	e	artística.	Uma	sementeira	de	ideias-força	que	só	na	próxima	época	frutificará.”:	Cultu-
ra	Portuguesa.	Vol.	12,	p.	169.		

31	Citado	por	José	Tengarrinha,	A	Oratória	e	o	Jornalismo	no	Romantismo,	p.	189.	Esta	socie-
dade	tinha	o	seu	órgão	próprio,	o	Jornal	da	Sociedade	Literária	Patriótica,	com	o	qual	Garrett	cola-
borou.	
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reformador	do	nosso	teatro,	sempre	capaz	de	fazer	muito	em	pouco,	cujo	espírito	

visionário	vislumbrava	já	todo	um	conjunto	de	transformações	a	operar,	tendentes	

a	 colocar	 o	 país	 no	 seu	 século,	 ombreando	 com	 os	mais	 avançados	 parceiros.	 O	

ecletismo	foi	uma	das	mais	exuberantes	marcas	dessa	alma	inquieta,	transforman-

do	a	sua	obra	num	multifacetado	poliedro	literário,	abrangendo	a	política	e	o	jor-

nalismo,	nas	suas	mais	variadas	vertentes.	Vinham	já	de	trás	as	entusiásticas	inter-

venções	do	autor	do	Romanceiro;	portanto,	falar	de	imprensa	periódica	em	Portu-

gal,	mormente	no	contexto	da	implantação	do	regime	constitucional,	implica	falar	

de	João	Baptista	da	Silva	Leitão	de	Almeida	Garrett,	sendo	possível	reunir	trinta	e	

oito	títulos	de	publicações	periódicas	em	que	o	ideólogo	do	nosso	teatro	nacional	

participou,	quer	apenas	como	colaborador	mais	ou	menos	assíduo,	e	com	os	mais	

diversos	tipos	de	texto,	quer	como	redactor,	ou	mesmo	como	fundador,	estenden-

do-se	a	sua	produção	jornalística	por	mais	de	trinta	anos,	desde	os	alvores	do	libe-

ralismo	até	1851.32	A	30	de	Junho	de	1820,	 João	Baptista	de	Almeida	Garrett	tor-

nava-se	bacharel	em	Leis.33	Entretanto,	em	Lisboa,	os	membros	do	Sinédrio	prepa-

ravam-se	para	 inaugurar,	 em	Portugal,	 a	 nova	 ordem.34	É	 perante	 um	quadro	de	

																																																								
32	Isabel	Vargues	e	Luís	Cabral,	Garrett	Jornalista,	p.	8.	
33	A	 seguir	 à	 revolução	 liberal,	 “82%	dos	deputados	 às	Constituintes	 eram	magistrados	 e	

juristas,	membros	de	profissões	liberais	e	membros	do	clero;	muitos	deles	pertenciam	às	organiza-
ções	 	maçónicas;	 eram	 também,	na	maior	parte,	 proprietários	de	 terras	 com	 interesses	 ligados	 à	
agricultura	 comercial	 –	 verificar-se-ia,	 pois,	 neste	momento,	 uma	 grande	 identidade	 entre	 repre-
sentantes	e	representados	(não	estamos	a	referir-nos	ao	 imaginário	representado	pelos	 liberais,	o	
povo…).”:	Santos,	Maria	de	Lurdes	Lima	dos,	Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	Portugal	
no	século	XIX,	pp.	95-96.	

34	Conforme	observou	Maria	de	Lurdes	Lima	dos	Santos,	“intelectuais,	burocratas	e	milita-
res	iam	encontrar,	através	das	lojas	maçónicas,	uma	possibilidade	de	se	reunir	e	organizar.	/	A	in-
telligentsia	 ligada	às	actividades	maçónicas	atravessaria	um	momento	difícil	quando	das	 invasões	
francesas,	presa	numa	rede	de	ambiguidades	e	contradições	que	as	vicissitudes	 internas	agudiza-
vam.	Identificando-se	de	 início	com	o	 invasor,	procuraria	o	seu	apoio	para	 levar	por	diante	a	 luta	
constitucional	(as	forças	da	reacção	também	o	procurariam,	estas	para	tentar	manter	o	status	quo),	
passando	a	combatê-lo	a	partir	do	momento	em	que	o	mação	Junot	deixara	claro	que	os	interesses	
da	França	e	os	dele	próprio	estavam	muito	acima	da	fraternidade	com	os	‘irmãos’	portugueses.	De	
qualquer	modo,	espírito	revolucionário	e	patriotismo	iriam	contender	e	dar	azo	a	um	clima	de	acu-
sações	de	traição	pouco	propício	à	mobilização	em	torno	da	causa	revolucionária.	/	Por	outro	lado,	
a	 luta	 contra	o	ocupante	 inglês	dinamizaria	 a	 luta	 interna	que,	 até	desta	 feita,	numa	 tentativa	de	
insurreição	armada	(a	gorada	conspiração	de	Gomes	Freire	de	Andrade)	que	o	descontentamento	
dos	oficiais	do	exército	português,	desfavorecidos	em	relação	aos	ingleses,	contribuiria	para	desen-
cadear.	/	Entretanto,	a	crise	económica	(perda	parcial	do	mercado	brasileiro,	baixa	de	preços	dos	
produtos	agrícolas,	concorrência	das	mercadorias	inglesas	no	mercado	nacional)	alargava	o	núme-
ro	de	descontentes	e	 sensibilizava	novos	elementos	–	 comerciantes	e	 industriais	–	para	as	 ideias	
revolucionárias.	 /	 Em	1820,	 alguns	magistrados	 e	militares,	mau	 grado	 as	 desinteligências	 que	 a	
corrida	para	o	poder	levantava	entre	eles,	conseguiam	levar	a	cabo	o	golpe	que	iria	contribuir	para	
modificar	o	Portugal	velho.”:	Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	Portugal	no	século	XIX,	p.	
95.	
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contrariedades	e	dissensões	várias,	de	origem	diversa,35	que,	cansado	da	ausência	

do	 rei	 e	 da	 tirania	de	Beresford,	 e	 animado	pela	 recente	 revolução	de	Cádis,	 um	

grupo	de	liberais,	liderado	por	Manuel	Fernandes	Thomaz,	se	dirige	ao	Porto	para,	

com	o	apoio	de	alguns	notáveis	do	Norte,	urdirem	o	plano	que	conduziria	ao	levan-

tamento	de	24	de	Agosto,	no	qual	proclamavam	a	supremacia	da	causa	 liberal.	O	

recém-bacharel,	que,	em	Coimbra,	procedia	aos	ensaios	de	Mérope,36	imediatamen-

																																																																																																																																																																		
Na	visão	de	Maurizio	 Isabella,	 “The	European	 revolutions	not	only	presented	 converging	

features	and	simultaneous	episodes	arising	out	of	parallel	social	and	ideological	origins,	but	were	
also	in	themselves	events	intimately	connected	one	with	the	other.	The	revolutionaries	developed	
contacts	across	state	boudaries,	and	different	secret	societies	were	in	constant	communication	with	
each	other.	 (…)	 [in	 structures	perfectly	 cordinated,	which	 are	denied	by	 the	oposers]	This	was	 a	
movement	[…]	with	a	circunference	everywhere	and	a	centre	nowhere.,	or	rather	with	a	centre	in	
the	mind	of	every	conspirator	who	believed	that	he	pulled	the	strigs	that	moved	his	foreigns	com-
rades.	But	such	contacts	did	exist	and	did	matter.	Indeed,	the	Italian	exiles	played	their	own	part	in	
furthering	the	international	reach	of	the	secret	societies.	Between	1821	and	1823	Guglielmo	Pepe	
And	Giuseppe	Pecchio	and	others	like	them	exported	the	Carboneria	to	Spain,	extending	their	con-
spiratorial	 networks	 to	 Spanish	 and	 Portuguese	 liberals.	 In	 England	 the	 new	 emigré	 community	
tried	to	establish	links	between	the	secret	societies	and	members	of	the	local	political	community.	
After	the	revolutions,	a	small	but	extremely	important	part	of	this	revolutionary	society,	including	
many	key	opinion-makers,	moved	outside	 their	 countries	of	 origin	 to	 form	 liberal	diasporas	 (…).	
The	promoters	of	such	revolutions,	the	many	supporters	they	found	abroad	–	wether	army	officers,	
intellectuals,	 journalists	 or	 opposition	 politicians	 –	 and	 the	 exiled	 conspirators	 scattered	 around	
Europe	 thus	 constituted	 an	 international	 network	 of	 personal	 contacts	 and	 cordinated	 activities	
whose	 nature	 oscillated	 between	 ilegal	 and	 legal.”:	Risorgimento	 in	Exile:	 Italian	Émigrés	and	 the	
Liberal	International	in	the	Post-Napoleonic	Era,	pp.	22-23.	

35	“Ao	conflito	das	ideias	segue-se	o	conflito	das	instituições	–	o	regime	absolutista	contra	o	
regime	constitucional,	 a	 religião	 inquisitorial	 contra	o	 catolicismo	moderado,	que	era	acusado	da	
delinquência	do	chamado	tolerantismo.	Não	é	menos	considerável,	na	verdade,	a	 luta	dos	homens	
de	acção	–	guerreiros	e	políticos:	a	França	republicana,	seguida	da	França	imperial	e	napoleónica,	
provoca	a	divisão	da	Península	entre	os	que	a	ela	aderem	e	os	que	a	 combatem.	Entram	em	 luta	
portugueses	e	espanhóis,	ou	ambos	contra	a	França,	ou	nós	contra	a	própria	Espanha,	quando	esta	
nação,	 pela	 política	 do	 aventureiro	 Godoy,	 com	 ela	 se	 associa	 para	 nos	 retalhar	 e	 dominar.	 E	 de	
novo	 ambos	 contra	 a	 França,	 quando,	 já	 durante	 a	 última	 invasão	 francesa,	 a	 Espanha,	 sob	 uma	
política	de	outros	impulsos	e	nova	direcção,	é,	como	nós,	vítima	do	furacão	napoleónico.”:	Hernâni	
Cidade,	Cultura	Portuguesa.	Vol.	12,	pp.	7-8.	Ao	domínio	francês,	seguir-se-ia	ainda	a	regência	britâ-
nica,	com	sua	arbitrariedades.		

36	Confessa	o	dramaturgo	na	 introdução	à	edição	desta	obra:	“Tinha	dezoito	anos	quando	
fiz	 esta	 tragédia;	 foi	 nos	meus	 últimos	 tempos	 de	 Coimbra,	 tempos	 de	memória	 saudosa	 porque	
eram	todos	de	inocência	e	de	esperança.	Não	sei	se	é	por	isso	que	ainda	tenho	amor	a	tão	imperfeito	
ensaio,	e	me	não	atrevo	a	queimá-lo	(…).	Mas	parece-me	que	não,	e	que	só	o	conservo	pela	sincera	
vontade	de	mostrar	como	comecei	a	engatinhar	na	carreira	dramática	com	as	andadeiras	clássicas	e	
aristotélicas	que	a	ninguém	se	 tiravam	ainda	então	em	Portugal.	 (…)	Digo	que	tinha	dezoito	anos	
quando	escrevi	a	Mérope.	Mas	tinha	doze	quando	comecei	a	pensar	nela.	Estava	eu	na	ilha	Terceira	
(…).	Tive	a	confiança	de	querer	ler	Eurípides	no	original	(…).	Eurípides	era	o	maior	trágico	do	mun-
do:	–	já	se	vê	porquê.	–	E	mais	falta	o	seu	melhor	drama	que	se	perdeu	–	me	dizia	o	bom	do	velho	
[Joaquim	Alves]	–	a	Mérope	isso	é	que	era	tragédia!	Que	pena	perder-se	a	Mérope!	Cismava	eu	noite	
dia.	(…)	–	Mas	não	há	uma	Mérope	como	aquela	que	se	perdeu.	–	Não;	mas	há	em	italiano	a	de	Maffei	
[respondeu	D.	Frei	Alexandre]	 (…)	A	 tradução	era	dele;	não	gostei,	mas	não	 lho	disse.	 (…)	Mas	o	
assunto	achei-o	belo,	e	tive	o	atrevimento	de	imaginar	que	havia	de	aproveitá-lo	eu.	(…)	Nisto	li	o	
Alfieri	e	o	Ducis.	 (…)	Mas	aqueles	dois	 trágicos	transtornaram	as	minhas	 ideias	dramáticas.	Perdi	
toda	a	fé	nas	crenças	velhas,	e	não	entendia	as	novas	nem	acertava	com	elas.	Neste	estado	compus	a	
Mérope.	Reminiscências	de	Maffei	e	dos	clássicos	antigos,	aspirações	a	um	outro	modo	de	ver	e	de	
falar	que	eu	pressentia	mas	não	distinguia	ainda	bem,	saudades	da	escola	de	que	fugia,	esperanças	
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te	se	dirige	ao	Porto,	para	dar	vivas	à	revolução.37	Em	Lisboa,	o	governo	tenta	rea-

gir	e	controlar	o	curso	dos	acontecimentos,	propondo	o	regresso	de	D.	João	VI.	Po-

rém,	a	15	de	Setembro,	é	uma	comissão	constitucional	que	toma	o	governo	do	país	

e	prepara	uma	nova	era.	A	11	de	Novembro,	a	nova	ordem	sofre	um	primeiro	revés	

e	 o	 denominado	 golpe	 da	Martinhada	 coloca	 em	vigor	 a	 Constituição	 de	 Cádis,38	

motivando	 forte	contestação,	 concretamente	entre	os	estudantes	da	academia	da	

cidade	do	Mondego,	tantas	vezes	encabeçada	por	Garrett,	que	desde	logo	colocou	a	

sua	pena	 inspirada	ao	 serviço	da	 causa	 liberal,	 o	que	muitas	vezes	 lhe	valeu	 ser,	

pelos	seus	adversários,	apodado	de	republicano.	

Nesses	tempos	de	estudante	na	velha	academia,	quando	o	vintismo	tentava	

triunfar	 em	 Portugal	 e	 o	 vate	 o	 aclamava	 ruidosa	 e	 entusiasticamente,39	Garrett	

mereceu	o	epiteto	de	O	Divino,	enquanto	dava	a	conhecer	as	suas	primeiras	com-

posições	de	 teatro,	 como	Lucrécia,	Xerxes	e	Mérope,	provavelmente	no	 conhecido	

teatro	da	conimbricense	Rua	dos	Coutinhos,	como	meio	de	expansão	da	ideologia	
																																																																																																																																																																		
naquela	para	que	me	chamavam,	dúvidas	e	receios,	verdadeiras	incertezas	de	uma	transição,	tudo	
isso	trabalhou	na	Mérope.	As	formas	são	clássicas:	eu	não	concebia	outras;	–	ainda	hoje	me	parece	
que	são	as	melhores	–:	o	resto	não	sei	o	que	é,	é	uma	coisa	de	criança	em	todo	o	sentido,	e	como	tal	
deve	ser	avaliada.	 Já	disse	que	a	corrigi	pouco	agora:	esse	pouco	 foi	no	estilo	e	na	 linguagem,	no	
pensamento	nada.	Não	chegou	a	representar-se	nunca:	estavam	ensaiados	os	primeiros	três	actos	
quando	veio	a	revolução	de	vinte;	poeta	e	actores	e	espectadores	e	o	nosso	teatrinho,	tudo	absorveu	
a	excomungada	política.”	

Em	Maio	de	1959,	assistir-se-ia	à	estreia	da	ópera	homónima	de	Joly	Braga	Santos,	no	Tea-
tro	Nacional	de	 S.	 Carlos.	Nas	palavras	do	 compositor,	 em	entrevista	 à	Emissora	Nacional	 alguns	
dias	antes	da	estreia,	encontramos	reminiscências	garrettianas:	“Uma	das	minhas	preocupações	ao	
escolher	um	assunto	da	tragédia	grega	para	pôr	em	música,	foi	a	de	me	apoiar	nos	fundamentos	da	
nossa	cultura	clássica	greco-latina,	reagindo	assim	contra	a	tendência	da	maior	parte	dos	músicos	
contemporâneos,	que	procuram	de	preferências	as	expressões	do	bárbaro	e	do	exótico.	O	homem	
moderno	sente	cada	vez	mais	um	necessidade	lógica,	de	razão	e	de	clareza	e	o	dever	do	artista	é	de	
corresponder	a	essa	necessidade.	Cabe	especialmente	aos	países	latinos,	herdeiros	da	mais	rica	de	
todas	as	culturas,	o	dever,	neste	momento	de	reivindicar	a	sua	posição”.				

37	De	acordo	com	Francisco	Gomes	de	Amorim,	essa	viagem	de	Coimbra	ao	Porto	custaria	
ao	jovem	dramaturgo	uma	recaída	do	acidente	de	cavalo,	que	recentemente	o	prostrara,	deixando-o	
irremediavelmente	marcado	e	 condenando-o	ao	uso	de	uma	peruca,	 até	ao	 fim	da	vida:	Garrett	–	
Memórias	Biográficas.	Tomo	I,	pp.	166-167.	

38	Determinou-se	que,	segundo	o	 jornal	O	Patriota,	 “sendo	modificada	pelas	cortes	convo-
cadas	à	maneira	espanhola,	se	adapte	e	aproprie	aos	usos,	costumes,	e	terreno	de	Portugal,	sem	que	
lhe	 alterem	 o	 seu	 essencial,	 e	 as	 ideias	 liberais	 que	 ela	 contém”:	 citado	 por	 Francisco	 Gomes	 de	
Amorim,	obra	citada,	tomo	I,	pp.	179-180.		

39	São	dessa	época	os	poemas	Liberdade,	À	Pátria		e	São	Martinho	e,	também,	o	opúsculo	po-
lítico	O	dia	24	de	Agosto,	 no	qual	Garrett	 critica	 os	 professores	da	Universidade	de	Coimbra	 e	 os	
seus	 obsoletos	 ensinamentos:	 “Passarei	 em	 silêncio	 a	 miserável	 decadência	 da	 Universidade	 de	
Coimbra,	a	ignorância	de	um	grande	número	de	seus	mestres,	a	pedanteria	deles,	o	espírito	de	par-
tido,	que	 impede	os	progressos	das	ciências	e	mil	outras	vergonhosas	misérias,	que	sofre	um	tão	
antigo,	e	respeitável	corpo	literário.”:	O	Dia	Vinte	e	Quatro	de	Agosto,	in	Obras	Completas	de	Almeida	
Garrett,	Empreza	da	História	de	Portugal,	vol.	II,	p.	512.	
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liberal.	 É	 igualmente	 desta	 fase	 a	 participação	 na	 loja	maçónica	 estabelecida	 em	

casa	do	livreiro	Jacques	d’Orcel,	ao	Arco	de	Almedina,	e	na	Sociedade	Secreta	dos	

Jardineiros,	 uma	 das	 associações	 de	 inspiração	maçónica	 destinadas	 a	 animar	 o	

espírito	revolucionário	coimbrão,	como	prolongamento	do	que	ocorria	na	capital,	e	

que	mais	tarde	se	terá	fundido	com	a	loja	dos	Keporáticos.	A	Sociedade	dos	Jardi-

neiros	organizou	diversos	outeiros,	 onde	os	 académicos	 celebravam	a	 consolida-

ção	do	regime	liberal,	recitando	poesia,	o	que	motivou	que	fossem	declarados	re-

volucionários	e	anti-constitucionais	e	proibidos	de	votar	nas	eleições	paroquiais	de	

Coimbra.	Os	escritos	de	Garrett,	nomeadamente	as	proclamações	explicativas	dos	

factos	e	reivindicando	os	direitos	dos	estudantes,	terão	sido	suficientes	para	anular	

a	decisão.	Em	1821,	uma	visita	aos	Açores,	para	rever	a	 família,	permitiu-lhe,	de-

pois	de	habilmente	iludir	o	governador	residente	na	ilha	Terceira,	preparar	a	no-

meação	 de	 um	 primeiro	 governo	 constitucional	 no	 arquipélago.	 Em	 1822,	 foi	 a	

adesão	à	Sociedade	Literária	Patriótica,	a	que	pertenciam	todas	as	figuras	notáveis	

do	partido	constitucional	e	entre	os	quais	o	jovem	Garrett,	mercê	do	seu	talento	e	

inteligência,	 granjeou	 consideração	 e	 respeito.40	Depois	 veio	uma	nomeação	para	

chefe	da	repartição	da	instrução	pública	e	estabelecimentos	pios,	o	idílio	de	Sintra	

com	Luísa	Midosi,	 interrompido	pela	brilhante	defesa	no	processo	do	Retrato	de	

Vénus,41	a	que	se	seguiria	o	malogrado	casamento,	a	11	de	Novembro,	na	igreja	lis-

boeta	de	S.	Nicolau,	no	coração	da	Baixa	Pombalina.	A	última	semana	de	Novembro	

desse	ano	de	1822	trouxe	consigo	a	morte	de	Manuel	Fernandes	Thomaz,42	cére-

bro	da	revolução	liberal,	e	com	ela	o	primeiro	forte	abalo	para	a	causa	constitucio-

nal.	Os	primeiros	meses	de	1823	caracterizaram-se	pelo	constante	movimento	das	

fileiras	absolutistas,	que	conduziria	à	fuga	de	D.	João	VI	para	Vila	Franca	de	Xira,	a	

30	 de	 Maio,	 de	 onde	 D.	 Miguel	 exigiria	 a	 restauração	 do	 antigo	 regime.	 A	 Vila-

																																																								
40	Francisco	Gomes	de	Amorim,	obra	citada,	Tomo	I,	pp.	253-254.	
41	Segundo	 informa	Teófilo	Braga,	 a	28	de	 Janeiro	de	1824,	uma	Pastoral	do	Patriarca	de	

Lisboa	ameaçava	de	excomunhão	maior	todos	os	que	lessem	o	Retrato	de	Vénus:	História	do	Roman-
tismo	em	Portugal,	p.	89.	

42	A	Oração	à	memória	de	Manuel	Fernandes	Thomaz,	proferida	por	Almeida	Garrett,	consti-
tuiu,	para	este,	mais	um	forte	triunfo	como	autor	e	eloquente	orador:	obra	citada	na	nota	anterior,	p.	
275.	
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Francada	determina,	após	uma	breve	passagem	pelo	Limoeiro,43	o	primeiro	exílio	

de	Garrett,44	que	o	faz	chegar	a	Londres	em	27	de	Junho	de	1823	e,	posteriormente,	

antes	da	 ida	para	Paris,	 ao	Havre,45	em	Março	de	1824,	onde	 se	ocupou	da	vasta	

																																																								
43	Segundo	Jorge	Gonçalves,	Garrett	esteve	brevemente	encerrado	nos	calabouços	do	Limo-

eiro,	na	sequência	da	Vilafrancada:	“O	Limoeiro	–	apontamentos	para	a	sua	história”,	Revista	do	CEJ.	
n.º	1,	2.º	semestre	de	2004,	p.	309;	no	entanto,	diz	Gomes	de	Amorim,	na	obra	antes	citada,	p.	284:	
“…	assim	que	obteve	o	dinheiro	indispensável	para	a	viagem,	pôs	a	mulher	em	casa	do	sogro,	e	em-
barcou	 ocultamente	 no	 paquete	 inglês	Duque	de	Kent	2.º,	 às	 nove	 horas	 e	meia	 da	 noite	 de	 9	 de	
Junho	de	1823.	Momentos	antes	de	sair	de	casa,	fora	avisado	de	que	se	descobrira	o	seu	esconderijo,	
e	que	nessa	mesma	noite	teria	sido	preso,	se	não	fugisse”;	para,	na	p.	303,	citar	o	diário	de	Garrett:	
“24	de	Agosto.	Lisboa	–	Eis-me	aqui	pois	nos	calabouços	do	Limoeiro!”,	apresentando	depois	(pp.	
303-307)	as	provas	(Torre	do	Tombo,	cartório	da	Intendência)	de	que	tal	teria	acontecido,	por	al-
gumas	horas,	durante	essa	curta	e	inglória	vinda	a	Lisboa,	donde	partira,	dessa	vez,	acompanhado	
de	sua	mulher,	rumo	a	Birmingham.		

No	 mesmo	 sentido,	 refere	 José	 da	 Silva	 Terra:	 “Ce	 fut	 lors	 du	 ‘famoso	 círio’	 contre-
révollutionaire	da	Vilafrancada	que,	le	9	Juin	1823,	Garrett,	alors	‘oficial	da	secretaria	de	estado	dos	
negócios	do	reino’,	chargé	de	la	‘repartição	da	instrução	pública	e	estabelecimentos	pios’,	mais	ren-
du	 suspect	 par	 son	 enthousiasme	pour	 les	principes	de	 la	 révolution	de	1820,	 partit	 précipitam-
ment	pou	l’Angleterre	à	bord	du	paquebot	de	Falmouth	‘Duque	de	Kent	2.º’.	Cet	exil	devait	être	de	
courte	durée.	Dès	 le	26	Juillet,	 il	déscendait	 la	Tamise	en	direction	de	Lisbonne,	ou	 il	arriva	 le	23	
Août.	Mais,	 aussitôt	 arrêté	 et	 enfermé	dans	 les	 ‘calabouços	 do	 Limoeiro’,	 il	 était,	 deux	 jours	 plus	
tard,,	invité	par	l’intendance	générale	de	la	police	à	se	rembarquer	sur	le	même	‘Duque	de	Kent	2.º’	
qui	allait,	en	compagnie	cette	fois	de	sa	femme,	(…)	le	reconduire	en	Angleterre.	Là,	il	fut	généreu-
sement	accueilli	pendant	quelques	mois	par	la	famille	Hadley.	D’Edgbaston,	dans	le	Warwickshire.”:	
Les	Exils	de	Garrett	en	France,	pp.	164-165.																							

44	“As	depurações	fomentadas	pela	facção	ultra-realista	atingiram	milhares	de	pessoas	du-
rante	o	regime	miguelista,	número	em	que	estava	incluída	uma	parte	considerável	do	pessoal	buro-
crático,	docente	e	militar.	A	imprensa	passava	para	as	mãos	de	clérigos	reaccionários,	que	dispondo	
ainda	de	um	outro	meio	de	comunicação	acessível	aos	analfabetos	(os	sermões)	utilizavam	aquele	e	
este	na	campanha	anti-liberal.	Quanto	aos	 liberais,	ver-se-iam	reduzidos	a	formas	clandestinas	de	
actuação,	instalando	a	sede	da	sua	luta	política	e	ideológica	nos	países	de	exílio.”:	Maria	de	Lurdes	
Lima	dos	Santos,		Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	Portugal	no	século	XIX,	p.	97.	O	que	é	
facto	é	que	““Os	que,	depois	de	1823,	tiveram	de	partir	para	o	exílio	prolongavam	de	certo	modo	o	
cordão	 da	 1ª	 emigração,	 embora,	 naturalmente,	 os	 acontecimentos	 entretanto	 ocorridos	 (…)	 im-
primissem	novas	características	à	2ª	 (1823)	e	3ª	 (1828)	emigrações.	 /	A	evolução	da	conjuntura	
internacional	e	os	seus	efeitos	sobre	a	nacional	permitiram	ao	elevado	número	de	exilados	desem-
penhar	um	papel	importante	para	o	futuro	de	Portugal.	/	Se	a	instabilidade	era	uma	constante	das	
suas	condições	de	vida,	tal	como	o	era	para	os	liberais	que	tinham	ficado	em	Portugal,	os	exilados	
iam,	todavia,	passar	por	experiências	muito	diferentes,	que	decorreriam,	em	grande	parte	da	parti-
cular	dinâmica	do	grupo	que	constituiam	enquanto	expatriados	(…),	sujeitos	à	influência	de	novos	
estímulos	culturais.	Essas	experiências	 teriam	uma	 influência	determinante	sobre	a	sua	 formação	
cultural	e	a	constituição	de	uma	rede	de	apoios	políticos	que	sustentaria	as	suas	carreiras.”:	idem,	
pp.	115-116.	

45	De	novo	seguindo	Gomes	de	Amorim	(obra	citada,	pp.	343-344),	no	Havre	escreveu	Gar-
rett	as	obras	com	que	inaugurou	o	movimento	romântico	português:	Camões,	iniciou-o	a	13	de	Maio	
de	1824,	a	que	se	seguiu	D.	Branca	e	depois	Adozinda.		

Na	verdade,	e	segundo	nos	informa	José	da	Silva	Terra,	“Garrett	s’installa	avec	sa	femme	à	
Ingouville,	 ‘ao	 pé	 do	 Havre	 de	 Grâce,	 na	margem	 direita	 do	 Sena’.	 Matériellement,	 il	 n’est	 pas	 à	
plaindre.	 (…)	Mais	 tout	 en	 regardant	 /	 os	 olmedos	 /	Que	 as	pobres	 águas	deste	 Sena	 regam,	 /	 Il	
dirige	ses	pensées	vers	l’embouchure	du	Tage	et	il	se	sent	meurtri	par	la	‘saudade’,	‘saudade’	de	ses	
amis	de	Londres,	de	l’hospitalière	terre	anglaise,	mais	surtout	‘saudade’	de	la	patrie	et	de	la	‘com-
panhia	de	portugueses	 (mesmo	 indignos	do	nome)’.	 (…)	 il	 s’adonne	à	 la	 lecture	de	quelques	nou-
veautés	françaises,	il	s’éxerce	à	la	rédaction	(…)	de	notes	critiques	sur	Le	Maire	du	Palais	d’Ancelot	
et	sur	‘Mr.	Casimir	de	Lavigne	et	Mr.	de	Lamartine’.”:	Les	Exils	de	Garrett	en	France,	pp.	166-167.	No	
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correspondência	portuguesa	e	brasileira	da	Companhia	Lafitte.	Regressa	em	1826,	

ao	mesmo	tempo	que	D.	Pedro	retorna	do	Brasil,	após	a	morte	de	D.	João	VI,	e	ou-

torga	a	Carta	Constitucional.	Em	1828,	D.	Miguel	 regressa	ao	poder	e,	 com	ele,	o	

regime	 absolutista;	 dá-se	 o	 segundo	 exílio,	 que	 conduz	 o	 prosador	 de	Viagens	 a	

Paris,	Bruges	e,	por	último,	a	Londres,	de	onde	só	regressaria	no	contingente	dos	

“7.	500	bravos	do	Mindelo”,46	a	8	de	Julho	de	1832.	

Particularmente	 profícuo	 terá	 sido	 esse	 último	 exílio	 britânico,47	no	 qual,	

embora	sempre	atento	à	evolução	política,	colaborando	nos	jornais	que	de	Albion	

																																																																																																																																																																		
Havre,	ocupar-se-ia,	 ainda,	 traduzindo	Catulo,	mas	 também	compondo	dramas	e	poemas,	nomea-
damente	Camões	e	D.	Branca,	publicados,	respectivamente,	em	1825	e	1826.	

46	Para	um	melhor	esclarecimento	sobre	todas	as	etapas	das	chamadas	lutas	liberais,	vale	a	
pena	consultar	a	História	do	Cerco	do	Porto,	da	autoria	de	Simão	José	da	Luz	Soriano	que,	ainda	que	
tendo	sido	publicada	vários	anos	depois,	em	1889,	poderia	perfeitamente	chamar-se	“Crónica	das	
lutas	 liberais”,	 tão	ricos	são	estes	dois	volumes	em	pormenores	que	envolveram	todo	o	processo,	
desde	os	antecedentes	e	as	causas	da	revolução	de	1820,	até	à	Convenção	de	Evoramonte	e	pouco	
posterior	morte	de	D.	Pedro	IV.		

47	Fontes	de	informação	não	faltaram	ao	cantor	de	Camões:	“Quis	conhecer	a	língua	inglesa	
e	familiarizar-se	com	os	seus	escritores.	O	condado	de	Warwick	prestou-lhe	um	discreto	e	saboroso	
abrigo,	 muitos	meses	 seguidos,	 e	 ali	 mergulhou	 profundamente	 nas	 leituras	 de	 Shakespeare,	 de	
Walter	Scott	e	de	Lord	Byron.	Em	Shakespeare	aprendeu	a	dissecar	a	tragédia	humana,	a	vê-la	des-
carnada	 em	 personagens	 da	mais	 empolgante	 realidade	 [–	 como	 tentou	 demonstrar	 John	 Elsom,	
“the	impact	of	Shakespeare	for	the	whole	Romantic	period	was	very	strong.	For	Victor	Hugo’s	gen-
eration,	and	those	who	were	a	little	bit	younger	than	him,	the	choice	was	between	Racine,	who	was	
not	their	contemporary,	and	Shakespeare,	who	was.	But	what	do	we	mean	here	by	‘contemporary’?		
(…)	It	is	some	kind	of	relationship	between	two	times,	one	on	the	stage	and	the	other	off	it.	One	is	
the	time	inhabited	by	the	actors,	the	other	is	the	time	inhabited	by	the	audience.	The	relationship	
between	 those	 two	 times	 is	 what	 finally	 establishes	 whether	 Shakespeare	 is	 considered	 to	 be	 a	
contemporary	or	not.	When	the	two	times	are	closely	connected,	then	Shakespeare	is	our	contem-
porary.”:	Is	Shakespeare	still	our	Contemporary?,	p.	11.	Segundo	o	mesmo	autor,	 isso	deve-se	a	um	
facto:	 “Shakespeare	 is	 an	 elastic	writer.	He	 can	be	 stretched	 in	many	directions	before	he	 snaps.	
Sometimes,	by	emphasizing	this	aspect	of	a	play	rather	than	that,	a	new	perspective	can	be	gained	
on	the	play	as	whole,	and	often	these	varying	stresses	happen	by	accident,	when	there	is	a	strong	
actor	in	what	seems	to	be	a	minor	role,	or	a	weak	one	in	a	major.	Nor	can	interpretation	be	avoided.	
Other	ages	have	 re-interpreted	and	usually	 simplified	Shakespeare	according	 to	 their	own	 lights.	
Trying	to	prove	that	Shakespeare	is	our	contemporary,	however,	became	our	kind	of	simplification,	
although	 there	 are	many	 signs	 now	 that	 the	mood	has	 changed.”:	 idem,	 p.	 4].	 Em	Scott	 captou	 o	
gosto	do	medievalismo	em	novelas	urdidas	na	tela	dos	costumes	feudais,	a	ressurreição	das	xácaras	
populares,	 a	 sedução	pelo	 ingénuo	 lirismo	dos	 romanceiros.	Mas	 o	 génio	de	Byron	 frechou-lhe	 a	
alma	gemente	de	abandono,	amarfanhou-a	nas	suas	garras	de	falcão	solitário.	(…)”:	Joaquim	Fran-
cisco	Ferreira,	A	Mensagem	de	Garrett,	p.	28.	Também	“a	atmosfera	 intelectual	da	França,	 toldada	
pelas	disputas	entre	classicistas	e	românticos,	não	podia	ser	mais	 favorável	ao	talento	de	Garrett.	
Na	eflorescência	da	 juventude,	pletórico	de	húmus	 literário,	enriquecido	no	convívio	dos	grandes	
poetas	 ingleses,	 a	 sua	 imaginação	 colheria	 no	 dissídio	 dos	 estetas	 parisienses	 a	 flor	 e	 o	 fruto	 de	
Camões	e	D.	Branca.”:	idem,	p.	30.		

De	um	modo	geral,	de	acordo	com	a	análise	de	Maria	de	Lurdes	Lima	dos	Santos,	“no	que	
respeita	à	acumulação	de	capital	cultural	e	à	preparação	de	oportunidades	de	carreira,	o	balanço	do	
exílio	foi	provavelmente	bastante	positivo,	em	particular	para	a	geração	mais	jovem.	Alguns	exila-
dos	 puderam	 frequentar	 assiduamente	museus	 e	 bibliotecas	 e	 até	mesmo	 seguir	 cursos	 (…).	 Os	
mais	 abonados,	 os	 aristocratas	 e	 os	 bem	 relacionados	 frequentavam	 teatros,	 círculos	 culturais	 e	
salões	da	aristocracia	ou	da	grande	burguesia	dos	países	de	exílio.	/	Por	vezes,	o	exílio	permitiria	
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iam	espalhando	e	incentivando	a	causa	liberal,48	o	arauto	do	Romantismo	todo	se	

embrenhou	em	vasta	e	renovadora	produção	literária,	da	qual	brotaram	diferentes	

tipos	de	texto,	a	ponto	de,	como	notaria	alguns	anos	depois	o	seu	biógrafo	e	amigo	

Francisco	Gomes	de	Amorim,	quase	não	ter	tempo	de	ler	o	que	escrevia.49	Até	que,	

a	2	de	Fevereiro	de	1832,	os	emigrados	portugueses	embarcam	na	baía	de	Belle-

Isle,50	em	 direcção	 à	 Ilha	 Terceira,	 onde	 organizaram	 a	 expedição	 liberal	 que	 os	

conduziria	ao	triunfo.	Antes	de	sair	da	Ilha	de	S.	Miguel,	a	27	de	Junho,	Garrett	ocu-

pou	o	seu	tempo	de	permanência	nos	Açores	redigindo	novas	propostas	legislati-

																																																																																																																																																																		
também		a	publicação	e	difusão	de	obras	que,	em	Portugal,	a	censura	teria	proibido	(mesmo	assim,	
alguns	 saíam	sem	o	nome	do	autor,	 caso	de	Camões,	D.	Branca,	Adosinda	 e	Lírica	de	João	Mínimo,	
para	evitar	‘a	censura	armada	do	paternal	Governo	absoluto,	que,	se	já	não	tinha	a	Inquisição,	tinha	
ainda	as	suas	academias	e	literatos	a	bradar	que	o	Limoeiro	e	o	Cais	do	Tojo	eram	a	verdadeira	lei	
de	repressão	dos	abusos	de	imprensa’,	como	diria	mais	tarde	o	seu	autor).	Não	era,	porém,	tarefa	
fácil	 conseguir	editores,	no	estrangeiro,	para	autores	aí	desconhecidos	e	escrevendo	numa	 língua	
também	desconhecida,	embora	parte	da	dificuldade	pudesse	ser	resolvida	como	fez	José	Liberato,	
que	conseguiu	que	Solano	Constâncio	lhe	traduzisse	para	francês	o	Ensaio	Político	sobre	a	Constitui-
ção	e	Governo	do	Reino	de	Portugal.	 Em	 regra,	 era	 necessário	 arranjar	 previamente	 subscritores,	
através	 das	 relações	 de	 amigos	 influentes;	 uma	 vez	 impressa	 a	 obra,	 o	mercado	brasileiro,	 pelos	
mennos	 nalguns	 casos,	 ofereceria	 boas	 expectativas	 de	 venda.	 /	 O	 conhecimento	 da	 história	 dos	
países	de	exílio,	da	sua	organização	política	e	administrativa,	da	sua	literatura,	etc,	viria	a	constituir	
um	 importante	capital	 cultural	mobilizável	para	 tentar	conquistar	um	melhor	posicionamento	no	
mercado	de	postos	de	 trabalho	 intelectual.”:	Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	Portugal	
no	século	XIX,	p.	118.										

48	Como	constatou,	Maria	de	Lurdes	Lima	dos	Santos,	“uma	imprensa	agressiva,	por	vezes	
protegida	pelo	anonimato,	dava	expressão	às	 facções	em	confronto	–	num	extremo	figurava	O	Pe-
lourinho,	 jornal	 da	 oposição	 liberal	 impresso	 em	 França	 em	1830	 (…),	 redigido,	 segundo	 parece,	
pelo	bacharel	em	Medicina	Rebelo	de	Carvalho,	(redactor	também	de	O	Censor	Provinciano,	durante	
o	período	constitucional,	em	Coimbra,	e	de	O	Padre	Malagrida	ou	a	Tesoura,	este	 já	em	Plymouth,	
1828-29,	 dedicado	 sarcasticamente	 ‘ao	bispo	de	Viseu,	 o	nosso	Mecenas	[…],	 o	director-geral	 das	
letras	portuguesas	no	reinado	de	D.	Miguel’);	no	outro	extremo	encontrava-se	o	periódico	gover-
namental	Aurora,	publicado	em	Londres,	em	1831-32,	empenhado	em	tentar	anular	a	influência	dos	
jornalistas	da	oposição,	quer	descrevendo-os	como	um	reduzido	número	de	pessoas	descontentes,	
insignificantes	 e	 tomadas	de	uma	má-fé	obcessiva,	 quer	denunciando-os	 como	 fazendo	o	próprio	
jogo	da	usurpação	através	da	desunião	que	promoviam	entre	os	emigrados.	Entre	os	extremos	co-
locar-se-ia	um	jornal	como	O	Precursor,	lançado	em	1831	por	Garrett	e	destinado	a	fomentar	a	uni-
dade	de	todos	os	emigrados	em	torno	de	D.	Pedro,	que,	finalmente,	pudera	decidir-se	a	reassumir	a	
regência	(…).”:	idem,	p.	117.	

49	Também	alguma	prosa	de	cariz	prático	e	doutrinário	 foi	produzida	entre	1828	e	1834,	
neste	 caso	 já	 durante	 o	 Cerco	 do	 Porto,	 quando	 o	 soldado	 do	 batalhão	 académico	 se	 consolou	 e	
refrigerou	na	composição	de	O	Arco	de	Sant’Ana,	no	qual,	através	das	vivências	do	presente,	melhor	
se	sentia	desperto	para	narrar	 tais	 acontecimentos	da	passada	 época	do	 rei	 Justiceiro.	 São	dessa	
época	inglesa	o	Tratado	de	Educação,	Portugal	na	balança	da	Europa,	para	além	da	naufragada	tra-
gédia	Infante	Santo	e	da	organização	da	Lírica	de	João	Mínimo.				

50	“O	embarque	de	Garrett	fez-se	dias	depois	[do	embarque	de	D.	Pedro	em	Belle-Isle	em	10	
de	Fevereiro	de	1832],	chegando	ele	à	ilha	Terceira	em	fins	de	Março.	E	novíssimos	fastos	ia	escre-
ver	o	destino	na	odisseia	tão	gloriosa	deste	grande	homem,	não	já	como	poeta,	nem	como	pedago-
go,	nem	como	polemista,	mas	como	sociólogo	e	 legislador.”:	 Joaquim	Francisco	Ferreira,	A	Mensa-
gem	de	Garrett,	p.	53.		
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vas,	muitas	das	quais	viriam	a	ser	postas	em	vigor.51	Mas	Almeida	Garrett	era,	para	

além	de	tudo,	um	visionário:	“…	compreendeu	que	o	povo	português	também	tinha	

um	génio	nacional,	que	era	preciso	determiná-lo	na	poesia	e	no	 teatro	(…).	Com-

preendeu	que	 na	 literatura	 portuguesa	 estava	 tudo	por	 criar	 (…).	 (…)	 a	 verdade	

natural	traduzia-a	no	sentimentalismo	apaixonado,	atingindo	a	beleza	da	frase	pe-

los	hábitos	da	elegância.”52	Essa	eloquência	foi,	desde	então,	usada	ao	serviço	das	

suas	causas	maiores.	Dominado	o	cerco	do	Porto	e	assinada	a	Convenção	de	Evo-

ramonte,	 João	Baptista	usou	vastamente	a	sua	pena	d’oiro,	não	apenas	para	criar	

textos	literários,	mas	também	para	produzir	abundante	prosa,	com	os	mais	varia-

dos	intuitos,	e	de	que	os	jornais	da	época,	vindos	a	público	a	partir	de	Lisboa,	Porto,	

Funchal,	 Angra	 do	Heroísmo	ou	 Londres,	 dão	 um	evidente	 testemunho.	 Verifica-

mos,	 pois,	 que	Almeida	Garrett	 sempre	 esteve	 embrenhado	 no	 combate	 político,	

não	baixando	os	braços,	sempre	que	o	seu	génio	e	a	sua	pena	podiam	servir	a	causa	

pública	e	o	bem	comum,	com	o	fito	na	construção	de	um	Portugal	mais	justo,	mais	

instruído,	mais	civilizado.	Conhecedores	da	sua	capacidade	de	trabalho	mas	tam-

bém	do	 seu	 espírito	 visionário,	muitos	 foram	 aqueles	 que,	 chegados	 ao	 poder,	 o	

foram	indigitando	para	desempenhar	funções	de	maior	ou	menor	importância,	nas	

quais	sempre	deixou	marcas	indeléveis.	

																																																								
51	D.	Pedro	constituiu	o	governo	da	regência	com	Palmela	nos	ministérios	do	Reino	e	dos	

Estrangeiros;	Agostinho	José	Freire	nos	ministérios	da	Guerra	e	da	Marinha;	e	Mousinho	da	Silveira	
nos	ministérios	da	Fazenda	e	da	 Justiça.	Planeava-se	reorganizar	 toda	a	administração	pública	de	
harmonia	com	a	Carta	Constitucional,	e	faltavam	lá	técnicos	das	leis.	Garrett	formara-se	em	direito,	
e	já	prestara	sobejas	provas	de	capacidade	nas	publicações	doutrinárias	e	proselíticas	de	Lisboa	e	
de	Londres.	Uma	portaria	de	D.	Pedro	chamou-o	da	ilha	Terceira,	onde	o	escritor	repousava,	para	a	
sede	do	governo	na	 ilha	de	S.	Miguel.	E	Garrett	 ficou	adido	no	ministério	da	 Justiça,	 colaborando	
com	Mousinho	da	Silveira	na	demolição	do	caótico	e	obsoleto	sistema	governativo	do	nosso	país.	/	
‘A	terra,	a	indústria,	a	família,	a	governação,	a	administração,	enfim,	toda	a	constituição	material	e	
social	do	reino	foi	revolvida	de	alto	a	baixo	por	essas	leis	formidáveis…	o	termo	onde	verdadeira-
mente	 acaba	 o	 velho	Portugal	 e	 começa	 o	 novo’	 –	 escreveu	Garrett.	 Suponho	não	descambar	 em	
hipóteses	 absurdas	 (…)	 ao	 atribuir	 a	 este	 insigne	 escritor	 a	 parte	mais	 ampla	 e	mais	 decisiva	na	
legislação	de	Mousinho	da	Silveira.	(…)	Disse-o	ele	numa	carta	a	Joaquim	António	de	Aguiar,	datada	
em	Lisboa	a	3	de	Novembro	de	1833.	‘Aí,	sem	livros,	sem	ninguém	que	me	coadjuvasse,	sem	auxílio	
algum,	fiz	eu	só	a	lei	da	administração	que	hoje	rege	estes	reinos’.	Refere-se	ao	famoso	decreto	de	
16	de	Maio	de	1832,	que	veio	refundir	de	lés	a	lés	a	orgânica	administrativa	de	Portugal.”:	Joaquim	
Francisco	Ferreira,	A	Mensagem	de	Garrett,	pp.	53-55.	Mais	adiante,	Joaquim	Ferreira	corrobora:	“O	
estilo	do	relatório	é	o	dele;	e	muitas	das	ideias	ali	expressas	já	nós	as	podemos	encontrar	no	Portu-
gal	na	balança	da	Europa.	 O	 escritor	 elaborou	 outras	 reformas	 igualmente	 vastas,	como	 o	 plano	
geral	dos	estudos,	em	1834,	por	encargo	de	D.	Pedro	IV	–	plano	que	refundia	todos	os	graus	de	en-
sino,	 e	 que	 nobilitaria	 um	 pensador.	 No	 parlamento,	 em	 discursos	 e	 controvérsias,	 propondo	 ou	
criticando,	 ele	manifestou	 exuberantes	 aptidões	de	 estadista,	 nada	 inferiores	 àquelas	 inclusas	no	
decreto	de	1832.	E	Mousinho	da	Silveira?	É	ver	o	seu	testamento,	redigido	em	fraseologia	amorfa.”:	
idem,	p.	61.		

52	Teófilo	Braga,	História	do	Romantismo	em	Portugal,	pp.	119-120.	
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Para	o	teatro	português,	a	revolução	de	1820	foi,	simultaneamente,	um	pon-

to	de	 chegada	e	um	ponto	de	partida,	desde	as	porfiadas	 tentativas	de	alienação	

dos	modelos	estrangeiros,	na	linha	do	século	XVIII,53	à	intensificação	de	diligências	

conducentes	 à	 consolidação	 do	 nosso	 teatro	 nacional.	 Aliás,	 a	 reforma	 do	 teatro	

terá	sido,	sem	sombra	de	dúvida,	a	grande	causa	do	poeta	dramaturgo,	que	no	es-

tudo	e	no	desterro	bebeu	ideias	de	outrem,	para	as	entretecer	entre	as	nossas,	ve-

lhas	e	 incipientes.54	Poderemos	afirmar	que	muita	da	sua	actividade	política	con-

correu	para	o	mesmo	fim,	o	da	refundação	do	teatro	nacional	como	grande	meio	

civilizacional,	 simultaneamente	 alavanca	 e	 consequência	 do	 progresso	 da	 nação.	

Partindo	 do	 princípio	 de	 que	 o	 presente	 é	 a	 constante	 actualização	 do	 passado,	

falar	de	teatro	nacional	português	será	sempre	 falar	de	 João	Baptista	de	Almeida	

Garrett,	 figura	basilar	no	processo	de	 refundação	da	nossa	história	 teatral;	 aliás,	

ele	mesmo	não	hesitou	em	buscar	no	passado	as	raízes	da	alma	lusitana	e	das	suas	

mais	genuínas	tradições	populares,	para	nelas	alicerçar	o	teatro	nacional,55	causa	e	

																																																								
53	Vide	Cristina	Marinho,	Teatro	Francês	em	Portugal:	entre	a	alienação	e	a	consolidação	de	

um	Teatro	Nacional	(1737-1820).	
54	“O	jovem	Garrett,	dramaturgo,	revolucionário,	há-de	realizar	o	possível	progresso	portu-

guês,	entre	desterros,	verdadeiras	viagens	ao	futuro,	e	uma	criação	dramática	tecida	de	fibras	fran-
cesas,	entre	as	inglesas	e	as	alemãs,	para,	sem	contradição,	aprender	a	sua	civilização,	fortificando	
uma	própria	e	nossa.”:	Cristina	Marinho,	obra	citada,	p.	15.	

55	Na	 sua	obra	Frei	Luís	de	Sousa,	o	dramaturgo	 concretiza	 literariamente,	 de	 forma	mais	
acabada,	 a	 sua	 ideia	 de	 teatro	 nacional.	No	 seu	 interessante	 artigo	 “The	Polis,	 Romantic	 tragedy,	
and	untimeliness	in	Frei	Luís	de	Sousa”,	Helena	Buescu	demonstra-o	deste	modo,	colocando-a	a	par	
das	peças	de	Friedrich	Schiller:	“(…)	Frei	Luís	de	Sousa	centers	on	a	wide	ranging,	and	intrinsically	
Romantic,	 reflection	on	 the	connections	 (and	separations)	between	private	bodies	and	 the	public	
sphere	of	the	polis.	The	author	promotes	a	national	theatre	that	conveys	the	ethical	as	well	as	the	
emotional	 contradictions	 of	 national	 subjects,	 intended	 both	 as	 private	 characters	 fighting	 their	
own	personal	 demons	 and	 as	 public	 figures	 caught	 up	 in	 the	 political	 arena.	 This	 intersection	 of	
private	and	public,	 emotional	and	political,	 is	at	 the	centre	of	Garrett’s	play,	as	he	reflects	on	 the	
place	of	 the	poet	within	 the	polis.	 The	 generic	 hesitation	 (and	 combination)	between	drama	and	
tragedy,	explicitly	addressed	in	the	play’s	crucial	preface	(“Memória	ao	Conservatório	Real”),	offers	
Garrett	 the	perfect	 opportunity	 to	 return	 to	 ancient	mythoi	 in	 order	 to	 connect	 history	 and	 con-
temporanity	in	a	story	that	is	simultaneously	about	Greek	myths,	Portuguese	history,	and	present	
day	 politics.	 No	 guilt	may	 be	 attached	 to	 any	 of	 the	 characters,	 yet	 the	 tragic	 events	 of	 the	 play	
oblige	them	to	act	out	their	situations	and	untenable	conditions	in	the	context	of	the	mundane	real-
ity	of	 the	“world”.	 In	 this	 fashion,	 the	playwright	stages	the	 impossible	 interconnection	of	private	
bodies	 and	national	 institutions	within	 a	modern	world	 from	which	 authentic	 politics	 and	 ethics	
seem	to	have	disappeared.	

In	(…)	Frei	Luís	de	Sousa	(…),	the	private	bodies	of	individuals	become	the	corporeal	meta-
phors	for	a	public	implication	in	the	life	of	the	polis.	This	is	precisely	what	this	work	stages	in	the	
foreground	of	its	dramatic	action:	a	whole	world	occupied	by	subjects	whose	bodies	suddenly	cease	
to	exist	(…)	in	many	different	yet	analogous	ways	such	as	madness,	death,	illegal	existence	or	con-
vent	life.	The	spectral	dimension	of	these	bodies	assumes	a	metaphorically	dense	visual	quality	in	
order	to	stage	the	moment	 in	which	the	nation	 itself	 threatens	to	become	a	spectre,	a	moment	 in	
which	citizenship	is	suppressed	and	relegated	to	the	territory	of	non-existent.	(…)	The	author	had	
already	drawn	on	the	national	past	to	reenact	the	present	in	theatrical	form.	But	he	had	never	be-
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garante	 da	 nossa	 civilização.56	O	 reformador	 salienta	 o	 trabalho	 que	 ele	 mesmo	

incentivou	e	desenvolveu,	cuidando	da	nascediça	e	ainda	frágil	planta,	que	o	pró-

prio	 concebeu	 e	 enxertou	 no	 que	 caracterizou	 como	decrépito	 edifício	 do	 teatro	

português;	falamos,	obviamente,	da	mais	completa	e	profunda	reforma	que	alguém	

ousou	entre	nós,	no	que	toca	ao	teatro,	pugnando	por	uma	efectiva	transformação	

da	sociedade,	assente	num	verdadeiro	teatro	nacional,	obra	de	portugueses,	espe-

lhando	a	realidade	portuguesa	e,	mais	do	que		tudo,	para	portugueses.57	

A	8	de	Dezembro	de	1839,	ao	lançar	o	1.º	número	do	seu	Jornal	do	Conser-

vatório,	Garrett	demonstrou	a	 importância	da	 literatura	dramática	para	 formar	e	

informar	sobre	o	carácter	de	um	povo;	até	porque,	ainda	nas	palavras	do	drama-

turgo,	o	drama	é	a	“mais	verdadeira	expressão	literária	e	artística	da	civilização	do	

século,	e	reciprocamente	exerce	sobre	ela	a	mais	poderosa	influência.”58		Conscien-

																																																																																																																																																																		
fore	 fully	explored	the	tragic	possibilities	of	a	story	 in	which	the	past	of	 the	city	comes	represent	
the	present	with	both	personal	and	social	implications,	thus	stretching	to	the	very	limits	the	ethical	
nature	of	the	polis	and	its	citizens.	(…)	The	question	under	consideration	became	a	central	concern	
for	Romanticism	(…).”	

“Yet	we	might	also	place	Frei	Luís	de	Sousa	next	 to	Friedrich	Schiller’s	plays,	 that	Steiner	
sees	as	an	exception	in	the	corpus	of	Romantic	tragedy,	to	illuminate	the	ways	in	which	the	Roman-
tics	(as	moderns)	continued	to	preserve	that	specific	metaphysical	conception	of	evil	 that	Steiner	
places	at	the	heart	of	the	tragedy	itself.	Indeed,	even	though	Garrett’s	play	does	not	feature	any	evil	
tyrannical	figure,	metaphysical	evil	still	manages	to	disrupt	the	lives	of	even	the	noblest	of	charac-
ters,	making	them	aware	of	their	irredeemable	guilt.	In	this	perspective,	Garrett’s	tragedy	offers	a	
riposte	to	Steiner’s	concern	about	the	death	of	the	tragedy	in	the	wake	of	Rousseau’s	philosophy,	if	
we	manage	–	as	I	think	we	should	–	to	de-psychologize	such	evil.	The	crucial	point	in	the	play	is	that	
evil	manifests	itself	through	the	rupture	of	otherwise	noble	and	ethical	lives,	a	theme	that	fits	the	
gravity	and	elevation	of	tragedy	as	Aristotle	defined	them	in	his	Poetics.	Thus,	I	would	like	to	argue,	
the	tragic	quality	of	Frei	Luís	de	Sousa	emerges	when	we	transcend	a	psychological	approach	cen-
tered	on	the	individual	(…).	In	this	perspective,	we	may	be	able	to	recognize	(…)	“the	tragic	cosmo-
vision”	and	its	importance	to	Garrett’s	play.”:	in	European	romantic	review,	Vol.	20,	n.º	5,	2009.		

56	“Como	a	continuidade	de	movimento	se	não	dá	na	matéria	sem	acções	constantes	que	a	
solicitem,	assim	as	sociedades,	as	instituições	dos	homens	pouco	poderão	medrar,	e	débeis	resulta-
dos	oferecerão,	se	não	houver	homens	potenciais,	que	tomando	como	ofício	a	filantropia,	todos	se	
dêem	a	prosperá-las,	 empregando	 trabalhos	 e	 fadigas,	 e	 perseverança,	 e	 até	 às	 vezes	obstinação,	
para	levarem	a	cabo,	o	que	uma	vez	se	começou	sob	faustos	auspícios”:	Jornal	do	Conservatório,	n.º	
2,	de	15	de	Dezembro	de	1839,	nosso	Volume	II,	p.	96.	

57	“Se	a	literatura	servindo-se	da	expressão	de	Shakespeare	é	o	espelho	onde	vem	reprodu-
zir-se	a	imagem	dos	tempos,	reflectida	com	todas	as	suas	variadas	formas	–	the	mirror	and	fashion	
of	the	times	–,	é	com	mais	razão	nas	composições	dramáticas	de	um	povo	que	se	lhe	devem	os	cos-
tumes	e	usos	estudar,	e	por	ele	conhecer	as	opiniões	desse	povo	nas	diversas	épocas.	(…)	Aprecian-
do	as	influências	recíprocas	do	teatro	sobre	o	povo,	e	do	povo	sobre	o	teatro,	é	que	se	poderia	com-
por	a	história,	por	ventura	a	mais	acabada,	dos	costumes	das	diferentes	classes	da	sociedade;	por-
que	todo	o	teatro	convida	a	seus	prazeres,	e	nenhuma	deixa	de	levar-lhe	em	tributo	suas	virtudes	e	
paixões,	 seus	 vícios	 e	 ridículos,	 seu	 porte	 senhoril	 ou	 apoucado,	 e	 até,	 para	 que	 seja	 completa	 a	
ilusão,	 a	 sua	 vária	maneira	 de	 trajar”:	 Jornal	do	Conservatório,	 n.º	 1,	 de	 8	 de	Dezembro	de	 1839,	
nosso	Volume	II,	pp.	88-89.	

58	Memória	ao	Conservatório	Real,	 in	 Almeida	 Garrett,	Obras	Completas,	Porto,	 Lello	&	 Ir-
mão,	1966,	vol.	II,	p.	1086.	Bem	o	percebeu	Lola	Geraldes	Xavier.	Ao	afirmar	que	“de	Garrett,	espíri-
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te	desse	facto	como	poucos,	por	sugestão	sua	e	a	convite	de	Manoel	da	Silva	Passos,	

que	 a	 Revolução	 de	 Setembro	 de	 1836	 guindara	 ao	 poder,	 o	 “homem	 da	 pena	

d’oiro”	idealizou	um	programa	pedagógico,	para	formar	actores,	num	Conservató-

rio	Geral	de	Arte	Dramática;	um	novo	repertório	dramático,	 incentivado	por	con-

cursos	de	dramas	originais	portugueses;	um	projecto	arquitectónico	para	o	futuro	

Teatro	Nacional	D.	Maria	II,	para	que	a	cena	portuguesa	tivesse	finalmente	um	es-

paço	 condigno.59	Numa	 época	 de	 busca	 das	 tradições	 nacionais,	 num	 esforço	 de	

recuperar	o	passado	para	melhorar	o	presente	e	unir	a	nação	desavinda,	João	Bap-

tista,	homem	de	teatro	no	seu	âmago,	segue	exemplos	alheios	e	empreende	a	mais	

completa	reforma	de	teatro	alguma	vez	implementada	entre	nós.	Criada	a	Inspec-

ção	Geral	dos	Teatros,	para	a	qual	é	nomeado	Inspector,	“pela	sua	perseverança	e	

pertinácia”,	Garrett	enceta	todas	as	tortuosas	diligências	para	criar	uma	escola	de	

actores	portugueses	–	o	Conservatório	Geral	de	Arte	Dramática	–,	e,	através	dela,	

chamar	novos	dramaturgos,	capazes	de	construir	um	novo	repertório	verdadeira-

mente	nacional,	para	ser	representado	no	novo	teatro	D.	Maria	II,	que	tudo	fez	para	

ver	de	pé	e	que	havia	muito	preparava,	redigindo	alguns	preciosos	modelos.	

Apesar	de	não	se	considerar	clássico,	nem	romântico,	antes,	na	boa	tradição	

da	cultura	política	inglesa,	um	ordeiro60	à	maneira	de	Goethe,61	os	ventos	românti-

																																																																																																																																																																		
to	complexo,	homem	multifacetado	humana	e	literariamente,	figura	charneira	do	Romantismo	em	
Portugal,	interessa-nos	explorar	a	sua	vertente	literária	e,	dentro	desta,	a	sua	intervenção	estetico-
dramática,	porque,	para	Garrett,	a	arte	dramática	é	não	só	motivo	de	reflexão	meta-literária,	como	
de	intervenção	social,	política	e	pedagógica.”:	Deleitar	e	Instruir.	A	Dramaturgia	de	Almeida	Garrett.		

59	Desde	1822	que	se	pensava	na	criação	de	escolas	para	o	ensino	das	diversas	artes.	Po-
rém,	só	a	Revolução	de	Setembro	e	a	consequente	ascensão	de	Passos	Manuel	vai	permitir	que	Gar-
rett	ponha	em	cena	o	seu	bem	arquitectado	plano.	Com	efeito,	é	por	sugestão	do	dramaturgo,	con-
cretizando	o	seu	ambicioso	e	vasto	projecto	de	relacionar	a	música	e	a	dança	com	a	 formação	de	
actores,	que	é	instituído	o	Conservatório	Geral	de	Arte	Dramática,	com	uma	tripla	finalidade:	criar	
uma	 companhia	 de	 actores,	 incentivar	 um	novo	 repertório	 dramático	 genuinamente	 português	 e	
pugnar	pela	edificação	de	um	novo	teatro	nacional.		

60	Consciente	 dessa	 posição	 algo	 híbrida,	 nem	dentro	 nem	 fora	 do	 género	 clássico	 ou	 ro-
mântico,	 antes	 semeando	 algo	novo,	Garrett	 lembrará,	 ao	 editar	Catão	 pela	 primeira	 vez:	 “Mas	 o	
que	me	não	lembro	de	ler	é	que	este	género	romântico,	combinando-se	com	o	clássico,	dando-se	e	
recebendo	mútuos	socorros,	formassem	um	género	novo,	cujos	caracteres	são	bem	salientes	e	cuja	
beleza	incontestável”:	Obras	de	Almeida	Garrett,	vol.	II,	p.	1610.		

61		Partindo	do	humanismo	clássico,	Goëthe	será	igualmente	o	criador	do	jovem	Werther,	o	
protótipo	do	herói	 romântico,	 influenciando	 fortemente	vários	autores	da	época	e	abrindo	novos	
caminhos	à	literatura	alemã,	em	busca	da	sua	identidade.	A	permanência	de	Garrett	em	Bruxelas,	se	
não	foi	feliz	ou	relevante,	do	ponto	de	vista	de	uma	efectiva	acção	diplomática,	tê-lo-á	sido	do	ponto	
de	vista	das	influências	literárias:		“…	lendo,	a	par	de	Herder	e	de	Schiller,	as	mais	difíceis	composi-
ções	de	Goëthe,	influiu	de	tal	sorte	nas	suas	opiniões	literárias,	no	seu	estilo,	em	tudo	o	que	se	pode	
chamar	o	género	e	modo	de	escrever	de	um	autor	que	as	suas	composições	posteriores	têm	todas	
um	cunho	diferente,	 (…)	um	carácter	de	maior	 transcendência	e	profundidade,	pensamento	mais	
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cos	que	varriam	a	Europa	 tomaram	na	 sua	 voragem	o	 seu	 espírito	 inquieto,	 que	

havia	muito	começara	a	ensaiar	a	sua	entrada	em	cena,	onde	seria	protagonista.62	

Com	efeito,	 precocemente	 o	 terá	 surpreendido	 o	 génio	 dramático,	 desde	 as	 suas	

primeiras	tentativas	literárias,	segundo	palavras	suas:	“Antes	do	Catão,	já	eu	tinha	

feito	muita	 tragédia,	 e	 comédias	 também;	 todas	 sensabores.	 Excepto	 a	Mérope	 –	

que	talvez	reveja	e	complete	ainda	–	rasguei	as	outras:	eram	das	tais	inspiradas	do	

reflexo	estrangeiro,	de	portuguesas	tinham	as	palavras;	no	mais	pensadas	em	gre-

go,	em	latim,	em	francês,	em	italiano,	em	inglês	–	que	sei	eu!”63	Sobre	tais	quinhões	

“mal	roubados	e	pior	escondidos”,	compôs	o	 jovem	aprendiz	de	dramaturgo	uma	

Átala,	um	Xerxes,	uma	Lucrécia,	uma	Ifigénia	em	Tauride,	“um	pedaço	de”	Sofonisba,	

iniciara	um	já	nacional	Afonso	de	Albuquerque	e,	claro,	Mérope,	nutrida	de	estrutu-

ras	de	Voltaire,	de	tensões	e	movimentos	voltairianos,	“como	se	se	tratasse	da	re-

miniscência	 de	 uma	 leitura	 atenta,	 impressionada,	 germinante	 de	 nova	 literatu-

ra”,64	constatou	Cristina	Marinho,	aquando	do	Bicentenário	do	nascimento	do	vate.	

A	respeito	de	Catão,	diz-nos	o	seu	autor:	“No	Catão	senti	outra	coisa,	 fui	a	Roma;	

fui,	e	fiz-me	romano	quanto	pude,	segundo	o	ditado	manda;	mas	voltei	para	Portu-

gal	e	pensei	de	português	para	portugueses:	e	a	isso	atribuo	a	boa	vontade	do	pú-

blico	que	me	ouviu	e	me	 leu.	 Foi	uma	 regeneração	para	mim:	 foi	 caírem-me	dos	

olhos	 as	 trevas”.65	Efectivamente,	 mesmo	 que	 inspirada	 por	 Addison,	 através	 de	

																																																																																																																																																																		
vigoroso,	 estilo	 mais	 próprio	 e	 feito,	 mais	 verdadeiramente	 original.”:	 Universo	 Pitoresco,	 nosso	
Volume	III,	p.	145.		

Com	efeito,	assim	terá	sido	e,	mais	ainda:	também	na	tragédia	Catão,	em	1839	se	gabou	de	
62	É	o	próprio	dramaturgo	que	o	afirma:	“Todos	nós	temos	os	nossos	preconceitos,	as	nos-

sas	manias,	e	em	consequência,	vemos	todas	as	coisas	por	elas,	e	as	olhamos,	e	estimamos	pelo	lado	
por	que	as	lisonjeiam	mais.	Tudo	referimos	a	um	ponto,	tudo	quiséramos	que	viesse	a	ele,	que	é	o	
foco,	o	centro	da	nossa	paixão	dominante.	O	meu	foi	sempre	o	do	teatro:	qualquer	acção	por	pouco	
trágica,	qualquer	facto	por	pouco	ridículo	que	fosse,	me	suscitaram	sempre	a	ideia	duma	tragédia,	
ou	duma	comédia.”:	Prefação	a	Atala,	Obras	de	Almeida	Garrett,	vol.	II,	p.	1966.	

63	Do	Prefácio	da	3.ª	edição	de	Catão:	Obras	de	Almeida	Garrett,	vol.	II,	p.	1619.	
64	“De	uma	versão	 setecentista	portuguesa	do	Cato	 de	Addison	ao	Catão	de	Almeida	Gar-

rett”,	in	Almeida	Garrett:	um	romântico,	um	moderno:	Actas	do	Congresso	Internacional	Comemorati-
vo	do	Bicentenário,	vol.	I,	p.	405.	

65	Conforme	observou	Maria	de	Fátima	Marinho,	“estas	últimas	afirmações	 já	parecem	in-
flectir	 numa	 certa	 preocupação	 de	 cor	 local,	 preocupação	 que	 é	 reforçada	 pelas	 notas	 de	 grande	
precisão	histórica	que	são	apostas	no	final.	E	claro	que	não	bastam	declarações	teóricas	se	no	pró-
prio	texto	não	tem	correspondência	e	se	continuamos	a	assistir	a	convencionais	tiradas,	rigorosa-
mente	 passíveis	 de	 pertencerem	 a	 qualquer	 época.	 Se	 sentimos	 esta	 espécie	 de	 anacronismo	 em	
Catão,	a	verdade	é	que	o	detectaremos	nas	restantes	obras	em	que	Garrett	faz	uso	do	material	his-
tórico	e	quase	poderíamos	alargar	esta	consideração	a	todo	o	romance	ou	drama	histórico	de	oito-
centos.”:	 in	O	aproveitamento	da	História	na	obra	 literária	de	Almeida	Garrett,	 p.	 64.	De	 qualquer	
modo,	foi	o	próprio	autor	de	D.	Branca	a	afirmar,	na	sua	Memória	ao	Conservatório	Real,	advogando	
a	sua	liberdade	poética	para	não	se	cingir	aos	factos	históricos:	“Eu	sacrifico	às	musas	de	Homero,	
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uma	“tradução	francesa,	meio	verso	meio	prosa,	tão	má	que	não	sustentava	a	boa	

reputação	do	original”,	Catão,	composto	nos	alvores	da	revolução	de	vinte,	com	o	

seu	autor	a	vestir	o	papel	de	Bruto,	representa	já	um	ponto	de	viragem,	na	produ-

ção	garrettiana.	Mas	a	revolução	ainda	não	triunfara	e	a	Vilafrancada	motivou	uma	

primeira	partida	para	Inglaterra	e	daí	para	França.	Feliz	infortúnio!	Dos	seus	exí-

lios	 em	 pleno	 Romantismo,	 Garrett	 incorpora	 as	 ideias	 que	 circulavam	 por	 essa	

Europa	fora.	Vindas	fundamentalmente	da	Alemanha,	mas	também	de	Inglaterra	e	

de	França,66	onde	viveu,	rapidamente	o	contagiaram	e	nele	germinou	a	vontade	de	

ver	 nascer	 um	 teatro	 nacional	 português,	 com	 heróis	 portugueses,	 retratando	 a	

realidade	portuguesa,	escrito	por	portugueses,	já	que	cada	povo	tem	a	sua	própria	

maneira	de	se	expressar,	a	sua	própria	forma	de	pensar	e	sentir	um	determinado	

acontecimento.		

O	ambiente	Romântico	que	se	vivia	nessa	altura	um	pouco	por	toda	a	Euro-

pa67	determinava	a	urgência	de	encontrar	um	modelo	e	um	repertório	dramatúrgi-

																																																																																																																																																																		
não	às	de	Heródoto.”:	Obras	Completas	(1966),	vol.	II,	p.	1085.		

66	Quanto	às	influências	estrangeiras	sobre	o	pensamento	português	(não,	obviamente,	o	de	
Garrett,	o	que	ainda	mais	o	distingue	do	vulgo),	 sugere	 José	Marinho,	 salvo	as	devidas	distâncias	
epocais:	 “Deveríamos	dizer,	 não	 a	 Inglaterra,	mas	o	pensamento	 inglês,	 o	 saber	 inglês.	 Isso,	 para	
nós,	quer	dizer:	aquele	verídico	saber	universal,	radicado,	não	abstracto,	não	escolástico	sem	ma-
gistério,	 não	 enciclopedístico,	 não	 iluminístico,	 não	 de	 vulgarização,	 que	 foi	 possível	 na	 Ilha.	 Re-
ceamos,	porém,	que	da	Inglaterra	nós	continuemos,	como	no	passado,	a	aproveitar	a	casca	e	deixar	
o	miolo,	a	aproveitar	as	conclusões	pedagógicas	ou	técnicas,	sem	o	espírito	teórico	ou	teorético	que	
as	possibilita	e	 informa.	 	 (…)	Outra	 coisa	 também	desde	o	 século	XVIII	não	 fizemos	em	relação	à	
França.	Fomos	cartesianos,	ou	baconianos,	como	tínhamos	sido	aristotélicos	e	tomistas,	adaptando	
formas	e	procurando	resultados	com	preocupação	de	ter	uma	vida	mais	justa	e	digna,	mais	livre	de	
tutelas	e	servidões,	mais	felizes	de	uma	nobre	felicidade.	Raros	são	ainda	hoje	os	que	pensam	não	
ser	possível	manter	a	ilusão	dos	iluministas	segundo	a	qual	a	filosofia	e	a	ciência	se	transportam	de	
uns	países	para	outros	com	os	livros	e	com	instrumentos	laboratoriais.	Mas	ainda,	nos	iluministas,	
tal	ilusão	só	a	tinham	os	medíocres	e	nas	horas	de	sono.	E	é	tão	simples!	A	maior	parte	dos	portu-
gueses,	não	sei	porquê,	dissocia	prática	de	teoria,	e	quando	se	refere	ao	espírito	inglês	vê-o	através	
de	uma	 ficção	 caricatural.	Na	verdade,	 só	 espírito	 teórico,	 que	é	o	mesmo	que	pensar	 autónomo,	
liberta	de	 ficções.”:	 in	Filosofia	Portuguesa	e	Universalidade	da	Filosofia	e	outros	textos,	pp.	42-43.	
Até	porque,	diz-nos	o	mesmo	autor,	“cabe-nos	procurar	em	nós	próprios	a	forma	de	razão	universal	
que	 nos	 coube”,	 já	 que	 “o	 autêntico	 universalismo	 não	 se	 imita,	 não	 se	 adapta	 e	 não	 se	 plagia.”:	
idem,	p.	37.		

67	Ofélia	Paiva	Monteiro	referiu-se	deste	modo	ao	“clima	em	que	se	gerou	o	Romantismo,	
falando	muito	em	natureza	e,	 simultaneamente,	em	 liberdade	criadora”:	 “(…)	a	 razão	 iluminística,	
tão	 confiante	na	afirmação	da	 sua	 suficiência	e	do	 seu	poder	universalizante	e	 coordenador,	 fora	
progressivamente	vencida,	deixando	embora	muitos	dos	seus	ideais,	pela	equação	do	devir	e	pela	
abertura	 ao	 transcendente	 que	 os	 desenganos	 e	 sofrimentos	 do	 fim	 do	 século	muito	 ajudaram	 a	
realizar.	Em	plena	crise,	a	consciência	europeia	foi-se	desenganando,	na	ideologia	como	na	estética,	
de	absolutos	e	de	padrões,	enquanto	passava	da	identificação	satisfeita	com	os	limites	da	existência	
(…)	ao	‘vague	des	passions’,	entretecido	com	o	sentido	do	mistério	e	a	esperança	(cristã	ou	não)	nas	
plenitudes	do	Além.	Desta	forma,	às	essências	perenemente	verificáveis	cada	vez	se	contrapôs	mais	
a	existência	circunstancial	e	a	auto-construção	de	cada	um,	mediante	uma	certa	experiência,	num	
determinado	espaço	e	tempo;	e	os	cânones	artísticos,	aceites	em	nome	de	um	racional	e	ipso	facto	
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cos	nacionais,68	assumindo	que	era	da	afirmação	de	uma	arte	nacional	que	depen-

dia	uma	melhor	e	mais	exacta	definição	da	própria	Nação;	até	porque,	como	preco-

nizou	Lessing,	o	drama,	mais	do	que	meio	de	expressão,	é-o	sobretudo	de	criação	e	

o	palco	o	meio,	por	excelência,	de	chegar	às	massas.	Ou	seja,	o	aparecimento	de	um	

teatro	e	de	um	repertório	nacional	era	uma	questão	não	só	cultural	como,	sobretu-

do,	política,	e	encarada	como	um	pressuposto	estreitamente	ligado	à	própria	inde-

pendência	da	Nação,	que	através	do	mesmo	teatro	se	tornaria	mais	genuína,	mas	

também	mais	culta	e	civilizada.	Estas	e	outras	ideias	poderemos	nós	encontrar	nas	

introduções	 e	 nos	 prólogos	 doutrinais	 de	 Garrett,69	cujo	 conteúdo,	 para	 além	 do	

valor	que	 cada	uma	das	 suas	peças	possa	 encerrar,	 não	poderemos	negligenciar,	

pois	que,	mais	do	que	tudo,	reflectem	um	conjunto	de	preceitos	estéticos	nos	quais	

assentam	as	suas	teorias	dramatúrgicas,	espelho	da	sua	índole	teatral,	que	não	se	

circunscreve	à	elaboração	de	textos	dramáticos,	mas	antes	se	alarga	a	 toda	a	sua	

produção	literária,	tal	como	à	sua	maneira	intensa	de	estar	na	vida,	vivendo	muito	

em	pouco.	Particularmente	relevantes	e	dignos	de	nota	serão	o	prólogo	de	Um	Auto	

de	Gil	Vicente,	onde	resume	a	sua	 ideia	de	refundação	do	teatro	nacional;	as	dife-

rentes	introduções	às	edições	de	Catão,	por	acentuarem	a	síntese	eclética	das	suas	

influências,	 hibridamente	 clássicas	 e	 românticas;	 a	 “Memória	 ao	 Conservatório	

Real”,	texto	com	que	faz	a		apresentação	de	Frei	Luís	de	Sousa	e	onde	define	no	que	

consiste,	afinal,	o	drama	histórico	nacional,	ainda	que	raiando	o	universalismo,	na	

senda	de	Shakespeare,	pela	densidade	psicológica	das	suas	personagens.	Por	tudo	

isso,	conforme	já	referimos,	na	sequência	da	revolução	de	9	de	Setembro	de	1836,	

																																																																																																																																																																		
universal	bom	gosto,	foram	em	consequência	perdendo	da	sua	autoridade	pela	postulação	da	rela-
tividade	do	belo,	explicada	pelo	exótico,	pelo	histórico	ou	pelo	individual.”:	A	Formação	de	Almeida	
Garrett.	Experiência	e	Criação,	p.	4.			

68	Eterno	 herdeiro	 das	 “macaquices	 francesas”,	 ou,	 como	diria	Andrée	 Crabbé	Rocha,	 um	
“inferno	de	boas	intenções”,	assim	era	o	teatro	pré-garrettiano:	“Deslumbrado	e	tosco,	vital	e	com-
batido,	o	teatro	português	–	com	Almeida	Garrett	desapercebido	e	fundamental	–	abraça	a	Comédie	
Française,	mesmo	outros	palcos	de	Paris,	estantes	 inteiras	de	cenários	 imaginados,	cresce	com	as	
suas	grandezas,	quase	se	encontra,	vai-se	perdendo	sempre	no	rio	das	suas	futilidades.	Havia	que	
inventar	primeiro	Portugal,	por	uma	vez	sem	o	sacrifício	da	inteligência.”:	Cristina	Marinho,	Teatro	
Francês	em	Portugal	–	entre	a	alienação	e	a	consolidação	de	um	teatro	nacional	(1737-1820),	p.	764.	
Garrett	estava	pronto	para	essa	missão;	a	Nação	é	que	ainda	não	estaria	pronta	para	Garrett	e	teria	
que	ser	ele	a	prepará-la,	assim	o	deixassem.	A	verdade	é	que	“O	Sr.	Garrett	é	um	grande	poeta,	exce-
lente	prosador;	largamente	versado	nos	negócios	públicos,	orador	distintíssimo,	magistrado	probo,	
e	um	perfeito	cavalheiro:	teve	porém	a	desgraça	de	nascer	em	Portugal	(…).”	 	de	A	Ilustração.	Lis-
boa.	voI.	II,	n.º	4,	de	1	de	Julho	de	1846,	p.	57.	

69	Sobre	as	introduções	e	prólogos	doutrinais	garrettianos,	não	será	despiciendo	consultar,	
de	Olga	Moreira	 Soares,	Um	olhar	sobre	a	obra	em	construção.	Leitura	de	Alguns	Paratextos	de	Al-
meida	Garrett		e,	de	Lola	Geraldes	Xavier,	Deleitar	e	Instruir.	A	Dramaturgia	de	Almeida	Garrett.	
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Passos	Manuel	assume	a	direcção	do	Governo	e	uma	das	medidas	que	tomou,	des-

de	logo,	foi	encarregar,	por	portaria	régia,	o	escritor	e	político	Almeida	Garrett	de	

pensar	 o	 teatro	 português	 em	 termos	 globais	 e	 incumbi-lo	 de	 apresentar,	 "sem	

perda	de	tempo,	um	plano	para	a	fundação	e	organização	de	um	teatro	nacional,	o	

qual,	 sendo	 uma	 escola	 de	 bom	 gosto,	 contribua	 para	 a	 civilização	 e	 aperfeiçoa-

mento	moral	 da	 nação	 portuguesa".70	Até	 porque	 cabe	 ao	 drama	 revestir-se	 das	

formas	mais	populares,	para	 “derramar	assim	pelas	nações	um	ensino	 fácil,	 uma	

instrução	intelectual	e	moral	que,	sem	aparato	de	sermão	ou	prelecção,	surpreenda	

os	ânimos	e	os	corações	da	multidão,	no	meio	dos	seus	próprios	passatempos”.71			

Tudo	 isso	se	encadeava	numa	nova	concepção	de	homem,	de	sociedade	e,	

consequentemente,	de	literatura,	que,	 ligada	à	filosofia,72	contribuiria	para	 	a	uni-

dade	política	e	cultural	da	nação	civilizada.	Finalmente,	o	dramaturgo	 fazia-se	ci-

dadão	 e	 assumia	 o	 seu	 papel	 de	 construtor	 da	 nova	 sociedade,	mais	 justa,	mais	

humana,	mas	também	mais	esclarecida	e	interventiva,	livre	da	escravidão	da	igno-

rância.	Com	efeito,	trata-se	de	uma	consequência	directa	de	um	fenómeno	históri-

co,	que	se	inicia	em	meados	do	século	XVIII,	pois	até	então	a	actividade	literária	e	

as	designadas	belas-letras	estavam	vinculadas	a	uma	perspectiva	universal	e	glo-

balizante.73	Agora,	a	cultura	humanista	do	homem	cosmopolita	dava	 lugar	ao	ho-

																																																								
70	Da	Portaria	de	28	de	Setembro	de	1836.	
71	Memória	ao	Conservatório	Real,	Obras	de	Almeida	Garrett,	vol.	II,	p.	1086.	
72	O	 romantismo	 alemão	 é	 indissociável	 do	 idealismo	 kantiano	 que	 lhe	 esteve	 na	 base:	

“Immanuel	Kant	(…)	took	Hume’s	arguments	seriously,	and,	moreover,	he	seems	to	have	sensed	the	
horrendous	ethical,	social,	and	political	consequences	of	Hume’s	skepticism.	After	Hume’s	demoli-
tion	derby,	Kant	took	it	upon	himself	to	pick	up	the	pieces.	He	did	not	attempt,	however,	a	frontal	
attack	on	Hume’s	ultimate	skeptical	empiricism.	Instead,	he	began	the	pains-taking	construction	of	
a	new	system	of	philosophical	 reasoning,	 an	engine	 that	 to	 this	day	 remains	a	marvel	of	German	
intellectual	engineering.	That	his	disciples	amongst	the	Romantics	should	take	it	as	a	new	chariot	of	
fire	in	which	they	could	ascend	to	the	unattainable	heights	of	Absolute	Idealism	was	not	of	his	do-
ing,	nor	done	with	his	consent.	In	his	first	great	critique,	the	Critique	of	Pure	Reason,	Kant	conceded	
Hume’s	major	antimetaphysical	thesis.	We	cannot	attribute	the	extension	of	time	and	space,	or	the	
relations	of	cause	and	effect	(…)	to	the	objects	of	perception,	to	the	things-in-themselves,	as	Hume	
and	demonstrated,	for	if	we	do,	we	become	inevitably	involved	in	confusion	and	contradiction	(…).	
On	 the	 other	 hand,	 it	 seemed	 perhaps	 to	 Kant’s	 Prussian	 mind	 too	 dismissive,	 too	 flippant,	 to	
atribute	these	categories	 to	mere	 ‘lazy’	habits	of	perception.	The	categories,	Kant	maintained,	are	
inevitable,	built	 into	 the	mind;	 they	are	also	 the	a	priori	condition	of	 all	 intelligibility.	 In	 this	 (…)	
assertion	consists	 the	Copernican	Revolution	 in	epistemology	 that	 inaugurated	 the	Romantic	age.	
Concepts	 without	 percepts	 are	 empty,	 Kant	 conceded,	 but	 percepts	 without	 concepts	 are	 blind.	
Thenceforth,	 the	 phenomenal	 universe	 became	 a	 something	 that,	 in	 Wordsworth’s	 memorable	
phrase,	we	‘half-create,	and	half-perceive’.”:	Peter	Thorslev,	“German	Romantic	Idealism”,	in	Stuart	
Curran	(ed.),	The	Cambridge	Companion	to	British	Romanticism,	p.	84.				

73	O	 iluminismo	do	 século	XVIII	 caracteriza-se	ainda	pelo	desenvolvimento	do	 jornalismo	
cultural,	nomeadamente	em	França,	onde	os	jornais	incluíam	um	folhetim,	normalmente	no	rodapé	
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mem	nacional,	comprometendo	o	ideal	da	República	das	Letras,	que,	inspirada	na	

Antiguidade,	 emergira	 no	 Renascimento	 e	 no	 Humanismo	 e	 se	 desenvolvera	 na	

época	das	Luzes,	para	por	fim	desaguar	no	século	XIX.	Por	isso,	e	consciente	desse	

facto,	sobre	os	seus	textos	precursores	que	prenunciam	uma	nova	época	literária,	

escreveu	Garrett:	“Este	poema,74	e	mais	ainda	talvez	o	de	D.	Branca,	proclamaram	e	

começaram	a	nossa	regeneração	literária;	nacionalizaram	e	popularizaram	a	poe-

sia,	que	antes	deles	era,	quase	se	pode	dizer,	grega,	romana,	 francesa	ou	 italiana,	

tudo	menos	portuguesa;	e	encaminharam	os	nossos	autores	a	celebrare	domestica	

facta.	Da	sua	publicação	data	e	procede	tudo	quanto	hoje	se	está	fazendo	para	ilus-

trar	a	nossa	história,	os	nossos	usos,	as	coisas	da	nossa	terra.”	Realmente,	no	novo	

conceito	 de	 literatura	 nacional,	 encadeiam-se	 vários	 elementos,	 pertencentes	 a	

áreas	discursivas	diferentes	e	resultantes	de	uma	conjuntura	histórica	inovadora,	

																																																																																																																																																																		
da	primeira	página,	assim	como	crítica	de	obras	literárias,	resumos	teatrais,	receitas	de	culinária	e	
outras	variedades,	ou	textos	de	ensaio	e	crítica,	no	Le	Globe	e	Le	Constitutionnel.	É	ainda	neste	perí-
odo	que	surgem	os	escritores	jornalistas,	como	já	os	houvera	na	Inglaterra	de	finais	de	Seiscentos,	
quando	The	Transactions	of	the	Royal	Society	of	London	e	News	of	Lettres	tratavam	temas	de	ordem	
literária	e	artística	e,	particularmente,	com	o	aparecimento	de	The	Spectator,	em	1711,	um	marco	a	
assinalar	a	verdadeira	génese	do	jornalismo	cultural.	Lançada	pelos	ensaístas	ingleses	Joseph	Addi-
son	e	Richard	Steele,	 com	o	objectivo	de	popularizar	a	 ciência	dos	gabinetes,	das	bibliotecas,	das	
escolas	e	das	 faculdades	 londrinas,	 cuja	 temática	passou	a	 ser	discutida	nos	cafés	e	 casas	de	chá,	
esta	revista,	na	qual	a	opinião	e	a	crítica	eram	sobremaneira	valorizadas,	abrangia	desde	assuntos	
mundanos	a	questões	morais	e	estéticas,	cativando	o	público	pelo	facto	de	veicular	ensinamentos	
num	estilo	leve	e	agradável.	Vinte	anos	depois,	também	em	Londres,	chegaria	a	vez	de	The	Gentle-
man’s	Magazine,	mais	na	linha	do	puro	entretenimento.		

74	Refere-se	a	Camões,	marco	fundador	do	nosso	Romantismo,	onde	Garrett	 fixou	as	cren-
ças	e	a	história	dos	heróis	míticos	da	nação	lusa,	como	parte	consubstancial,	típica	e	quase	hierática	
dessa	nacionalidade,	consagrada	pela	religião	da	poesia.	Para	 José-Augusto	França,	Camões	é	 “um	
desespero	individualmente	vivido,	embora	num	significado	histórico	mais	largo”,	coincidente	com	
mais	uma	crise	de	nacionalidade:	“Garrett	morre	e	quer	morrer	com	o	que	está	sendo	a	outra	morte	
da	Pátria	(…)	e	di-lo	por	interposta	acção	e	interposto	protagonista”,	completa	Carlos	Reis,	ao	refe-
rir-se	ao	contexto	de	1823:	citados	por	Orlando	Grossegesse,	“Ao	menos,	juntos	morremos…:	a	cons-
trução	da	identidade	individual	e	nacional	em	Camões	de	Almeida	Garrett”,	in	Almeida	Garrett	–	um	
romântico,	um	moderno,	vol.	I,	p.	304.	Diz-nos	Grossegesse:	“constrói-se	esta	confluência	de	texto	e	
vida,	tanto	ao	nível	da	representação	diegética	(Camões	e	a	génese	d’Os	Lusíadas)	como	também	ao	
nível	discursivo,	tematizado	no	próprio	poema	e	nas	notas	(Garrett	e	a	escrita	de	Camões).	Confor-
me	o	estudo	de	Carlos	Reis	(1982),	toda	a	relação	intertextual	conflui	na	projecção	da	emulação	por	
parte	de	Garrett,	isto	é,	na	sua	auto-representação	literária		como	um	‘novo	Camões’	à	imagem	dum	
Camões	romântico	que	o	próprio	poema	cria.	Garrett,	 ‘estimulado	pela	emulação	egocêntrica	(…),	
procurava	rever-se	em	circunstâncias	históricas	idênticas	às	de	Camões,	isto	é,	vivendo	um	momen-
to	de	crise	da	Pátria	e	afirmando-se,	no	contexto	dessa	crise,	como	voz	de	excepção	capaz	de	de-
nunciar	uma	decadência’	(Reis,	1982,	p.	73).”:	idem,	pp.	304-305.	Desse	modo,	“mediante	a	recria-
ção	romântica	do	‘poema	nacional’	como	livro	nascido	do	sofrimento	estimula-se	a	‘revitalização	da	
Pátria’	(Reis,	1982,	p.	73).	Por	associação	ao	Sebastianismo,	a	morte	de	Camões	adquire	um	signifi-
cado	messiânico,	 ou,	 sintetizando	duma	 forma	mais	 desafiante:	 valendo-se	 da	 poética	 romântica,	
sebastianiza-se	o	poeta.	Esta	transformação	implica	que	a	esperada	revitalização	da	Pátria	se	efec-
tue	através	da	escrita	agónica.	O	regresso	do	rei	desejado	é	substituído	pelo	regresso	do	poeta	dese-
jado.”:	idem,	p.	307.		
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que	se	articula	fortemente	com	a	emergência	do	Estado-Nação	moderno,	a	difusão	

dos	ideais	da	Revolução	Francesa	e	a	concepção	romântica	da	literatura,	que	asso-

cia	a	pátria,	a	 língua	e	a	cultura	nacionais,	na	senda	do	Ossianismo	escocês	e	dos	

teóricos	de	Die	Romantik,	 já	pressentida	pelos	membros	do	londrino	Kit-Cat	Club,	

entre	finais	do	século	XVII	e	inícios	de	setecentos,	quando	sobressaíram	os	críticos	

Alexander	 Pope,	 Joseph	 Addison	 e	 Richard	 Steele,	 ambicionando	 pôr	 em	 prática	

“such	a	wide-ranging	programme,	involving	political	and	cultural	reform”,75	de	que	

resultariam	as	revistas	The	Tatler	e	The	Spectator,76	que	se	notabilizaram	pelo	ele-

																																																								
75	Robert	Whelan,	The	Other	National	Theatre	–	350	years	of	 shows	 in	Drury	Lane,	 p.	 103:	

“Horace	Walpole	said	of	the	Kit-Cats	that	although	they	were	‘generaly	mentioned	as	a	set	of	wits,	
they	were	in	reality	the	patriots	that	saved	Britain’.	The	cultural	agenda	was	all	a	part	of	the	same	
project,	 to	 create	 an	 English	 identity	 that	would	 be	 strong	 and	 confident,	 embracing	 the	 best	 of	
European	 culture	 and	 anglicising	 it.	 Given	Tonson´s	 connections,	 it	was	 inevitable	 that	 literature	
would	be	a	major	interest,	and	the	creation	of	the	original	Spectator	and	Tatler	magazines	by	Kit-
Cats	Joseph	Addison	and	Richard	Steele	would	do	more	than	anything	else	to	forge	an	image	of	the	
English	character:	tolerant,	rational,	wary	of	extremism	and	enthusiasm,	but	passionate	about	the	
defense	of	individual	freedom.	Addison	and	Steele	were	careful	not	to	make	their	essays	seem	polit-
ical	partisan:	the	most	brilliant	part	of	the	project	lay	in	the	way	the	Kit-Cats	made	their	ideas	seem,	
not	Whig	ideas,	but	just	common	sense.”	

76	Estas	revistas	tornar-se-iam	modelo	e	criariam	vários	seguidores,	principalmente	a	par-
tir	do	início	do	século	XIX,	quando	surgiram	a	Edinburgh	Review	e	a	Quarterly	Review.		

Samuel	Coleridge	referiu-se	à	Edinburgh	Review	nestes	termos:	“I	most	willingly	admit,	and	
estimate	at	a	high	value,	the	services	which	the	Edinburgh	Review,	and	others	formed	afterwards	on	
the	same	plan,	have	rendered	to	society	in	the	diffusion	of	knowledge.	I	think	the	commencement	of	
the	Edinburgh	Review	an	 important	epoch	in	periodical	criticism,	and	that	 it	has	a	claim	upon	the	
gratitude	of	the	literary	republic,	and	indeed	of	the	reading	public	at	large,	for	having	originated	the	
scheme	of	reviewing	those	books	only,	which	are	susceptible	and	deserving	of	argumentative	criti-
cism.”:	 in	Biographia	Literaria,	citado	por	U.	Amarasinghe,	Dryden	and	Pope	in	the	early	nineteenth	
century,	pp.	64-65.	

Sendo	que	acabaria	por	transformar-se	numa	espécie	de	órgão	do	revivalismo	augustano,	a	
Quarterly	Review	teve	como	primeiro	editor	William	Gifford:	“In	his	political	beliefs,	as	in	his	liter-
ary	leanings,	he	was	a	redoubtable	conservative,	and,	before	he	accepted	the	editorship	of	the	Quar-
terly	 –	 founded	 primarily	 as	 a	 Tory	 answer	 to	 the	 predominantly	Whig	Edinburgh	 –	 Gifford	 had	
already	edited,	during	its	short	term	of	life	in	the	1790s,	the	aggressively	reactionary	Anti-Jacobin.	
(…)	Among	his	more	enthusiastic	friends,	indeed,	Gifford	was	regarded	as	a	minor	Pope	of	his	day	
(…).”:	U.	Amarasinghe,	Dryden	and	Pope	in	the	early	nineteenth	century,	p.	93.	“Although	the	review-
ers	who	contributed	to	the	pages	of	the	Quarterly	often	had	varied	and	divergent	critical	interests,	
its	critical	orientation	was,	on	the	whole,	markedly	conservative.	In	its	dealings	with	contemporary	
poets	in	the	early	nineteenth	century,	it	prefered	to	recommend	to	a	greater	degree	even	than	the	
Edinburgh	the	more	restrained	and	disciplined	virtues	of	the	Augustan	tradition	as	opposed	to	the	
emotional	excesses	too	often	encouraged	by	the	brilliant	triumphs	of	the	Elizabethan	poets.	(…)	In	
the	main	(…)	[Edinburgh	Review	e	Quarterly	Review]	were	conservative	 in	 literary	matters,	and	 in	
the	main	 this	was	because	of	 the	 influence	of	 their	editors.	But	both	editors	were	 to	some	extent	
open	to	new	ideas;	and	both	were	eager,	in	the	interests	of	quality	and	circulation,	to	have	the	lead-
ing	writers	of	the	age	(except	Wordsworth,	Coleridge,	Shelley,	and	Keats)	write	for	them.	Therefore	
the	reviews	do	reflect	a	process	of	moderation	and	reformulation	of	 ideas	 through	controversy.”:	
idem,	p.	116.	Por	volta	de	1820,	“there	is	a	neat	symmetry	in	the	fact	that	first	the	Edinburgh,	then	
the	Quarterly,	threw	their	influence	against	the	best	young	poets	of	the	day	as	each	generation	ar-
rived	at	maturity.	Even	though	the	quarterlies	themselves	drew	culture	into	the	political,	they	had	
no	scruple	in	condemning	political	poetry.”:	Marilyn	Butler,	“Culture’s	medium:	the	role	of	the	Re-
view”,	in	Stuart	Curran	(ed.),	The	Cambridge	Companion	to	British	Romanticism,	p.	147.	
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vado	nível	de	crítica	literária,	originando	a	voga	das	peças	sobre	teatro,	com	claros	

objectivos	didácticos.77	Contudo,	em	termos	genéricos,	a	noção	de	literatura	nacio-

nal	é,	de	 forma	mais	directa,	um	produto	do	nacionalismo	cultural	do	século	XIX,	

que	se	foi	difundindo	pelos	diferentes	estados	da	Europa,	particularmente	na	Ale-

manha,	desde	Lessing	a	Goethe,	os	quais	viam	na	desvalorização	do	teatro	clássico	

francês	e	na	consequente	valorização	do	teatro	de	matriz	shakespeareana	a	melhor	

forma	de	conceber	um	verdadeiro	teatro	nacional,	habitado	por	personagens	que,	

pelas	suas	características	humanas	universais,	mais	se	aproximassem	do	público	a	

que	se	dirigiam.	Por	outro	lado,	a	concepção	histórica	e	nacional	da	literatura	re-

sulta	da	ideia	schlegeliana,	inspirada	em	Vico	e	Herder,	de	que	a	diferenciação	na-

cional	 pressupõe	 necessariamente	 a	 diferenciação	 estética,	 já	 que,	 concordando	

com	 Friedrich	 Schlegel,	 a	 literatura	 é	manifestação	 do	 espírito	 dos	 povos.	 Nesta	

linha,	Almeida	Garrett	 legitima	a	 literatura	nacional,	as	nossas	belas-letras,	 como	

tradição	autónoma	que,	a	par	das	belas-artes,	constitui	a	alma	de	um	povo,	de	tal	

modo	que,	animada	desse	Volksgeist,	se	apresenta	como	uma	força	vital	própria	e	

irreproduzível.	 Por	 outro	 lado,	 a	 literatura	 nacional	 aparece	 caracterizada	 como	

um	conjunto	de	documentos	que	reflectem	esse	espírito	popular,	pois	que	nenhu-

ma	coisa	pode	ser	nacional	se	não	é	popular.	O	termo	literatura	designava,	então,	

de	acordo	com	a	proposta	de	Friedrich	Schlegel,	toda	a	vida	intelectual	de	uma	na-

ção,	isto	é,	todas	as	artes	e	as	ciências	da	palavra,	escrita	ou	oral,	de	um	povo,	por-

que	acredita	piamente	que	pensamento	e	palavra	são	um	só,	não	lhe	sendo	difícil	

concluir	que	a	literatura	constitui	o	retrato	de	uma	nação,	que	considera	espiritual	

																																																								
77	Essa	moda	das	peças	sobre	 teatro,	opina	Dane	Farmsworth	Smith,	acabou	por	 ter	 tam-

bém	alguns	efeitos	perversos:	 “The	Tatler	and	The	Spectator	popularized	critical	discussions;	and,	
in	1712,	Pope’s	Essay	on	Criticism,	by	giving	an	easy	phrasing	to	many	of	the	critical	precepts	which	
had	hitherto	been	buried	in	treatises	and	formal	critiques,	put	a	whole	body	of	critical	comment	at	
the	 command	 of	 the	 average	 spectator.	 This	 tendency	 to	 criticism	was	 bad	 for	 the	 creative	 and	
made	many	authors	so	self-conscious	that	they	came	to	look	on	dramaturgy,	not	as	the	art	of	por-
traying	human	motives	and	actions,	but	as	a	trade.	In	no	other	way	can	one	account	for	the	great	
number	of	plays	about	the	theatre	which	appeared	at	this	time.	Their	very	existence	shows	that	the	
dramatist	had	lost	respect	for	his	art.	As	someone	has	remarked	in	this	conexion,	no	individual	can	
continually	make	fun	of	himself	and	at	the	same	time	expect	to	be	taken	seriously;	and	the	drama	
could	not	laugh	at	all	of	its	essential	tools	and	methods	without	affecting	public	opinion	in	a	similar	
way.	 Dramatists,	 even	 as	 different	 and	 widely	 apart	 as	 Congreve	 and	 Fielding,	 used	 the	 drama	
merely	as	a	means	to	an	end,	as	an	art-form	in	which	they	had	no	genuine	interest	and	for	which	
they	felt	no	sense	of	responsability.	It	is	well	known	that	when	Voltaire	whished	to	meet	Congreve	
as	a	great	writer	of	comedy,	Congreve	insisted	on	being	presented	to	him	not	as	a	dramatist	but	as	
an	english	gentleman.”:	Plays	about	the	theatre	in	England	from	the	Rehearsal	in	1671	to	the	Licens-
ing	Act	in	1737	or	The	selfconscious	stage	and	its	burlesque	and	satirical	reflections	in	the	age	of	criti-
cism,	p.	242.	
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e	civilizada	quando	apresenta	uma	poesia	e	tradição	nacionais,	a	par	de	uma	histó-

ria	rica	em	factos.	Garrett	sintetizaria,	concluindo	que	deve	o	teatro,	e	toda	a	litera-

tura	 em	 geral,	 inspirar-se	 na	 História,	 nas	 lendas,	 nos	 costumes	 e	 nas	 tradições	

nacionais.78	No	prefácio	de	Adozinda,	vai	ainda	mais	longe,	enfatizando	o	valor	dos	

autores	nacionais:	“Generalizar	as	belezas	dos	nossos	autores,	familiarizar	a	nação	

com	elas,	desenganar	a	mocidade	 iludida,	que	sob	a	 fé	e	palavra	de	pedantes	es-

trangeirados,	cuida	ser	a	nossa	a	derradeira	literatura	da	Europa,	quando	em	mui-

tos	pontos	é	ela	a	primeira”,	quanto	mais	não	fosse,	por	ser	portuguesa	e,	por	isso	

mesmo,	espelho	da	nação	portuguesa,	para	a	qual	a	 literatura	e,	concretamente	o	

teatro,	deveria	constituir	uma	“escola	de	bom	gosto”,	contribuindo	para	a	“civiliza-

ção	e	aperfeiçoamento	da	Nação	Portuguesa”.79	Por	isso,	se	o	teatro	é	“um	grande	

meio	de	civilização,	mas	não	prospera	onde	a	não	há”,	há	então	que	criar	o	gosto	no	

público,	que	o	mesmo	se	encarregará	de	encher		e	manter	os	teatros	e,	desse	modo,	

contribuir	para	a	sua	educação	e	civilização.	É	ainda	como	consequência	da	crença	

na	capacidade	criadora	e	auto-regeneradora	dos	povos	autóctones,	que	os	irmãos	

Schlegel	e,	por	sua	vez,	Madame	de	Staël	 introduzem	a	geografia	e	a	etnologia	na	

critica	literária,	acentuando	o	aspecto	climático,	rácico,	religioso	e,	portanto,	vincu-

lando	a	literatura	à	época	e	à	sociedade	nas	quais	foi	gerada.	Inspirada	nos	teóricos	

																																																								
78Caberá,	a	este	propósito,	referir	a	importância	do	sebastianismo	na	obra	garrettiana,	uma	

vez	que	o	mesmo	se	funda	na	tradição	portuguesa.	Para	o	filósofo	José	Marinho,	“se	o	sebatianismo	
preparou	o	caminho	do	romantismo,	desarticulando	gradualmente	a	estrutura	racional	e	social	em	
que	o	classicismo	frutificara,	se	com	o	sebastianismo	o	mundo	imaginal	aparece	liberto	já	por	um	
lado	da	servidão	do	sensível	e	por	outro	lado	da	do	estreito	intelecto,	o	romantismo	nada	mais	fez	
ao	reconhecer	a	potencialidade	estética	da	 lenda	messiânica,	do	que	saldar	uma	dívida	de	 íntimo	
reconhecimento.	 Podemos	 vê-lo	 hoje	 mais	 claramente	 do	 que	 era	 possível	 na	 época	 romântica.	
Mostram-no-lo	as	próprias	palavras	de	Garrett.	Por	certo	o	mais	dotado	poeta	romântico	da	nossa	
primeira	fase	não	deixaria	de	ver,	no	seu	estudo	do	Romanceiro,	as	fundas	relações	do	sebastianis-
mo	com	os	romances	populares	(…).	Eis	como	Garrett	se	exprime:	 ‘Menos	bastava	para	dar	côr	e	
crença	à	multidão	das	fábulas	romanescas	e	poéticas,	de	que	se	encheu	logo	Portugal	e	que	dura-
ram	até	aos	nossos	dias.	O	sebastianismo	é	outro	carácter	popular	que	ainda	não	foi	tratado	e	que	
em	hábeis	mãos	deve	dar	 riquíssimos	quadros	de	 costumes	nacionais.	O	 romancista	 e	 o	poeta,	 o	
filólogo	 e	 o	 filósofo	 acharão	muito	 que	 lavrar	 neste	 fertilíssimo	 veio	 da	 grande	mina	 das	 nossas	
crenças	e	superstições	antigas.’	(…)	No	Frei	Luís	de	Sousa,	aliás,	a	 lenda	messiânica	aparece	com	o	
possível	sentido	e	forma	que	um	poeta	como	Garrett	poderia	conferir-lhe.	Aí	temos	já	o	nosso	mes-
sianismo	 a	 caminho	 de	 forma	 estética	 eminente.”:	Nova	 Interpretação	 do	 Sebastianismo	 e	 outros	
textos,	 pp.	 165-166.	 (Informa-nos	 Jorge	 Croce	 Rivera,	 editor	 da	 obra	 deste	 notável	 filósofo,	 que	
Marinho	se	propunha	reformar	a	“vida	espiritual	do	nosso	país”	e	isso	esperavam	dele	alguns	dos	
seus	contemporâneos.	Quanto	à	Teoria	do	Messianismo,	ainda	que	não	a	tenha	completado,	“é	pos-
sível	reconhecer	que	o	sebastianismo	importa	como	forma	de	messianismo	na	história	portuguesa,	
‘um	modo	orgânico	de	ser’,	patente	ou	subjacente	a	todas	as	formas	da	cultura	e	da	política.”:	idem,	
pp.	11-12).		

79	Portaria	de	28	de	Setembro	de	1836,	na	qual	a	Rainha	D.	Maria	II	solicita	de	Garrett,	“sem	
perda	de	tempo”,	a	elaboração	de	um	plano	de	reforma	do	teatro	nacional.	
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alemães,	 a	 “moderna	Aspasia”	 propõe	 "examiner	 qu'elle	 est	 I'nfluence	de	 la	 reli-

gion,	des	moeurs	et	des	lois	sur	la	littérature”,	 	assim	como	da	literatura	sobre	as	

leis	 e	 os	 costumes,	 considerando	 não	 se	 haver	 ainda	 "suffisamment	 analysé	 les	

causes	morales	et	politiques,	qui	modifient	 I'esprit	de	 la	 littérature”.80	Neste	con-

texto,	 predomina	 já	 uma	 concepção	 socio-ideológica	 da	 literatura,	 que	 Garrett	

acentua.81	A	noção	de	que	a	literatura	reflecte	a	vida	da	nação	leva	os	românticos	a	

concederem	prioridade	a	um	critério	genético	e	orgânico	na	observação	das	obras	

literárias,	ou	seja,	o	mais	importante	não	seria	já,	como	até	então,	a	forma,	mas	o	

conteúdo	 e	 a	 sua	 relação	 com	o	meio	 e	 a	 cultura	 em	que	 se	haviam	gerado	 e	 os	

quais	 reflectiam.82	De	 facto,	August	Schlegel,	 exímio	 tradutor	de	diversos	autores	

românticos,	 terá	 considerado	 como	 genuinamente	 nacionais	 e	 originais	 o	 teatro	

inglês	e	espanhol,	visto	que	não	imitaram	qualquer	modelo,	antes	se	produziram	a	

si	mesmos,	porque	pertencem	 inteiramente	ao	 seu	génio	nacional.	Assim,	dentro	

de	uma	perspectiva	mais	vasta,	Schlegel	elabora	a	célebre	contraposição,	que	Ma-

dame	 de	 Staël	 se	 encarregaria	 de	 divulgar,	 em	De	 l’Allemagne,	 entre	 Classicismo	

(pagão,	racional,	reservado	às	elites	culturais)	e	Romantismo	(inspirado	na	tradi-

ção	popular	e,	consequentemente,	ligado	ao	cristianismo	medieval),	valorizando	o	

espírito	nacional,	dependente	da	raça	e	das	tradições,	consolidando	assim	a	teoria	

do	 Volkgeist,	 de	 matriz	 romântica.	 O	 período	 medieval,	 afinal	 efervescente	 de	

transformações,	é	visto	como	um	todo	orgânico,	que	se	perpetuará	no	espírito	po-

pular,	a	alma	da	nação.	

0	Romantismo,	cuja	essência	o	autor	de	D.	Branca	entendeu	como	ninguém,	

adivinhando-lhe	um	fundo	trágico	 intransponível,	constitui,	pois,	a	revolução	que	

liberta	a	literatura	popular	do	secular	domínio	da	literatura	clássica,	apanágio	das	

																																																								
80	Madame	de	Staël,	De	la	littérature:	De	acordo	com	Graça	Almeida	Rodrigues,	a	ideia	fun-

damental	desta	obra,	publicada	em	1800,	“reside	no	pressuposto	que	a	história	de	uma	literatura	
não	pode	ser	compreendida	e	não	deve	ser	estudada	sem	que	seja	associada	ao	estado	social	e	mo-
ral	do	povo	que	lhe	deu	origem.	Este	é	um	estudo	realizado	com	fervor	republicano,	com	uma	pre-
ferência	notória	por	Roma	Republicana,	uma	prefiguração	da	república	francesa	com	que	sonhava	
Mme.	De	Staël.	A	esta	tese	está	ligada	a	liberdade	de	pensamento,	que	será	o	tema	fulcral	da	segun-
da	 obra,	De	 l’Allemagne”:	Comentários	da	Marquesa	de	Alorna	às	 obras	de	Madame	de	 Staël	De	 la	
Littérature	e	De	l’Allemagne,	p.	290.	

81	"Esta	contínua	e	recíproca	influência	da	literatura	sobre	a	sociedade,	e	da	sociedade	so-
bre	a	literatura,	é	um	dos	fenómenos	mais	dignos	da	observação	do	filósofo	e	do	político.":	Almeida	
Garrett,	Doutrinas	de	Estética	Literária,	p.	126.	

82	Daí	que	qualquer	reforma	“há-de	vir	de	dentro,	e	não	de	fora,	das	necessidades	nacionais	
e	das	tendências	individuais,	e	não	da	imitação	do	estrangeiro:	é	um	postulado	da	lei	natural.”:	Ál-
varo	da	Costa	Pimpão,	Gente	Grada,	p.	2.		
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elites	culturais,	de	tal	modo	que	Garrett	declara	que	a	reacção,	“vulgarmente	cha-

mada	romântica”,	mais	não	fez	do	que	provocar	o	ressurgimento	da	poesia	nacio-

nal	 e	 popular,	 anunciando	 o	 triunfo	 da	 literatura	 popular,	 para	 o	 qual	 o	 próprio	

largamente	 contribuiu.	 A	 construção	 da	 literatura	 nacional83	implicaria,	 assim,	 a	

pesquisa	e	inventariação	da	poesia	nacional,	que	Garrett	coligiria	no	seu	Romancei-

ro,	 como	 testemunho	da	história	da	poesia	popular,	 e	que	permitiria	 remontar	 à	

génese	da	nossa	 literatura,	descobrir	as	nossas	primitivas	 fontes	poéticas,	 já	que,	

diria	o	Autor,	"o	tom	e	o	espírito	verdadeiro	português	esse	é	forçoso	estudá-lo	no	

grande	livro	nacional,	que	é	o	povo	e	as	suas	tradições,	e	as	suas	virtudes	e	os	seus	

vícios,	e	as	suas	crenças	e	os	seus	erros”.84	Mas	é	n'Os	Lusíadas	que	Garrett	vislum-

bra	uma	espécie	de	primeiro	romanceiro	português,	segundo	a	hipótese	adoptada	

pelos	românticos,	que	preconiza	a	matriz	social	da	epopeia,	espelho	do	ambiente	

lendário	 e	mítico	 de	 uma	 idade	 heróica	 nacional,	 de	 que	 o	 seu	 autor	 é,	 antes	 de	

mais,	 um	 recolector	 e	 compilador.	 Assim	 sendo,	 Camões,	 ao	 compaginar	 no	 seu	

poema	todas	as	nossas	mais	antigas	memórias,	emprestou-lhes	o	seu	cunho	poéti-

co,	mas	sobretudo	o	carácter	de	epopeia	nacional;	tal	como	Gil	Vicente	fez	desfilar	

todos	 os	 tipos	 de	 português	 autêntico,	 tornando-se	 o	 fundador	 do	 teatro	 portu-

																																																								
83	Como	salientou	R.	A.	Lawton,	“La	pensée	esthétique	de	Garrett	(…)	ne	prend	son	sens	vé-

ritable	 que	 dans	 le	 concept,	 à	 la	 fois	 littéarire	 et	 politique,	 de	 la	 nation	 comme	 ‘verbe’,	 comme	
l’expression	réalisée	d’un	ethos,	et	qui,	à	son	tour	exige,	pour	se	manifester,	la	liberté	qu’il	s’arroge,	
irrésistiblement.	 La	 littérature	n’est	 pas	 un	 reflet	 seulement	de	 la	 societé,	mais	 elle	est	 la	 societé	
même,	idéalisée	par	le	langage.	De	même	que	la	littérature	actuelle	est	le	verbe	balbutiante	de	une	
societé	présente,	 de	même	 le	 verbe	 du	 passé	 qui	 vit	 jusqu’au	 présent	 actualise	 la	 nation	 dans	 sa	
profonde	réalité	de	durée.	L’histoire	du	peuple,	c’est	l’histoire	de	sa	littérature;	là	oú	il	n’y	a	pas	de	
littérature,	 il	n’y	a	pas	de	nationalité.	La	 situation	des	Portugais,	du	point	de	vue	 littéraire,	 est	 la	
même	que	leur	situation	politique:	c’est	un	pays	livré	à	l’étranger,	et	Garrett	parle	de	la	littérature	
comme	il	parle	de	la	patrie.	La	vieille	littérature	authóctone	du	Portugal	est	une	littérature	vaincue,	
victime	d’une	usurpation,	non	moins	insupportable	que	celle	dont	le	peuple,	en	taint	qu’entité	so-
cial	et	politique,	est	victime;	elle	resiste	avec	la	même	opiniâtreté.	Il	y	a	une	aristocratie	de	la	poésie	
(…),	mais	il	y	a	aussi,	ignorée	et	meprisée,	une	poésie	populaire	qui	perpétue	un	autre	caractère	et	
une	autre	nature,	que	la	littérature	aristocratique	n’a	pu	déraciner.”:	Almeida	Garrett:	l’intime	con-
trainte,	p.	345.	No	prefácio	da	segunda	edição	de	Adozinda,	diz-nos	Garrett	que,	 “por	baixo	dessa	
aristocracia	de	poetas…	andava,	cantava,	e	nem	com	o	desprezo	morria,	outra	literatura	que	era	a	
verdadeira	nacional,	a	popular,	a	vencida,	a	tiranizada	por	esses	invasores	gregos	e	romanos,	e	que	
a	 todos	os	esforços	para	 lhe	obliterarem	e	confundirem	o	carácter	primitivo,	 resistia	na	servidão	
com	aquela	força	de	inércia	com	que	uma	raça	vencida,	com	que	a	população	aborígene	de	um	país	
resiste	a	igual	empenho	de	seus	conquistadores	que	lhe	usurpam	a	dominação,	e	que	séculos	e	sé-
culos	depois,	quando	esses	já	não	são,	ou	não	cuidam	ser,	senão	uma	casta	privilegiada	e	patriciana,	
reagem	fortes	aqueloutros,	com	que	os	seus	próprios	senhores	lhes	ensinaram,	regenerados	pelos	
seu	 longo	martírio,	 e	 extirpam	muitas	 vezes,	mas	 geralmente	 se	 contentam	de	 avassalar,	 os	 seus	
antigos	opressores.”:	Obras	Completas	(1966),	vol.	I,	pp.	1744-1745.				

84	Almeida	Garrett,	In	Introdução	ao	1.º	vol.	do	Romanceiro.	in	Obras	Completas,	vol.	II,	Lello	
&	Irmão	Editores,	Porto,	1966,	p.	682.	
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guês.	Daí	que,	ao	procurar	refundar	o	teatro	nacional,	na	feitura	do	seu	paradigmá-

tico	Um	Auto	de	Gil	Vicente,	Garrett	persiga	a	ideia	de	resgatar	um	passado	glorio-

so,	 buscando	 “aquela	 grande	 época,	 aquela	 grande	 vitória”,85	aliando	os	 feitos	 do	

reinado	de	D.	Manuel	I	ao	valor	do	fundador	teatro	vicentino.			

Embora,	aparentemente,	voltado	para	o	passado,	Garrett	tem,	acima	de	tu-

do,	o	objectivo	de	"popularizar	o	estudo	da	nossa	literatura	primitiva",	para	assim	

"dirigir	a	revolução	 literária	que	se	declarou	no	País,	mostrando	aos	novos	enge-

nhos	os	tipos	verdadeiros	da	nacionalidade	que	procuram,	e	que	em	nós	mesmos,	

não	entre	os	modelos	estrangeiros,	se	devem	encontrar":	 	"Vamos	a	ser	nós	mes-

mos,	 vamos	 a	 ver	 por	 nós,	 a	 tirar	 de	 nós,	 a	 copiar	 de	 nossa	 natureza",86	incita	 o	

dramaturgo.	 	Desta	feita,	a	sua	acção	tem	o	duplo	carácter	de	revolução	e	de	res-

tauração	da	independência,	de	renascimento	e	de	combate	contra	qualquer	tenta-

tiva	de	dominação	estranha,	numa	atitude	de	afirmação	da	nossa	identidade,	única	

e	 irrepetível,	 no	que	entronca	nas	 teorias	dos	 irmãos	Schlegel,87	que	 julgaram	as	

literaturas	 nacionais	 segundo	 o	 seu	 mérito	 e	 dignidade,	 considerando	 deverem	

elas	dar	conta	das	acções	grandiosas	do	seu	povo,	sendo	simultaneamente	a	medi-

da	 e	 a	 prova	 da	 capacidade	 intelectual	 da	 civilização	 a	 que	 pertencem.	 Garrett,	

mais	do	que	pesquisador	das	origens	da	nossa	 literatura,	 impulsionou	os	autores	

para	a	questão	da	identidade	nacional,88	para	o	que	é	nosso,	colocando	em	primei-

ro	plano	os	valores	da	cultura	nacional:	a	mitologia	nacional,	o	amor	da	pátria,	o	
																																																								

85	Introdução	a	Um	Auto	de	Gil	Vicente,	in	Obras	Completas,	vol.	 II,	Lello	&	 Irmão	Editores,	
Porto,	1966,	p.	1325.	

86	Almeida	Garrett,	Revista	Universal	Lisbonense,	Tomo	 I,	n.º	11,	de	9/12/1841,	nosso	Vo-
lume	III,	pp.	107-110.	

87	“August	Schlegel	–	retomando	o	termo	Romantisch	primeiro	usado	pelo	irmão	Friedrich,	
num	contexto	literário	–	foi	quem	depois	veio	caracterizar	o	romantismo	por	contraste	com	o	clas-
sicismo.	Mas	que	 classicismo?	Certamente	não	o	de	Camões,	 em	que	os	próprios	 irmãos	Schlegel	
viam	um	espírito	romântico	próximo	do	seu.	E	a	quem	Garrett,	o	fundador	e	o	supremo	exemplo	do	
romantismo	português,	caracterizou	em	termos	que	de	classicismo	pouco	tinham.”:	Hélder	Macedo,	
Leituras:	Revista	da	Biblioteca	Nacional.	N.º	4,	p.	36.	

88	“La	notion	d’identités	nationales	implique	de	s’entendre	sur	celles	de	nation	et	d’identité.	
En	ce	qui	concerne	la	nation,	on	peut	s’accorder	sur	la	définition	de	Benedict	Anderson:	‘une	com-
munauté	 politique	 imaginaire,	 et	 imaginée	 intrinsèquement	 limitée	 et	 souveraine’.	 À	 propos	 de	
l’identité,	Jocelyn	Létourneau	(…)	écrit:	 ‘Nous	définirons	cette	identité	comme	le	récit	accrédité	et	
octroyé	dans	lequel	une	communauté	de	communication	se	reconnaît.	Nous	importons	d’Habermas	
cette	notion	de	communauté	de	communication:	elle	désigne	un	ensemble	de	personnes	qui	parti-
cipent	 par	 l’activité	 communicationelle	 à	 une	 interaction,	 qui	 coordonnent	 leurs	 projects	 en	
s’entendant	 les	uns	et	 les	autres	 sur	quelque	chose	qui	existe	dans	 le	monde	et	qui	partagent	un	
monde	 vécu,	 sorte	 d’horizon	 offrant	 aux	 participants	 de	 la	 communication	 une	 provision	
d’évidences	 culturelles,	 de	 modèles	 et	 d’interprétations’.”:	 THÉRENTY,	 Marie-Ève	 e	 VAILLANT,	
Alain	(dir.),	Presse,	nations	et	mondialisation	au	XIXe	siècle,	p.	309.	
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ressurgimento	da	poesia	nacional	e	popular,	o	estudo	das	primitivas	fontes	poéti-

cas,	onde	se	poderá	encontrar	a	fisionomia	do	povo	e	das	suas	tradições	e,	simul-

taneamente,	através	do	conhecimento	da	nossa	história	passada,	buscar	as	formas	

de	resolver	o	presente.	Assim,	não	será	difícil	constatar	a	forte	articulação	entre	o	

projecto	 garrettiano	 e	 a	 ideologia	 política	 liberal,	 que	 defendia	 uma	 constituição	

política	estabelecida	sobre	bases	populares.	Por	isso	Garrett	considerava	premente	

educar	o	povo,	 fundamentalmente	a	partir	do	 teatro,	o	mais	abrangente	meio	de	

civilização,	no	sentido	de	formá-lo	como	cidadão	útil	à	Pátria	e	ao	bem	comum.			

A	 intenção	de	democratizar	a	 literatura	está	bem	presente	na	Memória	ao	

Conservatório	Real:	 o	 literato,	 poeta	 ou	 dramaturgo,	 tem	 como	missão	ministrar	

"pelas	nações	um	ensino	fácil,	uma	instrução	intelectual	e	moral,	que	(…)	surpre-

enda	os	ânimos	e	os	corações	da	multidão,	no	meio	dos	seus	próprios	passatem-

pos".89	Até	porque,	sendo	o	século	XIX	“um	século	democrático,	tudo	o	que	se	fizer	

há-de	ser	pelo	povo	e	com	o	povo	…	ou	não	se	faz”.90	E	pelo	seu	povo,	Garrett	lutou	

tenazmente	até	ao	 fim,	em	solo	pátrio	ou	no	exílio,	onde	tomou	o	que	de	melhor	

havia,	formando	para	Portugal	uma	nova	concepção,	que	mais	não	é	do	que	a	sínte-

se	de	uma	ideologia	fundamentalmente	triangular,	cujos	vértices	podemos	encon-

trar	na	Inglaterra	(de	Shakespeare	a	Byron),	na	Alemanha	(de	Lessing,	de	August	e	

Friedrich	Wilhelm	von	Schlegel,	de	Herder,	de	Schiller,	de	Goethe)	e	na	França	(de	

Mme.	de	Staël	e	Victor	Hugo),	cujos	ditames	o	dramaturgo	do	Frei	Luís	de	Sousa	e	

do	fundador	Auto	de	Gil	Vicente	reformulou	e	nacionalizou.	Por	tudo	isso,	e	na	se-

quência	de	uma	portaria	régia	de	28	de	Setembro,91	dando	seguimento	ao	propos-

to	pelo	relatório	garrettiano	de	12	de	Novembro,92	é	criada	a	Inspecção	Geral	dos	

																																																								
89	Memória	ao	Conservatório	Real,	Obras	de	Almeida	Garrett,	vol.	II,	p.	1086.	
90	Idem,	pp.1086-1087.	
91	“Manda	 Sua	Majestade	 a	 Rainha,	 que	 João	 Baptista	 da	 Silva	 Leitão	 de	 Almeida	 Garrett	

proponha	sem	perda	de	tempo,	por	esta	Secretaria	de	Estado,	um	plano	para	a	fundação	e	organiza-
ção	de	um	Teatro	Nacional	nesta	capital,	o	qual	sendo	uma	escola	de	bom	gosto,	contribua	para	a	
civilização	 e	 aperfeiçoamento	moral	 da	 nação	 portuguesa	 e	 satisfaça	 aos	 outros	 fins	 de	 tão	 úteis	
estabelecimentos	(…).	E	espera	Sua	Majestade	que	o	dito	João	Baptista	de	Almeida	Garrett,	no	de-
sempenho	dessa	missão	 se	haverá	 com	zelo	 e	 inteligência	que	 são	próprias	do	 seu	patriotismo	e	
reconhecidos	talentos.”	

92	Nesse	 relatório,	Garrett	 constatava:	 “Nem	 temos	um	 teatro	material,	 nem	um	actor.	Os	
autos	de	Gil	Vicente,	e	as	óperas	do	infeliz	António	José	foram	nossas	únicas	produções	dramáticas	
verdadeiramente	nacionais.	Uns	e	outras,	‘inda	que	por	motivos	diferentes,	são	obsoletos	e	incapa-
zes	da	 cena.	Mas	em	Portugal	há	 talentos	para	 tudo;	há	mais	 talento,	 e	menos	 cultivação	que	em	
nenhum	país	da	Europa!	Basta	que	Vossa	Majestade	Se	Digne	evocar	do	caos	os	elementos	que	aí	
lutam;	e	uma	criação	bela	e	grande	surgirá	à	Sua	Voz	(…).Os	meios	e	modos	de	levar	a	efeito	esta	
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Teatros	e	o	Conservatório	Geral	de	Arte	Dramática,	por	decreto	de	15	de	Novem-

bro	de	1836,93	ficando	reunidas	todas	as	condições	previstas	pelo	autor	da	refor-

ma.		

O	entusiasmo	pela	produção	dramática,	no	segundo	quartel	do	século	XIX,	

muito	 se	 deveu	 ao	 fundador	do	Conservatório:	 “…	 renunciando	 a	 toda	 a	 glória	 e	

																																																																																																																																																																		
grande	obra,	Segundo	as	Ordens	de	Vossa	Majestade,	os	recopilei	em	um	plano	breve,	e	coordenado	
quanto	entendo,	e	sei	fazê-lo.”	

93	Estipula	o	Decreto:		
Artigo	1.º		
§	1.º	É	criada	uma	Inspecção	Geral	dos	Teatros	e	Espectáculos	Nacionais.		
(…)§	3.º	A	Inspecção	Geral	do	Teatros	será	confiada	a	um	Cidadão	de	reconhecido	patrio-

tismo,	sabedoria,	e	conhecimentos	especiais	neste	ramo.	
§	4.º	As	funções	do	Inspector	Geral	são	todas	gratuitas,	e	por	elas	não	haverá	ordenado	al-

gum,	nem	perceberá	emolumentos.	
	§	5.º	Ao	Inspector	Geral	incumbe:	1.º	velar,	e	prover	em	tudo	quanto	não	for	a	polícia	ex-

terna	dos	teatros,	e	mais	espectáculos;	2.º	aprovar	as	peças,	e	mais	representações	que	se	hão-de	
dar	ao	público;	3.º	 interpôr	 juízo	de	equidade,	e	conciliação	em	todos	os	casos	de	desinteligência,	
que	possam	concorrer	entre	os	Artistas	dos	teatros,	e	seus	Empresários,	ou	Directores,	e	que	não	
pertençam	aos	Juízes,	e	Tribunais;	4.º	dirigir,	e	fiscalizar	a	boa	regência	dos	Conservatórios,	e	Esco-
las,	de	que	abaixo	se	trata	(Art.	3.º);	5.º	convocar,	e	presidir	ao	júri	dos	prémios	(Art.	6.º);	6.º	pro-
pôr	ao	Governo	todas	as	providências	que	julgar	necessárias	ao	melhoramento	dos	estabelecimen-
tos	que	lhe	são	confiados.	

(…)	Artigo	3.º	
§	1.º	É	criado	em	Lisboa	um	Conservatório	Geral	da	Arte	Dramática.	
§	2.º	O	Conservatório	da	Arte	Dramática	é	dividido	em	 três	Escolas,	 a	 saber:	1.º	a	Escola	

Dramática	 propriamente	 dita,	 ou	 de	 Declamação;	 2..º	 a	 Escola	 de	Música;	 3.º	 a	 Escola	 de	 Dança,	
Mímica	e	Ginástica	especial.		

(…)§	4.º	Para	reger	as	outras	Escolas,	e	instruir	os	Alunos	nas	diversas	disciplinas	que	con-
vém,	serão	tirados	dos	diversos	teatros	de	Lisboa	os	Actores,	e	Artistas	mais	excelentes,	a	quem	por	
seu	trabalho	se	dará	uma	gratificação	correspondente.	

§	5.º	O	Inspector	Geral	proporá,	sem	perda	de	tempo,	um	plano	de	Estatutos,	e	regimento	
destas	Escolas,	em	que,	pelo	sistema	de	prémios	e	acessos,	se	fomente,	e	proteja	a	Arte	Dramática,	e	
suas	subsidiárias	tão	abandonadas	e	perdidas	entre	nós.	

Artigo	4.º		
À	proporção	que	se	forem	formando	os	Alunos,	se	irá	também	formando	uma	nova	Compa-

nhia	de	Actores	Nacionais,	que	Eu	tomarei	debaixo	de	Minha	Especial	e	Régia	Protecção.	
Artigo	5.º		
§	1.º	Do	mesmo	modo	se	estabelecerão	prémios	para	os	Autores	Dramáticos,	assim	de	pe-

ças	declamadas,	como	de	peças	cantadas,	ou	líricas,	que	merecendo	a	pública	aceitação,	concorrem	
para	o	melhoramento	da	Literatura,	e	Artes	Nacionais.	

§	2.º	Uma	disposição	especial	legitimamente	decretada,	garantirá	a	propriedade	dos	Auto-
res	Dramáticos,	e	regulará	o	modo	de	fazer	efectiva	esta	garantia.	

Artigo	6.º	
Tanto	os	prémios	de	que	fala	o	Artigo	antecedente,	como	os	de	que	trata	o	Artigo	3.º,	§	5.º,	

serão	adjudicados	por	um	júri	de	Literatos	e	Artistas,	escolhidos	pelo	Governo,	e	convocado,	e	pre-
sidido	pelo	Inspector	Geral.	

Artigo	7.º	
O	Secretário	d’Estado	dos	Negócios	do	Reino	 fica	autorizado	para	 levar	a	efeito	a	criação	

deste	útil	Estabelecimento,	e	Me	proporá	as	medidas	que	forem	convenientes	para	este	fim.	
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vaidade,	pôs-se	 ele	próprio	 a	 trabalhar	na	 reputação	alheia,	 revendo,	dirigindo	e	

encaminhando	os	 esforços	de	 todos	 os	 que	procuraram	o	 seu	 auxílio.	 (…)	Quase	

todas,	se	não	todas	as	peças	que	naqueles	tempos	se	escreveram	lhe	passaram	pe-

las	mãos;	corrigia	umas,	refazia	ou	 fazia	 inteiramente	outras”.94	Daí	que	muito	se	

terão	ressentido	todos	os	candidatos	a	dramaturgo,	assim	como	todos	os	que	de-

pendiam	da	sua	pertinácia	sempre	que	se	revelava	necessário	pugnar	pelo	teatro,	

no	momento	em	que	sai	o	decreto	de	16	de	Julho	de	1841,	exonerando	João	Baptis-

ta	 de	Almeida	Garrett	 dos	 lugares	 que	 exercia	 na	 Inspecção	Geral	 dos	 Teatros	 e	

Espectáculos	 Nacionais,	 na	 vice-presidência	 do	 Conservatório	 Real	 de	 Lisboa95	e	

como	Cronista-mor	do	Reino.	À	frente	do	Conservatório,	 faltou-lhe	concretizar-se	

esse	grande	desígnio,	o	de	iniciar	a	construção	do	futuro	Teatro	Nacional	D.	Maria	

II,96	o	qual,	depois	de	muitas	iniciativas	de	amigos	e	oponentes,	de	inúmeras	peri-

pécias,	de	muitos	avanços	e	recuos,	só	viria	a	ser	oficialmente	inaugurado	a	13	de	

Abril	de	1846,97	como	parte	das	comemorações	do	aniversário	da	Rainha.	A	ideia	

de	construir	um	novo	teatro	de	raiz	tinha,	contudo,	já	alguns	anos.	Dadas	as	condi-

ções	indignas	dos	teatros	existentes,	Garrett	incentivara	o	seu	amigo	Joaquim	Lar-

cher,	na	altura	governador	civil	de	Lisboa,	a	passar	das	palavras	aos	actos,	surgin-

do	um	primeiro	risco	para	um	novo	teatro,	datado	de	1834,98	ao	qual	não	se	dera	

																																																								
94	Francisco	Gomes	de	Amorim,	Garrett:	Memórias	Biográficas.	Tomo	II,	p.	375.	
95	Tendo	sido	deliberado	atribuir	a	El-Rei	D.	Fernando	o	título	de	Presidente	honorário	do	

Conservatório	Geral	de	Arte	Dramática,	passou	este	a	ser	referido	como	Conservatório	Real	de	Lis-
boa	e	o	seu	Presidente,	Garrett,	passou	a	auto-designar-se	Vice-Presidente.		

96	Para	conhecer	os	meandros	do	processo	conducente	à	edificação	do	futuro	Teatro	Nacio-
nal,	um	dos	principais	fitos	do	dramaturgo	de	Frei	Luís	de	Sousa	e	explícito	no	projecto	de	reforma	
do	 teatro,	valerá	a	pena	consultar	as	Memórias	do	Conservatório	Real	de	Lisboa	onde,	 ainda	que	à	
partida	 não	 saída	 da	 pena	 do	 reformador,	 se	 inclui	 pertinente	 informação	 sobre	 o	 assunto.	 Para	
além	dos	relevantes	documentos	sobre	a	edificação	do	Teatro	Nacional	(pp.	321-330),	inseridos	na	
secção	relativa	aos	importantes	Documentos	Oficiais	do	Conservatório,	as	Memórias	do	Conservató-
rio	Real	de	Lisboa	contêm	um	conjunto	de	Elogios	históricos	(um	deles	da	autoria	de	Garrett),	pare-
ceres	sobre	dramas	concorrentes	ao	Conservatório	e	as	actas	das	Conferências	Gerais	e	Públicas	do	
mesmo	Conservatório,	até	ao	ano	de	1842.	Para	mais	informações	sobre	o	mesmo	processo	de	edi-
ficação,	vide	o	nosso	estudo	 Jornal	do	Conservatório:	Comédia	e	Drama	de	Almeida	Garrett,	pp.	97-
109	–	Anatomia	de	um	projecto	arquitectónico	ou,	numa	perspectiva	mais	 técnica	no	domínio	da	
história	da	arquitectura,	Teatros	Portugueses	de	raiz	Italiana,	de	Luís	Soares	Carneiro.		

97	Em	29	de	Outubro	de	1845,	ainda	inacabado,	o	Teatro	fora	palco	de	um	espectáculo	de	
gala,	comemorativo	do	aniversário	do	rei	consorte.	Até	às	duas	da	madrugada,	os	convidados	en-
cheram	o	edifício	e	assistiram	ao	desenrolar	do	programa,	da	responsabilidade	da	Companhia	de	
Actores	do	Teatro	da	Rua	dos	Condes;	ouviu-se	uma	cantata,	assistiu-se	a	uma	comédia	traduzida	e	
à	farsa	lírica	de	Silva	Leal,	Um	Par	de	Luvas.	

98	Previsto	para	o	Largo	da	Anunciada,	próximo	do	Teatro	da	Rua	dos	Condes,	este	teatro,	
obedecendo	ao	risco	atribuído	a	Manuel	Joaquim	de	Sousa,	seria	resultante	de	um	Projecto	e	Plano	
Artístico	e	Financeiro	da	Edificação	do	Teatro	Nacional	que	Larcher	fizera	chegar	ao	Ministério	do	
Reino	 (Processo	n.º	 404	da	4.ª	Repartição	do	Ministério	 do	Reino)	 e	 cuja	 configuração	não	 seria	
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seguimento.	Somente	após	a	Revolução	de	Setembro,	o	Decreto	de	15	de	Novem-

bro	de	1836	criaria	as	condições	legais	para	a	construção	do	novo	Teatro	Nacional,	

contudo	novamente	retardada	pelo	afastamento	de	Garrett	do	seu	Conservatório.	

Exonerado	dos	 cargos	previstos	pelo	 referido	Decreto	de	15	de	Novembro,	 o	 re-

formador	 viu-se	 seriamente	 condicionado	 na	 sua	 acção,	 não	 deixando	 porém	 de	

porfiar	na	retaguarda.	

Já	prevendo	a	construção	do	novo	edifício	no	terreno	a	Norte	do	Rossio,	afi-

nal	 o	 local	 solicitado	 por	 Garrett,	 surge	 um	megalómano	 projecto	 do	 arquitecto	

italiano	Luigi	Chiari,	apresentado	a	3	de	Fevereiro	de	1837,	mas	que	viria	a	ser	re-

jeitado	pelos	excessivos	custos	que	acarretaria.	Logo	o	fundador	do	Conservatório	

encetará	diligências	para	encontrar	alternativas.	Sucederam-se	as	comissões	para	

se	ocuparem	do	assunto,	o	Inspector	Geral	dos	Teatros	desdobrou-se	em	iniciati-

vas,	em	redacções	de	ofícios	e	intervenções	parlamentares.	Assinada	a	escritura	do	

terreno,	em	18	de	Maio	de	1841,	cedido	pela	Câmara	pela	irrisória	quantia	de	dez	

contos	de	reis,	dado	o	“interesse	que	também	tomava	na	realização	de	uma	obra	

que	a	civilização	e	a	política	tão	altamente	reclamavam”,99	faltava	iniciar	os	trâmi-

tes	para	pôr	em	marcha	um	novo	projecto	de	construção;	o	programa	do	concurso	

de	 projectos	 sairia	 no	Diário	 do	Governo,	 a	 24	 de	Maio	 de	 1841	 e,	 entretanto,	 o	

ainda	vice-presidente	do	Conservatório	tratava	de	garantir	as	subscrições	prome-

tidas	e	de	reunir	todas	as	condições	para	iniciar	a	concretização	do	projecto.	Esta-

va	nesse	afã	quando,	a	16	de	Julho	desse	mesmo	ano	de	1841,	se	vê	destituído	de	

todos	os	cargos	que	tão	honrosamente	ocupara.	No	meio	das	vicissitudes,	uma	no-

ta	positiva:	suceder-lhe-ia	o	seu	velho	amigo	Joaquim	Larcher,	capaz	de	não	deixar	

cair	o	projecto	com	que	tanto	sonhara.	Até	ao	final	de	1841,	nenhum	dos	seis	pro-

jectos	apresentados	a	concurso	merecera	ainda	aprovação.	É	então	que	outro	ar-

quitecto	italiano,	desta	vez	Fortunato	Lodi,	se	disponibiliza	para	elaborar	um	novo	

projecto	de	Teatro.	Vendo	inicialmente	rejeitada	a	sua	iniciativa,	Lodi	usa	a	influ-

ência	 do	 Conde	 de	 Farrobo,	 seu	 familiar	 indirecto,	 e	 consegue,	 fora	 de	 qualquer	

concurso,	que	o	Governo	lhe	aprove	o	projecto	de	construção,	para	cuja	execução	

																																																																																																																																																																		
muito	distinta	do	futuro	D.	Maria	II:	continha	o	mesmo	peristilo	e	duas	arcadas,	a	grinalda	e	as	más-
caras	que	decoram	o	pórtico	central	e	o	mesmo	efeito	decorativo	das	liras;	teria	uma	cúpula	impo-
nente	e	um	pórtico	de	 frontão	clássico,	de	arcarias	nas	 fachadas	 laterais	e	de	tabelas	com	baixos-
relevos.			

99	Memórias	do	Conservatório	Real	de	Lisboa,	Tomo	II,	p.	327.	
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virá	a	reunir-se	com	uma	comissão	do	Conservatório,	a	13	de	Março	de	1842.	Lan-

çada	a	primeira	pedra	do	edifício,	a	7	de	Julho	desse	mesmo	ano	de	1842,	o	decreto	

de	nomeação	do	futuro	Teatro	Nacional	D.	Maria	II	sai	dez	dias	depois.	Ainda	que	o	

plano	inicial	de	Fortunato	Lodi	tenha,	posteriormente,	sofrido	múltiplas	alterações,	

uma	completa	descrição	do	novo	projecto	viria	a	público	em	O	Espelho	do	Palco,	a	1	

de	Setembro	seguinte.100	Depois	de	muita	polémica,	o	Teatro	lá	viria	a	ser	inaugu-

rado,	menos	de	quatro	 anos	 após	o	 início	da	 sua	 construção;	no	 entanto,	 seriam	

necessários	mais	dois	anos	para	que	se	dessem	por	 terminados	os	 trabalhos,	em	

Junho	de	1848.		

O	Teatro	estava	a	funcionar	e	o	entusiasmo	inicial	fez-se	sentir;	ainda	assim,	

não	 deixariam	 de	 suceder-se	 sucessivas	 e	 costumeiras	 peripécias.	 De	 qualquer	

modo,	 escamoteando	 tais	 contratempos,	 e	mesmo	que	depois	não	 tivesse	havido	

quem	lhe	desse	seguimento,	pelo	menos	da	forma	que	o	idealizara,	o	autor	de	Frei	

Luís	de	Sousa	teve	a	ventura	de	ver	concretizado	o	seu	tão	sonhado	projecto:	criou	

o	Conservatório,	viu	nascer	uma	Companhia	de	Actores101	e	novo	repertório	por-

																																																								
100	Essa	descrição	mais	não	era	que	o	Risco	do	Teatro	D.	Maria	II,	que	seria	publicado	pelo	

seu	autor	na	Tipografia	Lusitana,	Lisboa,	1843.	
101	Garrett	envidou	todos	os	esforços	para	reabilitar	e	dignificar	o	papel	social	do	actor.	Ve-

jamos	a	evolução:	“Relativamente	ao	pessoal,	os	actores	constituíam	porventura	uma	das	categorias	
mais	 degradadas	 daquela	 instituição,	 na	 altura	 em	 que	 Garrett	 foi	 nomeado	 inspector-geral	 dos	
Teatros.	Muitos	saíam	dos	ofícios	para	a	cena	–	à	noite	subiam	ao	palco	 ‘homens	que	passavam	o	
dia	trabalhando	com	o	martelo	ou	sentados	na	tripeça’,	diz	A.	Braamcamp	[Chronica	Litteraria,	Co-
imbra,	1840],	acrescentando	que	era	frequente	alguns	dos	actores	irem	ébrios	para	a	cena.	(…)	

Nos	anos	40	apareceram	as	primeiras	vedetas	(…);	na	vida	mundana	lisboeta,	as	actrizes	do	
teatro	dramático	vão	ocupar	um	lugar	que,	a	um	nível	muito	mais	modesto,	se	pode	aproximar	do	
das	cantoras	de	S.	Carlos	–	digamos	que	aquelas	eram	para	a	boémia	pequeno-burguesa	o	que	estas	
tinham	sido	para	o	dandismo	aristocrático	e	grande-burguês	Nas	duas	décadas	seguintes	aumentou	
o	número	de	actores	de	nomeada	 (…)	–	os	autores	escreviam	especialmente	para	alguns	deles;	o	
público	teatral	tomava	nota	dos	seus	hábitos,	gostos,	maneiras	de	vestir	e	ditos;	como	vedeta,	tinha	
já	obrigações	de	comediante	permanentemente	compelido	a	prolongar,	na	vida	real,	o	seu	papel	de	
representante	de	um	universo	imaginário	que	se	contrapunha	ao	quotidiano	banal	da	nossa	pacata	
burguesia	urbana.”:	Santos,	Maria	de	Lurdes	Lima	dos,	Para	uma	sociologia	da	cultura	burguesa	em	
Portugal	no	século	XIX,	 p.	57.	Conclui	a	mesma	autora	que,	para	além	dos	actores,	outros	agentes	
tiveram	uma	evolução	positiva:	 “um	actor	e	encenador	com	prestígio,	Epifânio,	nomeado	director	
de	cena	do	Teatro	de	D.	Maria	II,	inovava,	preocupava-se	em	estudar	a	feição	própria	de	cada	tipo,	
os	gestos	e	as	atitudes	adequadas,	a	forma	de	colocar	grandes	grupos	em	cena.	Com	ele,	o	encena-
dor	passou	a	 ser	 também	 título	de	 cartaz	–	o	 seu	nome	 figurava	em	grandes	 letras	nos	 reclames	
gigantescos	que,	por	esta	altura,	eram	postos	nas	esquinas	a	anunciar,	em	especial,	os	espectáculos	
de	grande	aparato,	onde	Epifânio	era	exímio	em	dispor	mais	de	200	figuras	no	palco.	Para	além	dos	
actores	 e	 encenadores	 –	 executantes	 intermediários	 entre	 a	 obra	 e	 o	 público	 –,	 também	noutros	
elementos	do	pessoal	abrangido	pela	instituição	teatral	(censores,	críticos,	empresários,	actores	e	o	
próprio	público)	 se	 assinalaram	 interessantes	mudanças.”	Por	 sua	vez,	 a	 censura	 teatral	 passara,	
também	por	diligência	de	Garrett,	a	ser	da	competência	dos	membros	do	Conservatório.	“Pretendia-
se	que	a	selecção	das	obras	deixasse	de	ser	feita	por	homens	incultos	ou	por	empresários	demasia-
do	absorvidos	pelo	lucro.”	:	ibidem.	
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tuguês	 subiu	 ao	 palco	 do	 novo	 Teatro	 Nacional.	 Bastaria,	 por	 isso,	 folhear	 uma	

qualquer	das	suas	biografias,	para	perceber	que,	para	além	da	omnipresente	políti-

ca,	foi	o	quarteto	constituído	pela	literatura,	teatro,	música	e	dança	o	responsável	

pela	ocupação	da	maior	parte	do	tempo	da	muito	preenchida	existência	do	refor-

mador	do	Teatro	Nacional;	pelo	que	não	será	motivo	de	espanto	que	o	mesmo	in-

teresse	se	verifique	no	espaço	que	dedicou	às	publicações	periódicas,	meio	funda-

mental	 para	 chegar	 às	massas	 que	urgia	 ilustrar,102	tal	 como	 já	 acontecera	 entre	

meados	de	setecentos	e	o	período	que	antecedeu	a	revolução	liberal,	quando	a	im-

prensa	periódica,103	nacional	e	estrangeira,	que	circulava	no	nosso	País,	desempe-

nhou	 um	 importante	 papel,	 como	 veículo	 de	 ligação	 entre	 Portugal	 e	 as	 nações	

mais	cultas,	com	o	intuito	de	dinamizar	o	desenvolvimento	local,	quer	na	sua	ver-

tente	cultural	e	científica,	tal	é	a	relação	de	contiguidade	entre	jornalismo	e	litera-

																																																								
102	Como	 bem	 notou	 Eliane	 Corti	 Basso,	 “o	 jornalismo	 cultural	 deve	 levar	 à	 reflexão	 por	

parte	do	leitor	não	apenas	da	obra	em	questão,	mas	também	sobre	o	contexto	em	que	esta	se	inse-
re.	Para	esta	jornalista,	o	campo	‘transborda	a	análise	e	a	divulgação	dos	produtos	da	chamada	cul-
tura	ilustrada	(literatura,	pintura,	escultura,	teatro,	música,	arquitectura)	e	abrange	a	cultura	popu-
lar,	o	 comportamento	social	 –	 formas	de	ser	e	 se	portar,	 e	as	 ciências	 sociais,	 ajustadas	em	certa	
medida	 ao	 campo	 de	 produção	 jornalística’.”:	 Jornalismo	 cultural:	 subsídios	 para	uma	 reflexão,	 in	
Dora	 Santos	 Silva,	 Cultura	&	 Jornalismo	Cultural:	 Tendências	 e	 desafios	 no	 contexto	 das	 indústrias	
culturais	e	recreativas,	p.	72.		

De	resto,	desde	os	seus	primórdios	(pelo	menos	mais	próximo	da	forma	que	conheceria	no	
nosso	 século	 XIX),	 concretamente	 na	 Inglaterra	 do	 último	 quartel	 de	 seiscentos,	 “the	 periodical,	
long	the	least	prestigious	and	most	nearly	invisible	element	in	cultural	efforts,	is	in	fact	its	matrix.	It	
is	through	journalism	(…)	that	new	prose	forms	emerge,	novels	as	well	as	diverse	kinds	of	‘journal-
ism’,	from	the	essay	to	rapportage.	For	the	first	time	the	public	became	aware	of	written	discourse	
in	 its	printed	 form	as	both	a	commodity	to	be	purchased	and	possessed	and	a	 leisure	pursuit.	To	
some	extent	 the	newspaper	and	 the	miscellaneous	 journal	 gave	 ‘discourse’	 a	disarmingly	natural	
form.	Within	the	covers	of	a	single	unbound	periodical	readers	encoutered	a	lively,	eclectic	mix	of	
fables,	dreams,	 letters,	poems,	 travels,	natural	science,	history,	and	biography;	of	book-reviews	 in	
any	 of	 this	 fields;	 of	 obituaries	 and	 tables	 listing	 the	 prices	 of	 commodities.	 (…)	 Seventeenth-
century	 journals	 tended	 to	 be	 the	 productions	 of	 learned	 societies	 dedicated	 to	 the	 new	 secular	
fields,	such	as	the	sciencies	or	the	historiography	of	developing	nation	states.	The	pioneer	was	the	
Journal	des	savants	(Paris,	1665),	followed	in	the	same	year	by	the	Philosophical	Transactions	of	the	
Royal	 Society	 in	 London.	 But	 the	 first	 of	 these	 printed	 abstracts	 of	 scholarly	 enquiries	 in	 many	
fields,	 the	 second	 research-papers	 and	 scholars’	 letters,	 and	 the	 level	was	 too	 specialized	 for	 the	
public	 (…).	 One	 key	 innovation,	 associated	with	 the	 public	 space	 of	 the	 coffee-house	 in	which	 it	
could	be	read,	was	the	urbane	and	conversational	Tatler	and	Spectator	(…).	Another	breakthrough	
came	a	generation	 later	 in	the	second	quarter	of	 the	eighteenth	century,	with	the	 founding	of	 the	
peculiarly	 British	 and	 crucial	 institution	 of	 the	 ‘serious’	 general	magazine	 or	 Review.”:	 in	 Stuart	
Curran	(ed.),	The	Cambridge	Companion	to	British	Romanticism,	pp.	128-129.				

103	Note-se	que	o	jornalismo,	pelas	suas	origens,	objectivos	e	procedimentos,	é	sempre	um	
fenómeno	 cultural;	 contudo	 o	 jornalismo	 cultural	 constitui	 uma	 sub-classe	 específica,	 abarcando	
uma	grande	complexidade	e	heterogeneidade	de	meios,	géneros	e	produtos,	abordados	“com	objec-
tivos	criativos,	reprodutivos	e	informativos	os	terrenos	das	belas-artes,	as	belas-letras,	as	correntes	
de	pensamento,	as	ciências	sociais	e	humanas,	a	chamada	cultura	popular	e	muitos	outros	aspectos	
que	têm	a	ver	com	produção,	circulação	e	consumo	de	bens	simbólicos,	sem	importar	a	sua	origem	
e	o	seu	destino.”:	apud	Jorge	B.	Rivera,	El	periodismo	cultural,	p.	19.		
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tura,104	quer	no	que	toca	aos	aspectos	socio-políticos,	que	conduziria	a	uma	dese-

jada	e	efectiva	mudança	e	a	um	reforço	da	noção	de	pertença	a	uma	mesma	identi-

dade	nacional.105	Para	tanto	contribuiria	largamente	com	as	suas	análises	críticas,	

perante	todo	e	qualquer	facto	e	não	apenas	os	relacionados	com	as	suas	andanças	

teatrais,	mas	acima	de	tudo	bem	consciente	dos	fins	que	pretendia	alcançar.		

O	conceito	garrettiano	de	crítica	descende	directamente	da	linha	iluminista,	

com	 um	marcado	 objectivo	 pedagógico	 e	 regenerador,	 conducente	 ao	 progresso	

através	 da	 reflexão,	 do	 conhecimento	 e	 do	 desenvolvimento,	 a	 partir	 da	 própria	

matriz	cultural,	assente	nas	 tradições	nacionais	e	 inspirada	pelo	espírito	popular	

português,	mas	também	capaz	de	acompanhar	os	novos	tempos	e	projectá-los	no	

futuro.	A	 ideia	era	pôr	os	 seus	 leitores	a	pensar	por	 si	 e	 a	 tirar	as	 suas	próprias	

																																																								
104	Segundo	realçou	Dora	Santos	Silva,	“É	íntima	a	relação	entre	literatura	e	jornalismo.	Na	

efervescência	do	 jornalismo	cultural	do	século	XVIII	em	Londres,	os	principais	críticos	culturais	e	
ensaístas	 eram	 escritores.	 A	 título	 de	 exemplo,	 alguns	 dos	 clássicos	 da	 literatura	 escreveram	 em	
jornais:	Daniel	Defoe,	autor	de	Robinson	Crusoe,	escreveu	durante	quase	dez	anos	num	periódico	da	
corte;	Dr.	Johnson	escrevia	em	The	Rambler,	William	Hazlitt	em	The	Examiner…	Em	Portugal,	é	vas-
to	o	rol	de	jornalistas-escritores.	(…).	Partindo	do	princípio	de	que	o	jornalismo	cultural	reflectiu	a	
cultura	da	sua	época,	é	fácil	perceber	que	este	passou	por	várias	definições	e	amplitudes	até	à	no-
ção	contemporânea	que	temos	do	mesmo.	Assim,	até	ao	século	XVIII,	(…)	não	era	comum	o	empre-
go	da	palavra	‘cultura’	(sendo	em	alguns	casos	sinónimo	de	‘civilização’)	e	que	só	a	partir	do	final	
deste	e	princípios	do	século	XIX	se	tornou	corrente	uma	concepção	de	cultura	‘clássica’.	Nesta	altu-
ra,	 as	 publicações	 reflectiam	 precisamente	 essa	 concepção	 de	 cultura,	 proliferando	 a	 opinião	 de	
críticos	sobre	assuntos	relacionados	com	as	artes.	Em	meados	do	século	XIX,	o	novo	contexto	socio-
cultural	proveniente	da	Revolução	Industrial,	a	crescente	alfabetização	e	a	diversificação	da	esfera	
pública	 levaram	 ao	 aparecimento	 dos	 folhetins,	 que,	 então,	 introduziram	 uma	 perspectiva	 mais	
popular	da	cultura,	 incluindo	entretenimento	e	 lazer.”	Cultura	&	Jornalismo	Cultural:	Tendências	e	
desafios	no	contexto	das	indústrias	culturais	e	recreativas,	pp.	91-93.	Diz	ainda	a	mesma	autora:	“A	
primeira	referência	a	uma	revista	de	carácter	cultural	é	a	Gazeta	Literária	ou	Notícias	Exactas	dos	
Principais	Escritos	Modernos,	 editada	em	1761,	no	Porto,	pelo	Padre	Francisco	Bernardo	de	Lima.	
Fazia	parte	da	sua	filosofia	editorial	dar	a	conhecer	a	Portugal	os	melhores	livros.	A	Gazeta	Literária	
encerrou	logo	no	ano	seguinte,	mas	marcou	o	início	de	uma	longa	tradição	do	jornalismo	literário	
(…)	através	de	revistas	 literárias	–	abundantes	e	efémeras	–	que	protagonizaram	os	séculos	XIX	e	
XX	e	que	constituem,	hoje,	uma	das	principais	fontes	da	história	cultural	e	política	portuguesa.	Estas	
revistas	 constituíram,	 na	 sua	maioria,	 símbolos	 de	movimentos	 artísticos	 e	 literários,	 tendo	 sido	
fundadas	 precisamente	 por	 escritores	 e	 artistas.	 No	 século	 XIX,	 com	 o	 advento	 do	 romantismo,	
destacam-se,	por	exemplo,	a	 revista	Toucador	–	periódico	sem	política	dedicado	às	senhoras	portu-
guesas,	publicada	em	Lisboa,	em	Fevereiro	e	Março	de	1822,	redigida	por	Almeida	Garrett,	e	a	pu-
blicação	do	Repositório	Literário	da	Sociedade	das	Ciências	Médicas	e	de	Literatura	do	Porto	(1834-
1835),	para	a	qual	Alexandre	Herculano	contribuiu	com	traduções	de	poemas	de	Burger,	Schiller	e	
Lewis,	recensões	de	livros	e	transcrições	de	manuscritos	sobre	a	estética	literária	do	primeiro	ro-
mantismo.”:	idem,	pp.	99-100.			

105	De	qualquer	modo,	“le	XIXe	siècle	est	sans	contredit	celui	du	triomphe	de	l’imprimé	et	de	
l’émergence	d’un	nouveau	phénomène:	l’opinion	publique.	Si	l’on	a	beaucoup	écrit	sur	cette	opinion	
publique	et	 sur	 le	 lien	entre	 la	 constitution	d’un	espace	publique	et	 l’émergence	de	societés	 libe-
rales,	on	s’est	beaucoup	moins	attaché	à	la	formation	des	identités	nationales.”:	THÉRENTY,	Marie-
Ève	e	VAILLANT,	Alain	(dir.),	Presse,	nations	et	mondialisation	au	XIXe	siècle,	pp.	307-308.		
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conclusões,	libertando-os	da	humilhante	servidão	da	ignorância.106	E	os	seus	ensi-

namentos	eram	válidos	para	todos	os	destinatários,	 fossem	eles	dramaturgos,	ac-

tores,	 encenadores,	 compositores,	 cantores,	 bailarinos,	 ou	meros	 espectadores	 e	

leitores;	em	suma,	ao	seu	público	em	geral,	concretamente	ao	que	lia	jornais,	não	

apenas	com	o	intuito	de	se	informar,	mas	sobretudo	de	se	ilustrar	e	desenvolver	a	

sua	capacidade	crítica,107	quase	totalmente	ausente	entre	nós,	pelo	menos	“crítica	

																																																								
106	José	Marinho	 alerta	 para	 o	 perigo	de	 a	 ignorância	 pura	dar	 lugar	 ao	 falso	 saber:	 “(…)	

aqui	está	(…)	o	equívoco	de	quem	supõe	ter	acabado	e	de	quem	começa:	vencer	a	ignorância,	domi-
ná-la,	eliminá-la	como	se	fosse	ela	inimiga	do	saber,	quando	é,	afinal,	seu	terreno	seminal	e	a	pró-
pria	 semente.	 /	Na	 terra	dos	espertos	é	 fácil	 ver	 como	 tudo	está	alterado	e	 confuso	pela	 falta	de	
reflexão	neste	ponto.	(…)	Num	programa,	informulado	ou	explícito,	cumpre	distinguir	o	mais	valio-
so	e	o	menos.	Sem	isso,	passam	os	iniciados	ao	lado	daquele	antegosto	da	sabedoria	ou	da	harmonia	
sem	o	qual	nada	de	autêntico	se	empreende.	/	Sofremos	de	 ignorar,	pois	que	a	 ignorância	é	uma	
forma	da	nossa	 incompletitude.	Mas,	da	mesma	maneira	que	do	sentido	da	 imperfeição	do	nosso	
ser	passam	em	geral	os	humanos	a	formas	de	amor	ou	de	acção	a	que	o	sentido	da	plenitude	fica	
alheio,	assim	 também,	na	ordem	do	saber,	passa	o	 iniciando	para	um	diletantismo	ou	eruditismo	
sabedor	que	mata,	com	o	sentido	de	ignorar,	a	raiz	de	todo	o	autêntico	saber.	(…)	/	Não	há,	na	ver-
dade,	outro	recurso	desde	que	se	mata	com	a	ignorância,	naquela	ansiedade,	aquele	frémito,	aquela	
paixão,	dos	quais	provêm	 todo	o	amor	da	verdade,	 todo	o	 religioso	entusiasmo	da	pesquisa	e	da	
descoberta.”:	in	Teixeira	de	Pascoaes,	Poeta	das	Origens	e	da	Saudade,	pp.	551-552.		

107	Claro	está	que,	apesar	de	todas	estas	nobres	 intenções,	e	à	semelhança	do	que	acabou	
por	acontecer	noutros	países	–	em	Inglaterra	começara	antes	dos	exílios	de	Garrett	–,	as	camadas	
incultas,	sendo	ainda	a	maioria,	acabariam	por	impor	espectáculos	mais	de	entretenimento	do	que	
culturalmente	edificantes,	 já	que	os	empresários	teatrais	não	desistiam	de	obter	 lucros	e	o	 teatro	
declamado	não	lhes	enchia	os	cofres	das	bilheteiras:	“The	cultural	status	of	the	patent	theatres	(…)	
was	 changing.	 (…)	Meanwhile,	 panoramas	and	exhibitions	offered	play-goers	 a	 genteel	 and	 spec-
tacular	alternative	to	theatre-going,	while	the	rise	of	parlour	entertainments	(hit	songs	from	popu-
lar	 dramas	 and	 toy	 theatre	 performances	 amongst	 them)	 represented	 another	 emerging	 form	of	
respectable	 leisure.	Moreover,	 the	 rise	 of	 the	minor	 theatres	 had	 created	 a	 new	 kind	 of	 cultural	
market	(…).	(…)	During	the	early	nineteenth	century,	tragedy	and	comedy	–	the	legitimate	dramatic	
genres	of	eighteenth-century	culture	–	began	to	be	displaced	by	‘illegitimate’	forms	such	as	burletta,	
extravaganza,	pantomime	and	melodrama.	(…)	to	the	fury	and	dispair	of	many	reviewers	and	public	
figures	–	melodrama	and	spectacle	also	began	to	dominate	the	pattent	repertoire	as	well.	(…)	plebe-
ian	audiences	simply	demanded	sensation	and	spectacle	(…).”:	Jane	Moody,	“The	theatrical	revolu-
tion,	1776-1843”,	in	Joseph	Donahue	(ed.),	The	Cambridge	History	of	British	Theatre,	vol.	2,	1660	to	
1895,	p.	209.	O	tempo	de	permanência	de	Garrett	na	Grã-Bretanha	permitiu-lhe	assistir	à	reclama-
ção	da	abertura	dos	teatros	a	todos	os	públicos:	“During	the	1820s	a	language	of	class	warfare	was	
developing	(…).	Francis	Place	(…)	was	[one]	of	the	self-made	men	who	spoke	and	wrote	articulately	
in	the	dialect	of	the	people	(…).	Place’s	meticulous	amassing	of	evidence	–	on	the	conduct	of	lunatic	
asylums,	 on	 London’s	 beggars,	 on	 education,	 and	 so	 on	 –	 would	 be	 of	 service	 to	 parliamentary	
committees,	but	is	his	interest	in	the	theatre	that	is	of	significance	here.	As	a	vehement	promoter	of	
‘rational	recreation’	for	the	working	class,	he	recorded	instances	of	abuse	in	order	to	challenge	the	
privileged	 status	 of	 the	patent	 theatres.	 It	was	 in	 the	 interest	 of	 ‘Old	Corrption’,	 Place	 argued,	 to	
reserve	high	art	 for	 the	elite,	but	 the	national	 interest	demanded	open	access.	That	 the	argument	
for	art	had	political	 force	was	acknowledged	 in	the	Reform	Parliament,	by	Sir	Robert	Peel	among	
others.	The	conservative	claim	that	the	patent	duopoly	sustained	the	national	drama	fell	apart	un-
der	Place’s	scrutiny	and	the	critical	gaze	of	 theatrical	connoisseurs.	English	drama	was	sinking	 in	
the	 ocean	of	 privilege:	 how	 could	 liberation	make	 it	worse?	Had	French	 art	 declined	when	Paris	
opened	 the	 Louvre	 to	 the	 nation,	 in	 1793?	Where	was	 London’s	 national	 gallery?”	 Seguir-se-ia	 a	
época	dos	dramas	de	intervenção.:	Peter	Thomson,	The	Cambridge	Introduction	to	English	Theatre,	
1660-1900,	pp.	172-173.	Justamente,	“in	1832,	a	parliamentary	committee	chaired	by	the	youthful	
MP	and	playwright	Edward	Bulwer-Lytton	takes	evidence	from	a	host	of	witnesses	and	concludes	
that	 the	 old	duopoly	 is	 no	 longer	 relevant.	 It	 recommends	 that	 all	 theatres	 should	be	 allowed	 to	
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profunda,	ampla	e	veraz”,	mais	compreensiva	do	que	pragmática,	voltada	mais	pa-

ra	 o	 valor	 do	 que	 para	 a	 utilidade,108	“propiciadora	 de	 autonomia	 espiritual”.109	

Constatamos,	assim,	que,	em	Garrett,	 imprensa	periódica	e	jornalismo	literário	se	

tornam	sinónimos,	espaços	em	que	desenvolve	crítica	efectiva	e	construtiva,	com	

claros	objectivos	de	apelar	ao	sentido	nacional,	em	que	o	teatro	desempenhará	um	

papel	de	crucial	adjuvante.	São	justamente	estes	os	conceitos	indissociáveis	da	vi-

da	e	obra	do	vate	de	Flores	sem	fruto,	na	qual	todos	se	interceptam	e	quase	se	con-

fundem,	 já	que,	na	 sua	mente,	 tudo	 constitui	motivo	de	 crítica,	 tudo	 se	 relaciona	

com	o	que	é,	ou	deve	ser,	nacional	e	tudo	desemboca	no	teatro,	esse	livro	dos	que	

não	lêem	livros	e	que	aí	deverão	rever-se	e	sentir-se	implicados.	Pela	sua	dimensão,	

pelo	 seu	 alcance110	e	 pela	 abrangência	 da	 instituição	 no	 seio	 da	 qual	 foi	 gerado,	

																																																																																																																																																																		
stage	spoken	drama.The	committees	observations	include	the	fact	that	’political	allusions	appear	to	
be	 much	 more	 popular	 than	 any	 licentiousness’;	 its	 members	 are	 more	 worried	 by	 subversion	
(…).”:	Aleks	Sierz	e	Lia	Ghilardi,	The	Time	Traveller’s	Guide	to	British	Theatre,	p.	170.		

108	Concluiu	José	Marinho	sobre	a	inexistência	de	crítica	autêntica	em	Portugal:	“(…)	pouco	
mais	 temos	 por	 enquanto	 do	 que	 propedêutica	 de	 cultura	 e	 crítica	 dos	 aspectos	mais	 fáceis	 das	
obras	 e	 dos	 autores.	 (…)	 entendemos	 por	 crítica	 dos	 aspectos	mais	 fáceis	 (…)	 quando	 atende	 ao	
mais	impressionante,	ao	mais	geralmente	visível	das	obras,	e	mais	se	interessa	em	verificar	a	exte-
rior	 coerência	do	que	 em	perscrutar	na	 vária	 riqueza	 e	na	 fundura	 a	menos	 visível	 harmonia	ou	
desarmonia	intrínseca.	(…)	Por	crítica	pragmática	designamos	a	outra	modalidade	tributária	de	um	
certo	sentido	de	fecundidade	e	não	de	valor	substancial,	ao	qual	pretende	que	as	obras	obedeçam,	
sem	atender	a	que	o	mérito	das	obras	mais	significativas	esteve	sempre	e	estará	sempre	em	serem	
inovadoras	ou	renovadoras	nisso	mesmo,	ou	apesar	disso	mesmo,	reputado	vago	ou	vão,	impreciso	
ou	 difuso,	 que	 tal	 crítica	 repudia	 (…).”:	 in	O	Pensamento	Filosófico	de	Leonardo	Coimbra	e	outros	
textos,	p.	138.			

109	Idem,	p.	141.	
110	Com	efeito,	 “depuis	 la	 naissance	de	 la	 presse	périodique	 au	XVIIe	 siècle,	mais	 surtout	

depuis	 son	 essor	 au	 XVIIIe	 siècle,	 (…)	 la	 littérature	 et	 la	 presse	 ont	 constitué	 des	 champs	 et	 des	
pratiques	culturels	à	la	fois	proches	et	foncièrement	différents.	Leur	proximité	réside	(entre	autres)	
dans	la	matérialité	de	communication	même	qu’écrivains	et	publicistes	ont	en	partage	–	c’est	à	dire	
l’écriture	imprimée	et	diffusée	dans	l’espace	publique.	Cette	proximité	augmente	lorsque	la	littéra-
ture	 est	 publiée	 dans	 les	 journaux,	 car	 non	 seulement	 le	 mode	 de	 diffusion	 de	 l’écrit	 s’avère	 le	
même,	mais	 l’appropriation	de	 la	 littérature	par	 la	presse	en	modifie	 également	 les	modalités	de	
lecture:	d’abord	privée,	la	lecture	des	textes	littéraires	acquiert	aussi	une	dimension	publique.	Si	les	
rapports	entre	la	presse	et	la	littérature	poétique	ou	narrative	ont	fait	l’object	de	plusieurs	études,	
la	place	et	 les	 fonctions	qu’occupe	 le	théâtre	dans	 les	 journeaux	ont	peu	intéressé	 les	chercheurs.	
Or,	les	rapports	qu’entretiennent	la	presse	imprimée	et	le	texte	de	théâtre	soulèvent	des	questions	
particulières,	en	vertu	du	caractère	dejà	public	du	texte	théâtral,	de	son	potentiel	spectaculaire.	La	
parole	théâtrale	est	en	effet	une	parole	 faite	pour	être	dite	dans	un	espace	public	réel,	celui	de	 la	
scène.	La	représantation	théâtrale	est	d’abord	un	acte	foncièrement	public,	destiné	à	être	partagé	
dans	 la	communauté	d’un	audictoire.	Si	 le	 théâtre	s’avère	également	 ‘un	 lieu	constitué	par	 la	 lec-
ture’,	en	vertu	du	fait	que	le	texte	théâtral	est	fréquemment	publié,	cette	lecture	relève	également	
d’une	certaine	théâtralité,	 ‘qui	n’engage	pas	nécessairement	à	une	performance	réelle,	qui	peut	 la	
recouper	ou	l’anteciper’.	Qu’en	est-il,	dès	lors,	de	l’inscription	de	cette	parole	dans	un	autre	espace	
public,	 celui	du	 journal?	L’investissement	de	 la	parole	 théâtrale	par	 le	 journal	 aurait-il	pour	effet	
non	pas	de	rendre		public	un	espace	d’abord	privé,	car	le	théâtre	se	manifeste	par	essence	dans	un	
lieu	(presque)	toujours	public,	mais	d’inscrire	cette	parole	dans	un	espace	discursif	polyphonique	
d’abord,	 politique	 ensuite?	 Et,	 à	 l’inverse,	 l’investissement	 du	 journal	 par	 la	 parole	 théâtrale	
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talvez	 que	 o	 mais	 representativo,	 e	 mais	 completo,	 seja	 o	 Jornal	 do	 Conservató-

rio;no	entanto,	e	dando	sequência	ao	estudo	por	nós	já	iniciado,111	teremos	ocasião	

de	 comprovar	que	quase	 todas	 as	 suas	participações	 jornalísticas	 espelham	essa	

realidade.	Na	verdade,	a	sua	intenção	pedagógica	perpassa	pela	crítica	que	redigiu	

e	estende-se	a	diferentes	campos.112	Aliás,	a	 leitura	atenta	dos	textos	do	autor	de	

Viagens	na	minha	Terra,	publicados	em	diversos	periódicos	seus	contemporâneos,	

permite-nos	compreender	a	importância	da	vertente	crítica	na	sua	obra,	largamen-

te	desenvolvida	e	da	maior	relevância	para	o	conhecimento	intelectual	do	autor	do	

Romanceiro	e	do	panorama	dos	teatros	da	época.113	No	entanto,	ainda	que	tenha-

																																																																																																																																																																		
n’aurait-il	pas	pour	effet	la	théâtralisation	de	l’espace	public,	la	construction	d’un	autre	lieu	specta-
culaire,	 qui	 imposerait	 ainsi	une	 lecture	particulière	du	 journal?”:	THÉRENTY,	Marie-Ève	e	VAIL-
LANT,	Alain	(dir.),	Presse,	nations	et	mondialisation	au	XIXe	siècle,	pp.	263-264.		

Mas,	 ainda	 que	 Garrett	 pertencesse	 aos	 dois	 campos,	 há	 ainda	 que	 distinguir	 jornalismo	
cultural	de	 jornalismo	crítico:	“ao	passo	que	o	primeiro	veicula	notícias	relacionadas	com	as	dife-
rentes	actividades	culturais,	exige-se	ao	segundo	uma	interpretação	acerca	das	expressões	culturais	
sobre	 as	 quais	 exerce	 crítica.	 Em	 todo	 o	 caso,	 segundo	Pastoriza	 [Francisco	Rodriguez	Pastoriza,	
Periodismo	cultural.	Editoria	Síntesis,	Madrid,	2006,	p.	16],	o	jornalista	cultural	deve	transmitir	ao	
leitor	‘uma	postura	crítica	que	vá	além	de	meras	definições:	a	de	introduzir	nas	suas	mensagens	os	
problemas	da	sociedade	e	da	época	em	que	vive,	a	de	interpretar	a	potencialidade	crítica	dos	cria-
dores	e	 transmiti-la	 aos	 receptores	 com	 todas	as	 suas	 consequências,	 apelando	à	 sua	 formação	e	
mantendo	sempre	a	sua	responsabilidade,	considerando	a	cultura	como	a	produção	de	fenómenos	
que	contribuem	para	a	transformação	do	sistema	social’.”	

111	Este	estudo	pretende	aprofundar	e	dar	continuidade	à	nossa	dissertação	de	mestrado	–	
Jornal	do	Conservatório:	Comédia	e	Drama	de	Almeida	Garrett	–,	que	nos	aguçou	o	ensejo	de	conhe-
cer	melhor	o	alcance	da	produção	jornalística	do	Autor	e	detectar	nexos,	mais	ou	menos	evidentes,	
com	todo	o	coerente	conjunto	da	sua	multifacetada	obra.		

112	O	autor	do	Jornal	do	Conservatório	possuía	todas	as	características	inerentes	ao	ofício	de	
jornalista	cultural:	“o	jornalista	cultural	tem	de	possuir	‘uma	cultura	geral	que	lhe	permita	identifi-
car	e	correlacionar	fenómenos,	épocas,	autores	e	obras	significativas	nas	vertentes	local	e	universal,	
segundo	uma	forte	dose	de	observação	e	criatividade,	e	uma	capacidade	para	sistematizar	e	sinteti-
zar	processos	complexos	numa	fórmula	comunicacional’.	Neste	contexto	é	visto	como	um	antropó-
logo	 social.”:	 Fidela	 Navarro	 Rodriguez,	 La	cultura	y	 su	periodismo,	 citado	 por	 Dora	 Santos	 Silva,	
idem,	p.	83.	Além	disso,	o	jornalista	cultural	é	“um	elemento	de	extrema	importância	(…),	por	dois	
motivos:	‘cria	um	vínculo	afectivo	com	o	leitor’	(…)	e	desempenha	um	papel	imprescindível	na	cir-
culação	de	 ‘sangue	cultural’	porque	 reflecte	 sobre	o	que	 se	 faz	e	o	que	 se	 consome.	 (…)	Deve	 ter	
‘gosto	pelo	estudo,	conhecimentos	gerais	e	específicos	e	ter	a	noção	de	que	está	sempre	a	trabalhar,	
quer	na	redacção	quer	na	rua,	porque	é	necessário	estar	atento	ao	que	se	passa	no	mundo	–	sem-
pre.”:	Eliane	Corti	Basso,	Jornalismo	cultural:	subsídios	para	uma	reflexão,	idem,	p.	82.	

113	Como	salientou	Duarte	Ivo	Cruz,	a	obra	dramática	de	Garrett	não	é	passível	de	ser	estu-
dada,	sem	a	relacionar	com	o	substrato	comum	à	restante	obra	e	aos	“escritos	políticos	e	biográfi-
cos”	do	autor.	“Garrett	é	um	romântico	e	um	liberal,	o	que	nos	parece	algo	diferente	de	um	românti-
co-liberal.	Quer	 isto	dizer	que	as	duas	componentes	da	sua	criação	estética	e	doutrinária	 surgem	
devidamente	integradas	e	marcam,	ambas,	a	projecção	da	obra	respectiva.	Com	efeito,	Garrett	defi-
ne,	no	teatro	e	fora	dele,	as	grandes	linhas	de	uma	estrutura	social	convergente,	em	que	o	liberalis-
mo	 se	 concilia	 com	 a	 instituição	 da	 Coroa	 e	mesmo,	 em	 parte,	 com	 a	 velha	 nobreza	 hereditária	
quando	esta	sabe	sê-lo	e	merecê-lo.	A	burguesia,	por	seu	lado,	representa	um	projecto	de	moderni-
zação	do	País,	expresso	até	em	sinais	difusos	de	industrialização.	Ora,	no	ponto	de	vista	económico,	
essa	modernização	 e	 essa	 abordagem	 ‘economicista’	 transfere-se	 para	 o	 plano	 do	 teatro.”:	 in	Os	
Políticos	 e	 o	 Teatro.	 Governantes	 Dramaturgos	 e	 Dramaturgos-Governantes	 de	 Garrett	 aos	 nossos	
dias,	p.	17.		
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mos	 escolhido	 concentrar-nos	 nos	 textos	 divulgados	 na	 imprensa	 periódica,	 não	

podemos	 ignorar	 a	 importância	 fundamental	 dos	paratextos	 garrettianos,114	con-

cretamente	 as	 diversas	 introduções	 e	 prefácios,	 ou	 as	memórias	 e	 advertências,	

que	 exprimem	 a	mesma	 coerência	 de	 pensamento115	que	 tão	 fortemente	 encon-

tramos	nos	seus	textos	contidos	nos	jornais	que	fundou,	ou	em	que	colaborou,	on-

de	 são	 constantes	 os	 apelos	 a	 uma	 renovação,	 sem	 destruir	 o	 que	 é	 nosso.	 Esta	

preocupação	pelo	repescar	das	origens,	pela	valorização	do	nacional	está	directa-

mente	 relacionada	 com	o	 contexto	 romântico,	 é	 certo,	mas	 acima	de	 tudo	vai	 ao	

encontro	dos	projectos	de	há	muito	acalentados	pelo	reformador	do	nosso	teatro,	

que	as	estadias	no	estrangeiro116	ajudaram	a	consolidar.		

Com	o	objectivo	de	facilitar	a	detecção	de	linhas	mestras	constantes	no	seu	

coerente	 percurso	 evolutivo,	 optámos	 por	 estruturar	 a	 apresentação	 do	 corpus	

																																																																																																																																																																		
Por	outro	lado,	como	argumenta	Joel	Serrão,	“(…)	urge	compreender	a	função	psicológica	e	

social	da	literatura	no	seu	tempo	e	não	no	nosso;	as	vivências	que	ela	expande,	as	tradicionais	e	as	
renovadoras	–	e,	mediante	esse	 inquérito,	darmos	um	passo	no	 sentido	do	estudo	das	 formas	de	
mentalidade	oitocentista.	O	mesmo	problema	se	há-de	pôr	em	relação	ao	teatro,	se	bem	que	as	suas	
repercussões	nacionais	sejam	certamente	menores	do	que	as	da	literatura.	Mas	nas	cidades,	Lisboa	
e	Porto,	e	possivelmente	noutras,	o	teatro	mobiliza	as	atenções	de	certos	grupos	sociais	(…).	Quan-
do	se	nos	põe	o	problema	do	teatro	português	oitocentista	ocorre-nos	logo,	é	claro,	o	teatro	de	Gar-
rett	e	mais	o	Frei	Luís	de	Sousa,	talvez	a	Morgadinha	de	Val-Flor,	e	que	mais?	No	entanto,	quem	con-
sulte	 catálogos	das	 livrarias	da	 época	 verá	que,	 na	maioria	deles,	 a	 produção	 teatral	 aí	 avulta	de	
modo	 inesperado.	 Há	 fecundíssimos	 autores	 teatrais,	 hoje	 totalmente	 esquecidos,	 ,	 cujas	 peças	
eram	representadas	e	publicadas.	(…)	Qual	o	papel	desses	autores,	hoje	ignorados	,	no	seu	tempo?	
Quais	 os	 temas	 e	 os	 conflitos	 predilectos	 dos	 frequentadores	 dos	 teatros?	 É	muito	 possível	 que	
nesse	teatro	morto	vamos	encontrar	reflexos,	duma	mentalidade,	de	uma	ambiência	mental	e	soci-
al.	(…)	Não	tem	pouca	importância	histórica	averiguar	que	motivos,	em	dada	época,	mais	facilmente	
provocam	o	riso	colectivo.”:	Para	a	história	da	cultura	do	século	XIX	português,	pp.	19-20.	

114	A	este	propósito,	não	deverão	ser	ignoradas	as	dissertações	de	Lola	Geraldes	Xavier,	De-
leitar	e	Instruir	–	A	Dramaturgia	de	Almeida	Garrett	e	de	Olga	Moreira	Soares,	Um	olhar	sobre	a	obra	
em	construção:	Leitura	de	Alguns	Paratextos	de	Almeida	Garrett.	

115	Por	exemplo,	no	prefácio	da	primeira	edição	de	Catão,	datada	de	1822,	Garrett	exprime	
essa	ideia	de	coerência,	de	forma	lúcida	e	precisa:	“Os	fundamentos	de	minhas	opiniões	literárias,	
ver-se-á	que	eram	os	mesmos	há	dezoito	anos;	desenvolveram-se,	rectificaram-se,	mas	não	muda-
ram.	Mal,	e	como	de	criança,	aí	vem,	contudo,	 já	pressentida	a	 ideia	de	Goëthe	na	última	parte	do	
Fausto,	sobre	a	combinação	do	clássico	com	o	romântico	que	deve	produzir	e	fixar	a	poesia	e	mo-
derna.	(…)	Foi	o	ultimato,	a	derradeira	sentença	do	grande	oráculo	da	nossa	idade:	a	união	da	arte	
antiga	 com	a	 arte	moderna,	 da	plástica	 com	o	 espiritualismo.”:	Obras	Completas	(1966),	 vol.	 2,	 p.	
1612.	

116	Veja-se	como	vicejava	o	movimento	editorial	no	Reino	Unido,	quando	Garrett	lá	chegou:	
“During	the	years	1800	to	1829	there	appear	to	have	been	aproximately	1,000	printers	working	at	
one	time	or	another	in	London	and	the	surrounding	areas	of	Middlesex	and	Surrey.	Because	print-
ers	 served	 whomever	 hired	 them,	 and	 for	 whatever	 needed	 printing,	 they	 could	 be	 engaged	 by	
individual	authors	willing	to	finance	their	books	personally	(…).	(…)	By	1800	there	were	some	300	
booksellers	in	London,	a	number	that	would	swell	to	nearly	500	by	1820.	While	Dublin	commanded	
the	market	for	cheap	reprints,	Edinburgh	remained	the	center	of	learning	(and	of	books)	that	it	had	
been	for	centuries.”:	vide	Stephen	C.	Behrendt,	“Publishing	and	the	provinces	in	Romantic-era	Brit-
ain”,	in	Stuart	Curran	(ed.),	The	Cambridge	Companion	to	British	Romanticism,	pp.	153-168.		
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jornalístico,	sobre	o	qual	nos	debruçámos,	de	acordo	com	uma	perspectiva	crono-

lógica	 dos	 títulos,	 desde	 a	 fase	 académica	 do	Autor	 até	 ao	 canto	 do	 cisne,	 tendo	

seguido,	sempre	que	possível,	a	mesma	linha	no	nosso	estudo.	Estaria	este	conde-

nado,	à	partida,	a	ser	um	work	in	progress,117	já	que	a	poliédrica	obra	de	Garrett	é	

um	manancial	inesgotável	e	abre	um	tão	vasto	leque	de	temáticas,	que	seria	inexe-

quível	esgotá-las	todas	em	tempo	útil.118	Começámos,	pois,	por	compilar	todos	os	

textos	apontados	por	Isabel	Nobre	Vargues	e	Luís	Cabral119	e	dividir	o	nosso	estu-

do	em	quatro	fases:	um	primeiro	momento	–	Da	Academia	aos	Exílios	–,	do	tempo	

que	medeia	entre	1820	e	1823	e	abrange	publicações	dos	seguintes	periódicos	–	O	

Patriota	(1820),	A	Borboleta	Constitucional	(1821),	O	Patriota	Funchalense	(1821),	

O	Português	Constitucional	Renegado	(1821),	Jornal	da	Sociedade	Literária	Patrióti-

ca	 (1822),	 O	 Toucador	 (1822)	 e	 Heráclito	 e	 Demócrito	 (1823);	 um	 segundo	 mo-

mento	–	Dos	Exílios	ao	Setembrismo	–,	que	inclui	textos,	dos	anos	de	1823	a	1836,	

contidos	nos	periódicos	–	O	Popular	(1824),	O	Português	(1826),	O	Cronista	(1827),	

O	Chaveco	Liberal	(1829),	O	Correio	dos	Açores	(1830),	O	Pelourinho	(1830),	O	Pre-

cursor	(1831),	O	Português	Constitucional	(1832),	Crónica	Constitucional	de	Lisboa	

																																																								
117	Faremos	coro	com	Álvaro	Manuel	Machado,	ao	afirmar,	enquanto	releva	a	importância	

da	viagem	para	o	conhecimento	do	estrangeiro	–	“apresenta	uma	mistura	de	problemas	históricos,	
culturais	 e	 literários	 que	 tornam	 o	 estudo	 comparatista	 particularmente	 importante	 e	 digamos	
mesmo	que,	pelo	seu	carácter	interdisciplinar,	levanta	questões	decisivas	e	novas	para	o	investiga-
dor”	–	que	“não	há	conclusão,	não	há	‘fechamento’	em	Literatura	Comparada.	Há	apenas	constata-
ções	provisórias,	 reformulações	de	um	estrutura	 textual	ou	de	uma	estrutura	cultural.	Há	apenas	
conclusões	provisórias	que	levam	a	novas	leituras	e	a	novas	investigações	‘por	mares	nunca	dantes	
navegados’.”:	MACHADO,	Álvaro	Manuel	e	PAGEAUX,	Daniel-Henri,	Literatura	Portuguesa.	Literatu-
ra	Comparada.	Teoria	da	Literatura,	pp.	127-128.	

118	Luís	 de	 Pina	 comparou	 Garrett	 a	 Goëthe,	 nestes	 termos:	 “Emparceiram-se,	 em	 certos	
pontos,	as	vidas	de	Garrett	e	de	Goethe,	seu	contemporâneo.	Letrados	ambos,	ambos	políticos,	de-
mófilos	e	não	demagogos,	puros	democratas-aristocratas	(perdoe-se	o	arranjo	vocabular,	que	não	
de	conceito),	podem	dizer	que	‘o	povo	deve	ser	contido	mas	não	esmagado,	e	que	o	levantamento	
revolucionário	das	classes	mais	baixas	é	uma	consequência	das	injustiças	dos	grandes’.	‘Não	quero	
calar-me	mais	ante	as	injustiças,	mesmo	que	me	dêem	o	nome	de	democrata’.	Isto	é	de	Goethe,	mas	
Almeida	Garrett	disse	o	mesmo	por	palavras	não	muito	dissemelhantes	e	comentava,	ao	tratar	da	
instrução	do	Povo,	tarefa	que	então	muito	o	seduzia,	como	se	lê	no	Portugal	na	balança	da	Europa:	
‘–	O	Povo	há-de	erguer	o	braço;	não	o	duvidemos;	há-de	pelejar	e	há-de	vencer.	Façamos	quanto	em	
nós	está	para	que	bem	o	erga,	bem	peleje,	bem	vença,	e	bem	saiba	usar	da	vitória’.”:	Almeida	Garrett	
perante	a	Universidade	e	a	Igreja,	p.	51.			

Assim,	não	resistimos	a	aplicar	a	Garrett	e	à	nossa	realidade	nacional	o	que	Nietzsche	disse	
do	mesmo	Goëthe:	“…	in	large	part	through	his	efforts,	German	literature	was	admired	and	influen-
tial	all	over	Europe,	emulated	even	in	France,	an	acknowledged	major	component	of	that	Weltlitera-
tur	 the	 conception	 of	which	was	 coined	 by	 the	 old	 Goethe.	 Even	without	 that	 fulfilment	 of	 a	 lit-
erarische	 Sendung,	 Goethe	 is	 one	 of	 the	 handful	 of	 writers	whose	 substance	 is	 something	 richer	
than	any	work	or	the	sum	of	all	their	works:	‘nicht	nur	ein	guter	and	grosser	Mensch,	sondem	eine	
Kultur’.”:	REED,	T.	J.,	The	Classical	Centre.	Goethe	and	Weimar	(1775-1832),	pp.	257-258.	

119	Garrett	Jornalista,	Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999.	
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(1833)	e	O	Português	Constitucional	(1836);	um	terceiro	momento	–	Da	Fundação	

do	Teatro	Nacional	–,	englobando	os	anos	de	1837	a	1840,	com	artigos	de	–	O	Naci-

onal	(1837),	O	Entre-Acto	(1837),	O	Biógrafo	(1838),	O	Constitucional	(1838),	Uni-

verso	 Pitoresco	 (1839),	 Jornal	 do	 Conservatório	 (1839-40)	 e	 Correio	 de	 Lisboa	

(1840);	um	quarto	e	último	momento	–	Últimas	Batalhas	–,	que	contém	artigos	de	

1840	 a	 1851	 de	 –	O	Português	 (1840),	 A	 Revolução	 de	 Setembro	 (1840),	 Revista	

Universal	Lisbonense	(1841),	Revista	do	Conservatório	Real	de	Lisboa	(1842),	Jornal	

das	Belas-Artes	(1843),	Memórias	do	Conservatório	Real	de	Lisboa	(1843),	A	Ilustra-

ção	 (1845),	 A	Época	 (1848)	e	A	Semana	 (1851).	Procuraremos	 demonstrar,	 pela	

análise	dos	seus	textos	publicados	em	diversos	periódicos	da	sua	época,120	por	um	

lado,	como,	mormente	após	os	exílios	e	as	missões	diplomáticas,	João	Baptista	de	

Almeida	Garrett	se	envolveu	nos	movimentos	literários	do	seu	tempo121	e	tão	bem	

soube	nacionalizá-los,	adaptando	o	que	lhe	pareceu	adequado	às	nossas	tradições	

e	ao	espírito	do	povo	 luso;	por	outro	 lado,	 como	a	crítica	pedagógica	garrettiana	

esteve	na	origem	da	fundação	do	nosso	Teatro	Nacional	e	de	um	novo	conceito	de	

Nação.		

																																																								
120	No	final	da	exploração	de	cada	uma	das	quatro	fases	que	delimitámos,	anexamos	os	tex-

tos	que	serviram	de	base	ao	nosso	trabalho,	sendo,	segundo	cremos,	a	primeira	apresentação	con-
junta,	porventura	ainda	incompleta,	desse	vasto	manancial,	no	qual	apenas	actualizámos	a	ortogra-
fia	(segundo	o	acordo	publicado	em	1973),	mantendo	a	pontuação	original.	Não	se	trata	portanto,	
como	é	óbvio,	da	edição	crítica	da	obra	jornalística	de	Garrett,	hercúlea	tarefa	que	tanto	merece	a	
pena,	e	que	sabemos	estar	prevista	(Páginas	de	Jornalismo)	no	projecto	de	edição	crítica	das	obras	
do	notável	autor,	previsivelmente	levada	a	cabo	até	2020,	por	uma	equipa	coordenada	pela	Prof.ª	
Ofélia	Paiva	Monteiro.		

121	Como	constatou	Ofélia	Paiva	Monteiro,	não	só	os	seus	contemporâneos,	nacionais	ou	es-
trangeiros,	influenciaram	os	seus	escritos:	“Bem	presente	está	o	legado	clássico,	quer	nos	teóricos,	
de	Aristóteles	a	Boileau,	passando	por	Horácio	e	Ferreira…	(…)	o	teatro	helénico,	os	líricos	gregos	e	
latinos,	a	literatura	francesa	do	século	XVII,	em	particular	Racine,	constantemente	acorrem	à	pena	e	
à	imaginação	de	Garrett,	com	textos	e	situações.	(…)	Entre	as	suas	leituras	francesas	–	naturalmente	
as	 mais	 copiosas	 –	 encontram-se	 Voltaire,	 Marmontel,	 Montesquieu,	 Diderot,	 Rousseau,	 Ducis,	
Crébillon,	Volney,	Charles	Batteux,	Laharpe,	Lemercier,	Chateaubriand,	Madame	de	Staël;	 Shakes-
peare,	Milton,	Dryden,	Addison,	Pope,	Ossian,	Thomson,	Young,	Hervey,	Burke,	contam-se	entre	os	
autores	ingleses	que	cita,	e	Gessner,	Klopstock,	Kotzbue,	Wieland,	Winckelmann,	Schiller,	Schlegel,	
entre	 os	 de	 nacionalidade	 ou	 de	 língua	 alemã;	 referências	 frequentes	 merecem-lhe	 os	 italianos	
Metastasio,	Alfieri,	Cesarotti,	Pindemonte,	Tiraboschi;	na	Espanha	encontra	um	orientador	crítico	
em	Esteban	de	Arteaga;	enfim,	na	literatura	portuguesa,	José	Anastácio	da	Cunha,	Bocage	e	Filinto	
são	poetas	venerados.”:	in	A	Formação	de	Almeida	Garrett.	Experiência	e	Criação,	vol.	I,	p.	309.		

Posto	isto,	“se	relacionarmos	este	notável	catálogo	de	leituras	com	(…)	os	autores	que	mais	
pontificavam	na	transição	romântica	que	um	pouco	por	toda	a	Europa	se	manifestava,	 facilmente	
verificamos	 como	 Garrett	 se	 encontrava	 perfeitamente	 actualizado	 em	 relação	 à	 produção	 mais	
avançada	 da	 época.	 Garrett	 surge-nos,	 pois,	 como	 produto	 acabado	 de	 uma	 longa	 herança,	 que,	
seguramente	 iniciada	 sob	 a	 tutela	 do	 tio,	 encontrara	 no	 agitado	 quotidiano	 do	 Portugal	 liberal	 a	
dimensão	de	uma	‘praxis’	que	solidamente	se	alicerçava	numa	teoria	rica	e	diversamente	procura-
da.”:	José	Oliveira	Barata,	Garrett	nosso	contemporâneo.	CADERNOS	–	Revista	de	Teatro,	n.º	15.	Com-
panhia	de	Teatro	de	Almada,	Dezembro	de	1999,	p.	9.	
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Parte	I	–	Da	Academia	aos	Exílios	(1820-1823)	
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Até	à	Revolução	Liberal	de	1820,	Portugal	vivia	menos	preocupado	com	o	

facto	 de	 estar,	 ou	 não,	 a	 acompanhar	 a	 natural	 evolução	 alcançada	 pelas	 nações	

congéneres	 do	 que	 com	 a	 crise	 politico-económica	 em	 que	mergulhara,	 particu-

larmente	a	partir	da	Guerra	das	Laranjas,	em	1801,	e	consequente	Tratado	de	Ba-

dajoz.1	Como	se	todos	estes	males	fossem	ainda	insuficientes,	ao	dar-se	a	primeira	

invasão	 francesa,	 e	 com	as	 tropas	de	 Junot	 concentradas	 em	Abrantes,	 prestes	 a	

avançar	para	Lisboa,	o	Príncipe	Regente,	futuro	D.	João	VI,	com	o	fito	na	manuten-

ção	da	independência	nacional,	transfere	a	corte	para	o	Brasil,	a	29	de	Novembro	

de	1807,	deixando	livre	a	cadeira	do	poder	que,	a	partir	dessa	data,	 ficaria	ao	al-

cance	de	qualquer	mercenário.	 Inicialmente,	 formou-se	um	efémero	Conselho	de	

Regência,	 composto	por	nove	personalidades	representativas	da	nobreza,	 clero	e	

magistratura,	 sendo	que	 todos	 eram	pró-franceses.	 Em	Fevereiro	de	1808,	 Junot	

extinguia	o	Conselho	de	Regência	e	decretava	a	destituição	da	Casa	Real	de	Bra-

gança,2	nomeando	um	governo	de	franceses	e	portugueses	colaboracionistas,	com	

a	anuência	da	Academia	das	Ciências	e	do	Grande	Oriente	Lusitano,	num	clima	de	

autêntico	“afrancesamento	das	 instituições”.3	A	nova	corte	do	Duque	de	Abrantes	

																																																								
1	A	denominada	Guerra	das	Laranjas	foi	provocada	pelo	exército	francês,	o	qual,	tendo	con-

seguido	o	apoio	de	Espanha,	em	troca	de	um	pacto	de	não	agressão,	visava	diminuir	o	poderio	in-
glês,	impondo	a	Portugal	o	fim	da	velha	aliança	com	a	Inglaterra.	Incapaz	de	resistir	a	maiores	de-
saires,	pelo	Tratado	de	Badajoz	(a	6	de	Junho	de	1801,	que	restitui	à	coroa	portuguesa	as	praças	de	
Juromenha,	Arronches,	 Portalegre,	 Castelo	 de	Vide,	 Barbacena,	 Campo	Maior	 e	Ouguela,	mas	não	
Olivença;	mais	tarde,	a	9	de	Junho	de	1815,	o	Congresso	de	Viena	decide	a	restituição	de	Olivença	a	
Portugal,	sem	que	as	autoridades	espanholas	lhe	dessem	cumprimento,	até	aos	dias	de	hoje),	Por-
tugal	compromete-se	a	encerrar	os	portos	do	Reino	e	suas	possessões	aos	navios	britânicos,	para	
assim	permitir	o	Bloqueio	Continental	sonhado	por	Napoleão,	o	que	enfraqueceria	a	economia	da	
velha	Albion.	Todavia,	dependente	do	apoio	britânico,	Portugal	não	aderiu	ao	Bloqueio	Continental,	
o	que	precipitaria	a	primeira	invasão	francesa,	em	1806.	

2	Reza	a	História	que,	antes	do	final	de	1807,	depois	de	neutralizar	os	ingleses	que	ainda	ti-
nham	alguma	influência	em	Lisboa,	o	“rei”	Junot	ordenara	que	fosse	retirado	o	pavilhão	português,	
que	drapeava	no	alto	do	Castelo	de	S.	Jorge,	fazendo-o	substituir	pela	tricolor	bandeira	francesa,	a	
partir	daí	sempre	hasteada.	Seguir-se-ia	o	desmantelamento	do	exército	nacional	e	a	destituição	da	
Real	Casa	de	Bragança,	por	decreto	de	1	de	Fevereiro	de	1808	(por	irónica	coincidência,	um	século	
antes	do	Regicídio	que,	em	pouco	tempo,	conduziria	à	queda	da	Dinastia	Brigantina).		

3	Diz-nos	Vitorino	Nemésio	que,	“apesar	de	tudo	entravam	em	Portugal,	nos	começos	do	sé-
culo	XIX,	cem	mil	exemplares	da	Constituição	francesa,	que	voavam	a	todas	as	mãos.”:	 in	Exilados	
1828-1832.	História	sentimental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	p.	113.	
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instalar-se-ia	no	palácio	do	Barão	de	Quintela,	promovendo	recitais	e	ópera	em	S.	

Carlos.		

Em	Agosto	do	mesmo	ano	de	1808,	o	general	inglês	Arthur	Wellesley,	futuro	

Duque	de	Wellington,	desembarcava	na	costa	de	Lavos	e,	após	alguns	dias	de	dura	

batalha,	o	exército	anglo-luso	derrotava	as	forças	de	Junot,	o	que	conduziria	à	assi-

natura	 da	 Convenção	 de	 Sintra,	 espécie	 de	 acordo	 de	 paz	 entre	 a	 Inglaterra	 e	 a	

França,	vantajoso	para	ambas	as	partes,	mas	que	deixou	de	fora	os	portugueses.	Já	

antes,	em	Janeiro,	a	abertura	dos	portos	brasileiros	ao	tráfego	internacional	favo-

recia	particularmente	a	Inglaterra	e	punha	fim	ao	monopólio	português	no	Brasil.	

Uma	nova	face	mostrava,	então,	a	ocupação	do	solo	português;	sob	o	pretexto	de	

ajudar	o	nosso	país	a	libertar-se	do	invasor	francês,	os	ingleses,	liderados	por	Be-

resford,	tornavam-se	os	novos	senhores	de	Portugal	e	perseguiam	todos	os	suspei-

tos	de	“jacobinismo”.	Entre	Março	e	Maio	de	1809,	Soult	protagonizaria	a	segunda	

invasão	francesa,	derrotada	em	Talavera	de	la	Reina;	em	Junho	de	1810,	Massena,	

chefiando	a	terceira	invasão,	entrava	pela	Beira-Alta,	prosseguiria	em	direcção	ao	

interior	do	País	e,	travado	pelas	linhas	de	Torres	e	não	conseguindo	chegar	a	Lis-

boa,	sairia	derrotado	da	memorável	Batalha	do	Buçaco,	a	27	de	Setembro,	vencido	

por	 um	 coeso	 exército	 anglo-luso,	 de	 novo	 comandado	 por	Wellesley,	 aclamado	

vencedor	da	Guerra	Peninsular.		

No	seguimento	da	importante	vitória	sobre	os	franceses,	William	Beresford	

concentrou-se	no	reforço	do	poder	britânico	e	endureceu	a	perseguição	aos	bona-

partistas.	Como	reacção,	e	na	tentativa	de	formar	um	novo	governo	português	que	

colocasse	o	País	a	salvo	de	qualquer	 tipo	de	domínio	estrangeiro,	surgiu,	em	Lis-

boa,	 em	 1817,	 o	 Supremo	 Conselho	 Regenerador	 de	 Portugal,	 Brasil	 e	 Algarves,	

sociedade	 secreta	 de	 inspiração	 maçónica,	 constituída	 essencialmente	 por	 ex-

militares	 do	 exército	 napoleónico.	 Na	 sequência	 dessa	 denominada	 conspiração,	

Gomes	Freire	de	Andrade,	grão-mestre	da	maçonaria	lusitana,	seria	exemplarmen-

te	enforcado,	tornando-se	este	facto	um	rastilho	para	a	revolução	liberal	portugue-

sa.	Entretanto,	cansados	da	avidez	dos	invasores,	que	continuamente	hostilizavam	

e	saqueavam	os	nacionais,	no	Porto,	e	daí	a	todo	o	País,	um	movimento	restauraci-

onista	ia	recrudescendo:	primeiro,	foram	os	motins	populares,	para	depois	se	tor-

nar	uma	verdadeira	revolta	organizada	pelas	classes	dominantes,	com	vista	à	ex-

pulsão	dos	usurpadores	estrangeiros.	É	então	que,	em	22	de	Janeiro	de	1818,	no-
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vamente	no	Porto,	uma	nova	associação	paramaçónica,	o	Sinédrio,4	fundada	pelos	

juristas	Manuel	Fernandes	Thomaz	e	 José	da	Silva	Carvalho,5	inicia	de	 imediato	a	

preparação	do	levantamento	de	24	de	Agosto	de	1820,6	que	conduziria	à	instaura-

ção	do	regime	liberal	e	ao	fim	do	Antigo	Regime,	que	se	caracterizara,	nos	seus	úl-

timos	anos,	pelo	jugo	estrangeiro	e	pelo	mais	profundo	mergulho	na	ruína	agrícola,	

comercial	e	industrial	do	País.		

Foi,	pois,	acompanhando	o	desenrolar	desse	processo	que	João	Baptista	foi	

desenvolvendo	as	suas	aptidões,	ainda	que	de	longe,7	na	ilha	Terceira,	onde	a	famí-

																																																								
4	Sobre	o	Sinédrio	e	a	redacção	da	futura	Constituição	de	1822,	diria	Alexandre	Herculano:	

“On	 répéta,	mot	 par	mot,	 traduits	 en	portugais,	 les	 discours	 les	 plus	 plus	 saillants	 du	 “Choix	 des	
Rapports”	ou	les	pages	les	plus	excentriques	de	Rousseau	et	de	Bentham;	ce	que	l’on	faisait	avec	la	
probité	 littéraire	 la	plus	 scrupuleuse	à	 l’égard	des	 idées,	 en	omettant	que	 le	nom	des	auteurs.	Le	
peuple	était	ébahi	de	se	trouver	si	grand,	si	libre,	si	riche,	en	droit	théorique.”	Aliás,	como	observou	
Vitorino	Nemésio,	 “a	 formação	dos	homens	que	 fizeram	a	revolução	portuguesa	e	prepararam	os	
seus	destinos	foi	toda	feita	sobre	o	acervo	espiritual	que	gerou	89.	É	certo	(…)	que	a	emigração	em	
Inglaterra	[fala-se,	claro	está,	da	primeira	emigração,	nos	anos	10]	os	fez	contactar	com	outras	fon-
tes;	mas	não	eram	essas	momentos	do	mesmo	processo	histórico	em	que	a	Revolução	Francesa	e	a	
sua	 ideologia	 entravam.	 Parlamentarismo	 e	 particularismo	 inglês	 eram	 reforços	 institucionais	 ao	
corpo	 de	 ideias	 novas,	 já	 formado	 e	 robusto	 sob	 a	 influência	 das	 ‘luzes	 de	 França’.”:	 in	Exilados	
1828-1832.	História	sentimental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	pp.	118-119.	

5	José	Ferreira	Borges	e	João	Ferreira	Viana	juntaram-se	ao	Sinédrio,	na	data	da	sua	funda-
ção,	 aprovando	 os	 estatutos	 redigidos	 por	 Manoel	 Fernandes	 Thomaz,	 que	 previam	 “observar	 a	
opinião	 pública	 e	 a	marcha	 dos	 acontecimentos”,	 guardando	 a	 “maior	 lealdade	 uns	 para	 com	 os	
outros	e	o	mais	inviolável	segredo	e	que,	se	rompesse	um	movimento	anárquico	ou	uma	revolução	
(…)	 se	 combinariam	 para	 aparecer	 a	 conduzi-la	 para	 bem	 do	 País	 e	 da	 sua	 liberdade,	 guardada	
sempre	a	devida	fidelidade	à	Casa	de	Bragança.”:	Xavier	de	Araújo,	1846,	citado	em	MATTOSO,	José	
(dir.),	História	de	Portugal	–	O	Liberalismo,	pp.	54-55.		

6	“Amanheceu	com	o	dia	24	de	Agosto	de	1820,	a	venturosa	Época	da	Nossa	Regeneração	
Política,	anunciada	aos	Povos	por	meio	de	Manifesto	(…).	Foi	no	Campo	de	Santo	Ovídio	na	Cidade	
do	 Porto	 o	 afortunado	 Lugar	 em	 que	 se	 reuniu	 a	 Guarnição,	 e	 primeiro	 retumbaram	 os	 sonoros	
brados	 da	 Independência	 Nacional,	 base	 sobre	 a	 qual	 devia	 regenerar-se	 o	 Edifício	 Político,	 que	
procurámos	 firmar	entre	as	duas	 respeitáveis	balizas	de	Nossa	Santa	Religião,	 e	do	Trono	do	Se-
nhor	D.	João	VI,	que	nos	desviassem	de	uma	Licença	ilimitada,	a	qual	podia	destruir,	e	não	regene-
rar.	Não	entraram	em	nosso	Plano	projectos	de	ambição	particular,	 vinganças,	 ou	 soltura	de	pai-
xões;	unicamente	atentos	ao	bem	geral	da	Nação,	jurámos	convocá-la	para	se	representar	em	Cor-
tes;	 jurámos	 obedecer	 à	 Constituição	 que	 elas	 fizessem	 dentro	 dos	 sobreditos	 Limites.	 Reunidos	
logo	depois	os	do	mesmo	Conselho	na	Casa	da	Câmara	que	foi	convocada	com	todas	as	mais	Autori-
dades,	publicamente	se	nomeou	um	Governo	Provisório	de	Pessoas	que	pela	premeditação	do	sis-
tema	Constitucional,	ou	adesão	à	Causa	mereciam	a	maior	confiança.	Pois	que	foi	público	nem	le-
vemente	se	pode	duvidar	do	geral	consentimento,	alegria,	e	tranquilidade	com	que	os	famosos	ha-
bitantes	do	Porto	remarcaram	tão	faustoso	acontecimento	(…):	a	fraternidade	reinava	no	Coração	
de	todas	as	classes,	e	o	amor	da	Pátria	em	que	se	abrasavam,	reunia	em	seu	seio	todas	as	virtudes	
morais.	 (…)	 dos	 primeiros	 cuidados	 foi	 o	modo	 de	 tratar	 os	 oficiais	 Ingleses	 que	 se	 achavam	 ao	
nosso	serviço,	para	que	nem	se	ofendesse	a	generosa	dignidade	da	Nação	Portuguesa,	nem	o	melin-
dre	 das	 antigas	 relações	 que	 temos	 com	 a	 Grã-Bretanha.	 (…)	 no	 projecto	 de	 nossa	 Regeneração	
Política	respeitamos	o	Céu,	deixamos	ilesos	o	Trono	e	o	Rei,	restituimos	à	Nação	os	seus	Direitos,	e	
não	ofendemos	as	aliadas.”:	in	Alicerces	da	Regeneração	Portuguesa,	Tipografia	Rolandiana,	Lisboa,	
1820,	pp.	3-4.			

7	Como	lembrou	Luís	de	Pina,	“aos	10	anos,	já	sabe	o	que	é	o	exílio.	E	a	sua	plena	adolescên-
cia,	vincada	pela	fogosa	política,	sofrerá	por	Inglaterra	e	França	bem	penosa	emigração.”:	Garrett	e	
o	‘Romanceiro’,	p.	9.	
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lia	se	instalou	em	1809,	altura	em	que	a	sua	permanência	no	Porto	fora	desaconse-

lhada,	 por	 se	 adivinhar	 já	 a	 aproximação	 do	 invasor	 franco,	 personificado	 pelos	

soldados	do	temível	exército	de	Soult,	no	decorrer	da	segunda	invasão	napoleóni-

ca.	Para	trás,	mas	jamais	esquecidos,	ficariam	os	saudosos	contos	e	lendas	popula-

res,	 narrados	 pela	 velha	 “excelente”	 Brízida	 e	 pela	 “boa”	 Rosa	 de	 Lima,	 com	 as	

Quintas	do	Castelo	e	do	Sardão	a	servirem-lhes	de	cenário	de	 fundo,	e	que	 tanto	

influenciariam	 as	 futuras	 produções	 do	 Autor.	 Aparentemente	 frágil8	e	 por	 isso	

muito	protegido	pela	família,	e	especialmente	pela	mãe,	João	Baptista	foi	cultivan-

do	a	sua	genial	inteligência	precoce	e	moralizando	o	seu	espírito,	primeiro	sob	os	

cuidados	da	progenitora,9	depois	sob	a	supervisão	de	seu	tio	bispo,	D.	Frei	Alexan-

dre	da	Sagrada	Família,10	e	de	seu	 tio	desembargador,	 João	Carlos	Leitão,11	ainda	

																																																								
8	Assim	o	caracteriza	Ofélia	Paiva	Monteiro:	“De	compleição	frágil,	sensibilidade	viva	e	po-

larizadora	de	afectos,	inteligência	aguda	e	imaginação	ardente,	João	Baptista	transformou-se	a	pou-
co	e	pouco,	se	acreditarmos	em	Gomes	de	Amorim,	no	verdadeiro	 ‘menino	de	sua	mãe’.	Com	uma	
ternura	mais	tolerante	e	uma	solicitude	mais	desvelada,	que	motivavam	por	vezes	reflexões	viris	do	
pai,	 foi-se	 incubando	no	regaço	sempre	acolhedor	de	D.	Ana	Augusta	uma	vibratilidade	 interior	e	
um	egoísmo	narcísico	que	não	mais	abandonarão	Garrett,	 como,	aliás,	não	o	abandonará	nunca	o	
lastro	de	sólida	moral	cristã	de	abnegação	e	de	equilíbrio	haurida	na	casa	da	infância,	preciosamen-
te	 guardada	 na	 imaginação	 como	 reduto	 soalheiro,	 autêntico	 e	 apaziguador.”:	 in	 A	 Formação	 de	
Almeida	Garrett	–	Experiência	e	Criação.	Vol.	I,	Centro	de	Estudos	Românicos,	Coimbra,	1971,	p.	35.	

9	D.	 Ana	 Augusta	 de	 Almeida	 Leitão,	 descendente	 de	 comerciantes	minhotos	 que	 haviam	
feito	fortuna	no	Brasil,	falava	primorosamente	a	língua	francesa,	cujos	conhecimentos	transmitiu	a	
seu	filho.	Por	sua	vez,	António	Bernardo	da	Silva,	filho	de	mãe	espanhola	e	funcionário	superior	da	
Alfândega	do	Porto,	foi	o	responsável	pelos	conhecimentos	de	castelhano	do	seu	segundo	rebento.	
Quanto	ao	italiano,	 informou-nos	o	próprio	Autor	tê-lo	aprendido	por	si	só,	 lendo	Carlo	Goldoni	e	
Pietro	Metastásio.	Como	escreveu	João	Gaspar	Simões,	“Não	é	possível	separar	Almeida	Garrett	do	
seu	tempo.	Se,	por	um	lado,	ele	se	nos	apresenta	como	que	superando,	em	mais	de	um	aspecto,	o	
condicionalismo	pátrio	(a	sua	formação	mental	reveste-se,	desde	as	primeiras	letras,	de	uma	disci-
plina	em	cuja	base	está	o	estudo	da	língua	latina,	que	aprende	na	aula	régia,	da	língua	francesa,	em	
que	se	exercita	no	regaço	da	mãe,	da	 língua	espanhola,	castiçamente	falada	pelo	pai,	e,	depois,	da	
língua	grega,	da	língua	inglesa,	da	língua	italiana	e,	finalmente,	da	língua	alemã,	idiomas	cujo	conhe-
cimento	 logo	 aproveita	 para	 a	 aquisição	 de	 uma	 sólida	 bagagem	 humanista),	 pelo	 outro,	 não	 há	
maneira	de	o	isolarmos	de	uma	época	que	não	consentia,	facilmente,	qualquer	espécie	de	evasão.”:	
in	GARRETT:	quatro	aspectos	da	sua	personalidade,	pp.	18-19.	

10	“Através	 do	Bispo	de	Angra,	 João	Baptista	 não	 contactava	 com	o	 relaxado	Catolicismo,	
beato,	ignorante,	fanático	ou	devasso,	que	tanto	desacreditava	a	Igreja	aos	olhos	dos	que	anelavam	
uma	renovação	do	País.	O	Evangelho	mostrava-se-lhe	precisamente	como	uma	arma	de	combate	à	
corrupção	moral,	aos	conluios	ambíguos	de	Religião	e	Poder,	às	injustiças	sociais,	à	própria	aliena-
ção	do	mundo	como	pecaminoso	e	efémero	vale	de	lágrimas.”:	Ofélia	Paiva	Monteiro,	obra	supraci-
tada,	 pp.	 45-46.	 Além	 disso,	 D.	 Frei	 Alexandre	 tinha	 “mais	 confiança	 nas	 obras-primas	 do	 teatro	
inglês	e	castelhano	do	que	nos	clássicos	de	Atenas”	(Garrett	–	Memórias	Biográficas,	Tomo	I,	p.	94),	
o	que	pode	justificar	o	conhecimento	de	Pope	e	Addison,	por	parte	do	jovem	prodígio.			

11	Um	cultor	da	escola	bocagiana,	como	diria	Gomes	de	Amorim,	e	leitor	de	Filinto	Elísio	e	
José	Anastácio	da	Cunha,	João	Carlos	Leitão	não	deixara	de	inculcar	no	jovem	sobrinho	a	leitura	dos	
clássicos	Aristóteles	e	Horácio,	professando	um	“humanismo	de	toque	moderno”	e	revelando-se	um	
“jurista	escrupuloso	que	procurava	compreender	antes	de	punir”.	Apud	Ofélia	Paiva	Monteiro,	obra	
citada,	p.	64.	
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apoiado	por	Joaquim	Alves,12	mestre	de	retórica	e	poética,	de	grego	e	filosofia.	Com	

o	beneplácito	de	D.	Ana	Augusta,	que	já	o	imaginava	padre,	D.	Frei	Alexandre	des-

tinara	João	Baptista	à	carreira	eclesiástica,	esperando	que	ingressasse	na	Ordem	de	

Cristo;	chegou	a	tomar	ordens	menores	e	mesmo	a	pregar	um	bem	sucedido	e	mui-

to	aclamado	sermão,13	mas	o	seu	 futuro	não	passaria	pelo	sacerdócio.	Com	o	seu	

talento	ainda	“balbuciante”	e	usando	o	pseudónimo	árcade,	terá	começado	a	escre-

ver	aos	dezasseis	anos,	entre	1815	e	1816,	a	Afonsaida,	ou	fundação	do	império	lu-

sitano,	que	nunca	terá	completado.14	Nessa	fase	de	“coração	novo,	sensível,	e	ainda	

pouco	 embotado	 do	 uso	 do	 mundo”,15	João	 Baptista	 inspirava-se	 sobretudo	 nas	

obras	dos	clássicos	e,	sobre	esses	quinhões	“mal	roubados	e	pior	escondidos”,	terá	

esboçado	uma	Ifigénia	em	Tauride	e	um	Xerxes.	Viriam	também	os	versos	inspira-

dos	em	jovens	amores,16	nas	posteriores	Odes	Anacreônticas.	Cursando	Direito	em	

																																																								
12	Director	e	professor	numa	escola	regular,	seria	pelos	poucos	ensinamentos	de	retórica	e	

de	grego	que	Joaquim	Alves	seria	recordado	pelo	seu	discípulo.	Idem.	
13	Deste	modo	descreve	Gomes	de	Amorim	o	que	se	passou	naquele	dia	“memorável”:	“João	

Baptista	subiu	ao	púlpito,	cercado	de	todos	os	lados	por	imenso	concurso	de	povo,	que	olhava	estu-
pefacto	para	o	juvenil	e	improvisado	orador.	Depois	do	exórdio,	pouco	claro	e	preciso,	enquanto	ele	
andou	procurando	o	rumo	do	discurso,	entrou	na	matéria,	dizendo	que	não	ajuizassem	do	seu	ser-
mão	pela	figura	de	quem	o	proferia,	nem	pela	voz	quase	infantil	do	prégador;	que	meditassem	bem	
nas	suas	palavras,	porque	não	achariam	nelas	senão	verdade,	e	que	a	verdade	tanto	pode	ser	dita	
pelas	crianças	como	pelos	velhos.	À	medida	que	lhe	vinha	vindo	o	sangue	frio,	a	voz	e	o	gesto	adqui-
riam	 energia,	 e	 levavam	 a	 convicção	 ao	 ânimo	 dos	 ouvintes.	 Pouco	 a	 pouco	 foi-se	 apoderando	 o	
entusiasmo	da	sua	alma	ardente;	o	génio	da	eloquência,	que	tantas	vezes	depois	o	elevou	às	maio-
res	 sublimidades	oratórias,	 apareceu-lhe,	pela	vez	primeira,	nesse	arraial	 campestre	da	pitoresca	
romaria.	Esgotado	o	assunto,	que	havia	estudado,	da	lenda	do	orago	da	ermida,	consagrou	o	epílogo	
a	repreender	os	vícios	e	a	exortar	os	povos	à	prática	de	todas	as	virtudes.	

Não	se	imagina	o	efeito	produzido	no	auditório	pela	oração	de	tão	extraordinário	prégador.	
Ao	descer	do	púlpito,	acolhiam-no	na	passagem	exclamações	de	geral	admiração	e	simpatia.	E	de-
pois,	no	arraial,	andava	o	povo	atrás	dele,	qualificando-o	de	prodígio.”:	Garrett	–	Memórias	Biográfi-
cas,	Tomo	I,	pp.	99-100.	Apesar	de	todo	o	exagero	laudatório	que	possa	estar	contido	nesta	descri-
ção,	certo	é	que	já	muito	nos	faz	lembrar	o	orador	de	Porto	Pireu.		

14	Voltamos	 a	Garrett	–	Memórias	Biográficas:	 “(…)	 examinei	 escrupulosamente	 cada	ma-
nuscrito	de	per	si;	e,	apesar	de	achar	alguns	com	datas	anteriores,	nenhum	me	pareceu	realmente	
mais	 antigo	do	que	 a	Afonsaida.	 Cheguei	 até	 a	duvidar	que	 fosse	 ele	 o	 autor	desse	 trabalho,	mas	
nunca	 lho	disse.	 (…).	A	ortografia,	 incorrecta,	desigual,	e	o	emprego	de	 letras,	ora	maiúsculas	ora	
minúsculas,	com	que	escreve	a	mesma	palavra,	tudo	indica	ser	este	o	único	fragmento	que	o	poeta	
conservou	das	suas	primeiras	tentativas,	sem	com	efeito	foi	ele	quem	o	escreveu,	o	que	não	afirmo.	
(…)	Além	da	variedade	do	estilo,	acho	nela	mais	versos	errados	do	que	razoavelmente	deveria	ter,	
comparada	com	trabalhos	 feitos	dois	e	 três	anos	depois,	nos	quais	reina	sempre	a	harmonia,	que	
falta	àqueles.	(…)”:	Tomo	I,	pp.	104-105.	

15	Da	 Prefação	 a	Átala,	 J.	 B.	 de	 Almeida	 Garrett,	Obras	 Completas	 (Lello,	 1966).	 Vol	 II,	 p.	
1969.	

16	Para	sempre	subsistirá	a	dúvida:	se	João	Baptista	deixou	os	Açores	e	os	estudos	eclesiás-
ticos	para	estudar	Direito,	ou	porque	viu	contrariada	a	sua	inclinação	por	Isabel	Hewson.	Aliás,	é	o	
próprio	Garrett	que	semeia	a	dúvida,	ao	confessar,	no	Chaveco	Liberal:	“(…)	maldita	seja	a	moça	que	
me	andou	co’a	cabeça	à	roda	e	foi	causadora	de	eu	não	ter	hoje	as	orde’s	com’o	nosso	capelão”:	nes-
te	Volume,	p.	381.		
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Coimbra,	a	partir	de	1816,17	passaria	os	anos	seguintes	“rodeado	de	Enciclopedis-

tas,	de	Rousseaus	e	de	Voltaires”,18	mas	sem	que	nunca	o	jovem	aprendiz	de	dra-

maturgo	se	alheasse	da	sua	natural	tendência:		

	
Todos	 nós	 temos	 os	 nossos	 preconceitos,	 as	 nossas	manias,	 e	 em	 consequência,	
vemos	todas	as	coisas	por	elas,	e	as	olhamos,	e	estimamos	pelo	lado	por	que	as	li-
sonjeiam	mais.	Tudo	referimos	a	um	ponto,	tudo	quiséramos	que	viesse	a	ele,	que	é	
o	 foco,	o	centro	da	nossa	paixão	dominante.	O	meu	 foi	 sempre	o	do	 teatro:	qual-
quer	acção	por	pouco	trágica,	qualquer	facto	por	pouco	ridículo	que	fosse,	me	sus-
citaram	sempre	a	ideia	duma	tragédia,	ou	duma	comédia.19	

	

E	isso	reflecte-se	em	todos	os	seus	escritos,	mesmo	naqueles	que	pouco,	ou	

nada,	tivessem	a	ver	com	o	teatro.	Como	“língua	da	Nação”,20	a	imprensa,	concre-

																																																								
17	“Afogara-se	há	pouco	mais	de	um	ano,	na	espessa	fumarada	dos	canhões	e	no	fragor	das	

rugentes	clavinas	de	Waterloo,	a	estrela	 já	desmaiada	de	Napoleão	Bonaparte,	quando	o	mocinho	
portuense	João	Baptista	da	Silva	Leitão,	mais	tarde	de	Almeida	Garrett,	desembocava	da	Rua	Larga	
para	a	Porta	Férrea	da	Universidade	de	Coimbra,	a	 fim	de	nela	se	matricular	no	primeiro	ano	do	
Curso	de	Direito.	E	lá	ficou	o	nome	inscrito,	nesse	dia	23	de	Novembro	de	1816,	com	o	n.º	165,	esse	
rapaz	buliçoso	e	talentoso	que	haveria	de	ter	carta	de	curso	feito,	em	1822,	com	23	anos	de	idade.”:	
PINA,	Luís	de,	Almeida	Garrett	perante	a	Universidade	e	a	Igreja,	p.	5.	

18	Do	prólogo	da	segunda	edição	de	Dona	Branca:	in	J.	B.	de	Almeida	Garrett,	Obras	Comple-
tas	(Lello,	1966).	Vol	II,	p.	461.	Também	Hernâni	Cidade	refere	este	momento	e	as	capacidades	de	
liderança	do	jovem	João	Baptista:	“Quand	il	regagne	le	Continent,	à	dix-sept	ans,	et	suit	des	cours	de	
Droit	à	l’Université,	il	devait	déjà	porter	en	lui	les	germes	des	idées	qui	le	posent	en	leader	du	mi-
lieu	universitaire,	tout	entier	saisie	de	cette	surexcitation	révolutionnaire	que	la	France	avait	com-
muniqué	au	Monde.	Lorsqu’éclatat	 la	Révolution	de	1820,	 il	dit	qu’il	 fut	à	Coimbra	 ‘surpris	en	fla-
grant	délit,	entouré	d’encyclopédistes,	de	Rousseau	et	de	Voltaire’.	Garrett	avait	tout	pour	être	un	
leader:	culture	et	 imagination	 littéraires,	 talent	oratoire,	veine	poétique,	grâce	et	sympathie	com-
municatives.	Dans	 les	discours	 enflammés,	 comme	dans	 les	odes	 emphatiques	ou	 les	 représenta-
tions	théâtrales,	qu’il	soit	auteur,	metteur-en-scène	ou	acteur,	il	était	toujours	aussi	brillant,	ce	gar-
çon	turbulent	dont	Herculano	devrait	dire	plus	tard:	‘Dieu	a	donné	bien	trop	de	tallent	à	ce	diable	
d’homme’.”:	Coment	les	voyages	à	l’étranger	ont	preparé	les	‘Viagens	na	minha	Terra’,	pp.	6-7.	

19	Da	 Prefação	 a	Átala,	 J.	 B.	 de	 Almeida	 Garrett,	Obras	 Completas	 (Lello,	 1966).	 Vol	 II,	 p.	
1969.	

20	“A	imprensa	é	a	língua	da	Nação:	esta	não	pode	falar	por	outro	modo.”,	perorara	Manuel	
Fernandes	 Thomaz,	 perante	 as	 Cortes	 Constituintes,	 ao	 discutir-se	 a	 liberdade	 de	 imprensa,	 na	
senda	de	Jeremy	Bentham,	na	sua	segunda	carta	ao	Conde	de	Toreno:	“J’ai	déjà	beaucoup	parlé	de	la	
liberté	de	presse;	mais	cette	liberté	me	semble	d’une	importance	si	élevée,	d’une	necessité	si	indis-
pensable	à	tout	bon	gouvernement,	d’une	connexion	si	 intime	avec	la	forme	du	gouvernement	re-
présentatif,	 forme	qui	 est	 en	quelque	 sorte	moins	précieuse	que	 cette	 liberté;	 que	 (…)	 je	ne	puis	
m’empêcher	d’ajouter	encore	ici	quelques	mots	sur	ce	sujet	intéressant.	

Tout	 ouvrage	 humain	 a	 ses	 imperfections.	 (…)	 Indiquer	 seulement	 une	 de	 ces	 imperfec-
tions,	 c’est	 déjà	 rendre	 service.	 Joindre	 à	 cette	 indication,	 une	 indication	 de	 la	 manière	 dont	
l’imperfection	doit	être	 corrigée,	 c’est	 rendre	un	plus	grand	service	encore,	porvu	que	 le	 change-
ment	indiqué	soit	conforme	à	la	raison	et	exactement	applicable	à	la	circonstance.	C’est	ce	service	
que,	dans	la	législation	anglaise,	dont	les	Français	ont	adopté	le	terme,	nous	appelons	amendement.	

L’	amendement,	ou	retranche,	ou	ajoute,	ou	substitue.	 Il	est	essenciellement	 improbatif;	 il	
n’opère	de	bien	que	par	la	censure;	tout	ouvrier	réellement	avide	de	donner	à	son	ouvrage	la	plus	
grande	 perfection	 possible,	 cherchera	 donc	 à	 recevoir	 non	 des	 approbations,	mais	 des	 critiques,	
nom	des	commentaires,	mais	des	avis	improbatifs,	des	amendements.	
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tamente	a	jornalística,	foi	um	meio	largamente	usado	pelo	autor	da	nossa	primeira	

Lei	sobre	a	Propriedade	Literária	e	Artística,	para	comunicar	com	a	Nação	e,	atra-

vés	dos	seus	textos,	atingir	os	seus	intentos	pedagógicos;	isto	é,	exercendo	a	crítica,	

civilizar	os	seus	contemporâneos,	habituá-los	a	pensar	por	si	próprios	e,	por	 fim,	

reerguer	Portugal.	Daí	que	falar	de	imprensa	periódica	portuguesa,	de	1820	a	1851,	

é	seguramente	falar	de	João	Baptista	de	Almeida	Garrett,	que	tão	habilmente	usou	

esse	meio	para	atingir	os	mais	diversos	objectivos.21	Muito	em	parte	devido	ao	já	

reconhecido	 talento	 do	 jovem	poeta	 e	 dramaturgo,	mas	 sobretudo	 ao	 facto	 de	 o	

saber	usar	como	arma	privilegiada	na	defesa	das	ideias	que	professava,	a	Revolu-

ção	Liberal	 de	182022	surpreendeu	 João	Baptista	 como	 figura	destacada	no	meio	

																																																																																																																																																																		
Il	est	une	occasion	cependant	où	les	remarques	approbatives	sont	utiles.	Supposez	(…)	que	

des	 observations	 critiques,	 mais	 illusoires,	 mais	 mal	 fondées,	 ont	 été	 faites	 (…).	 Opposer	 à	 ces	
fausses	remarques	des	observations	approbatives,	ce	sera	encore	rendre	service	et	rétablir	la	veri-
té.”:	Essais	(Traduits	de	l’Anglais),	pp.	20-21.	

Mais	ainda	fizeram	notar	Marie-Ève	Thérenty	e	Alain	Vaillant:	“La	presse	(…)	n’est	pas	seu-
lement	un	laboratoire	philologique	et	un	support	de	diffusion	de	la	langue	nationale.	(…)	Elle	est	le	
seul	espace	où	la	nation	existe	parce	qu’elle	y	est	dite,	décrite,	parce	qu’elle	y	est	object	de	débats	et	
d’aspirations	passionnées.	Plus	généralement,	 la	presse	est	 le	 lieu	par	execellence	ou	 l’espace	pu-
blic,	conception	caractéristique	de	la	modernité	nationale,	peut	prendre	forme	et	commencer	à	se	
structurer.”:	Presse,	nations	et	mondialisation	au	XIXe	siècle,	p.	130.	

Quase	a	terminar	o	seu	Portugal	na	Balança	da	Europa,	diz-nos	Garrett	acerca	de	uma	das	
garantias	da	defesa	da	Constituição	e	das	liberdades	individuais:	“Merecia	a	liberdade	da	imprensa	
particular	capítulo.	Não	tratarei	de	seu	panegírico,	nem	de	descrever	suas	utilidades,	nem	de	pregar	
sua	necessidade:	quem,	entre	nós,	quem	deixa	de	conhecer	tudo	isto?	Sem	liberdade	de	imprensa,	
no	estado	das	nações	modernas,	no	sistema	representativo,	não	há	liberdade	de	nenhuma	espécie.	
E	a	emenda	ou	declaração	que	mais	precisa	a	Carta	é	no	(…)	que	deixa	ao	poder	legislativo	,	e	até	
em	certos	casos	ao	governo,	o	direito	de	suspender	as	garantias	da	Constituição.	Desta	rehgra	há-de	
exceptuar-se	forçosamente	a	liberdade	da	imprensa,	sobre	a	qual	nenhum	poder	do	Estado	deve	ter	
acção	alguma	positiva	ou	negativa,	senão	a	autoridade	judiciária	castigando	os	crimes	dos	que	dela	
abusarem,	mas	de	nenhum	modo	reprimindo	essa	liberdade,	que	nunca	pode	ser	excessiva,	nem	em	
si	própria	conter	crime	ou	abuso;	o	qual	só	é	do	indivíduo,	a	quem	as	leis	devem	punir,	mas	nunca	
da	coisa	que	elas	só	devem	proteger	porque	ela	as	protege.	O	exemplo	da	grande	nação,	e	nossas	
próprias	desgraças	nos	devem	convencer	de	que	sem	liberdade	de	imprensa	(e	 jurados	para	seus	
processos)	e	sem	guardas	nacionais	(para	a	defenderem),	a	liberdade	é	quimérica;	e	todas	as	insti-
tuições,	por	mais	livres	que	sejam,	em	vez	de	benefício,	são	uma	calamidade	pública,	um	laço	arma-
do	ao	patriotismo,	um	novo	instrumento	dado	à	opressão,	um	escuro	traidor	que	só	cobre	os	inimi-
gos	da	liberdade,	e	a	seus	amigos	só	esmaga.”:	Obras	Completas	(1966),	vol.	1,	pp.	940-941.			

21	Com	efeito,	baseando-nos	nos	apontamentos	do	Coronel	Ferreira	Lima	e	nas	observações	
de	Isabel	Vargues	(Isabel	Vargues	e	Luís	Cabral,	Garrett	Jornalista,	pág.	8),	foi	possível	reunir	trinta	
e	oito	títulos	de	publicações	periódicas	em	que	o	reformador	do	nosso	teatro	nacional	participou,	
quer	apenas	como	colaborador	mais	ou	menos	assíduo,	e	com	os	mais	diversos	tipos	de	texto,	quer	
como	redactor,	ou	mesmo	como	fundador,	estendendo-se	a	sua	produção	jornalística	por	mais	de	
trinta	anos,	desde	os	alvores	do	liberalismo	até	1851.	

22	O	ano	de	1820,	opina	Teófilo	Braga,	 “representa	na	vida	de	Garrett	o	acordar	da	 inteli-
gência,	do	sentimento,	da	acção,	de	todas	as	suas	energias	diante	de	um	ideal	que	ele	vai	servir	em	
todos	os	momentos	da	sua	existência,	orientado	pela	tradição.”:	introdução	às	Obras	Completas	de	
Garrett,	vol.	I,	p.	16.		
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universitário,23	mas	 também	 nos	 meandros	 da	 política,	 nomeadamente	 aliado	 a	

grupos	maçónicos	que	iam	ganhando	expressão.24	Depois	de	aclamar	a	revolução	e	

apregoar	entusiasticamente	as	novas	ideias	liberais	pela	Lusa	Atenas,	João	Baptis-

ta,	 como	 parte	 integrante	 do	 corpo	 académico	 coimbrão,	 viu-se	 envolvido	 numa	

primeira	querela,	entre	tantas	que	se	seguiriam.	Pretendendo-se	impedir	os	estu-

dantes	de	votar	nas	eleições	paroquiais,25	logo	se	fez	constar	que	o	corpo	académi-

co	mais	não	era	do	que	um	bando	revolucionário	e	anti-constitucional.26	Sabendo	

da	urdidura	de	 tal	 trama,	os	estudantes	enviaram	uma	representação	para,	 junto	

do	governo	da	Nação,	declarar	“os	seus	sentimentos	patrióticos,	protestando	con-

																																																								
23	“Tragédias	como	Xerxes	ou	Mérope	nascem	desta	especial	relação	com	o	meio	académico,	

no	qual	os	 ideários	maçons	 fervilhavam	pondo	em	questão	os	velhos	dogmas	que	a	universidade	
continuava	a	privilegiar.	Por	entre	o	 fogo	cruzado	de	movimentos	conservadores	e	progressistas,	
no	seu	assumido	 liberalismo,	a	voz	de	Garrett	é	sempre	a	de	alguém	que	está	bem	consciente	do	
papel	civico-político	que	desempenha	e	não	a	de	um	qualquer	outsider	para	quem	a	criação	artísti-
ca	surgia	desvinculada	da	realidade	ideológica	por	que	lutava.	(…)	Eram	firmes	e	lúcidas	as	convic-
ções	do	jovem	dramaturgo,	e	longe	de	se	encarar	a	sua	produção	juvenil	como	um	arroubo	de	mo-
cidade	impetuosa,	haverá	que	valorizá-la	como	início	de	um	caminho	que,	persistente	e	coerente-
mente,	percorreu	sem	 tibiezas	ou	concessões.”:	BARATA,	 José	Oliveira,	Garrett	nosso	contemporâ-
neo.	CADERNOS	–	Revista	de	Teatro,	n.º	15.	Companhia	de	Teatro	de	Almada,	Dezembro	de	1999,	p.	
7.	Além	disso,	como	salientou	Luís	de	Pina,	“A	Academia	inteira	revê-se	no	companheiro,	fascina-se	
no	encanto	da	sua	graça,	espanta-se	do	seu	talento,	chama-lhe	divino,	apelativo	que	perdurou	até	
nossos	tempos.”:	Almeida	Garrett	perante	a	Universidade	e	a	Igreja,	p.	15.	E	continua:	“Prega	libera-
lismo	a	amigos	e	conhecidos.	Longe	da	severidade	paterna,	(…),	desata	a	poetar,	crime	que	o	Pai	lhe	
vedara	–	e	a	politicar.”:	idem,	p.	17.	Por	outro	lado,	“não	podem	ter-se	dúvidas	sobre	haver	Garrett	
pertencido	àquela	falange	do	Catolicismo	liberal,	da	Democracia	cristã.	(…)	A	esse	Catolicismo	libe-
ral	pertenceu	o	grande	bispo	Monsenhor	Dupainloup,	da	Sorbona,	que	ensinou	a	doutrina	cristã,	em	
Paris,	a	uma	jovem	Princesa	que	seria	a	nossa	admirável	Rainha	D.	Maria	II.”:	idem,	pp.	47-48.	

24	Apelidado	de	O	Divino,	é	desta	fase	a	sua	“participação	na	loja	maçónica	estabelecida	em	
casa	do	livreiro	Jacques	d’Orcel,	ao	Arco	de	Almedina,	e	na	Sociedade	Secreta	dos	Jardineiros,	uma	
das	 associações	 de	 inspiração	maçónica	 destinadas	 a	 animar	 o	 espírito	 revolucionário	 coimbrão,	
como	prolongamento	do	 que	 ocorria	 na	 capital,	 e	 que	mais	 tarde	 se	 terá	 fundido	 com	a	 loja	 dos	
Keporáticos.	A	Sociedade	dos	Jardineiros	organizou	diversos	outeiros,	onde	os	académicos	celebra-
vam	a	consolidação	do	regime	liberal,	recitando	poesia.”:	Ferreira,	Maria	Gabriela,	Jornal	do	Conser-
vatório:	Comédia	e	Drama	de	Almeida	Garrett,	 p.	 21.	 Assim	 descreve	 João	Gaspar	 Simões	 a	 época	
coimbrã	de	Garrett:	 “E,	ao	voltar	a	Coimbra	[depois	do	assassinato	de	Gomes	Freire	de	Andrade],	
funda,	de	colaboração	com	um	grupo	de	escolares	patriotas,	uma	sociedade	secreta	que	principia	a	
funcionar	em	casa	de	um	livreiro,	ao	Arco	de	Almedina.	É	aí	que	se	inicia,	de	vez,	a	sua	carreira	de	
tribuno	inspirado.	(…)	Não	tardaria	que	o	tribuno	das	sociedades	secretas	descobrisse	outros	meios	
de	se	projectar,	ampliado,	na	opinião	pública.	Principia	a	era	do	Teatro	dos	Coutinhos	e	do	Teatro	
dos	Grilos.	As	 suas	 tragédias	de	 figurino	arcádico	e	gosto	greco-latino	vão	 servir-lhe,	 igualmente,	
para	combater	a	tirania,	consolidando,	pelo	menos	em	princípio,	a	sua	dupla	atitude	de	actor	e	de	
dramaturgo.	Representa	e	faz	representar.	Tudo	ainda	por	amor	da	Pátria,	tudo	ainda	em	nome	da	
Liberdade.”:	in	GARRETT:	quatro	aspectos	da	sua	personalidade,	pp.	37-38.	

25	Talvez	ainda	mais	do	que	isso,	“o	seu	fim	porém	era	manchar	a	fama,	perder	o	conceito	
dos	Estudantes,	e	procurar	secundariamente	que	se	fechasse	a	Universidade.”:	“Acontecimentos	em	
Coimbra	desde	6	até	8	de	Dezembro”,	O	Patriota,	n.º	67,	de	15	de	Dezembro	de	1820,	p.	96	neste	
Volume.	

26	Ibidem.		
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tra	 a	 injúria,	 e	 pedindo	 desagravo	 da	 ofensa”.27	Consequentemente,	 a	 Câmara	 de	

Coimbra,	qual	tribunal,	deliberou	contra	os	mil	e	quinhentos	estudantes,	para	lhes	

vedar	o	direito	ao	voto.28	Incrédulos	perante	a	afronta,	primeiro	um	grupo	de	qua-

tro	 e	 depois	 um	 de	 catorze	 dos	 universitários,	 foram	 enviados	 junto	 dos	 órgãos	

autárquicos,	para	se	certificarem	da	veracidade	de	tal	deliberação.	Sendo	grande	a	

agitação	às	portas	da	Casa	do	Senado,	e	temendo-se	que	os	ânimos	se	exaltassem	

ainda	mais,	o	Alceu	de	Vinte	 toma	a	dianteira	e	oferece	a	sua	casa,	para	aí	se	reu-

nirem	e	decidirem	qual	a	melhor	atitude	a	tomar.	O	primeiro	passo	foi,	pois,	enviar	

uma	missiva	ao	governo29,	por	mão	própria,	pedindo	justiça,	já	que	se	estava	a	im-

pedir	os	estudantes	de	exercer	um	direito	consignado	pela	Constituição;	o	segundo	

passo	foi	a	redacção	de	um	conjunto	de	proclamações30	(seriam	sete,	no	total),	vi-

sando	expor	as	suas	razões.	Do	punho	de	Garrett	saíram,	então,	as	ditas	proclama-

ções,	 as	 quais,	 já	 noite	 fechada	 e	 à	 luz	 de	 archotes,	 deslocando-se	 os	 emissários	

com	ordem	e	em	silêncio,	foram	divulgadas	e	afixadas	pelas	ruas	daquela	cidade	do	

Mondego,	para	além	de	terem	sido	entregues	ao	vice-reitor	da	Academia.31	Se	para	

																																																								
27	Idem.	
28	“A	Câmara	de	Coimbra	interpretando,	ou	antes,	revogando	a	Constituição	Espanhola,	(…)	

hoje	nossa	em	toda	a	extensão	no	artigo	de	Eleições!	A	Câmara	de	Coimbra	superior	à	Nação	Portu-
guesa,	arbitrando	sobre	os	destinos	dela!	Risum	teneatis	amici?	–	Pois	isto	se	fez;	pois	isto	de	facto	
sucedeu	no	dia	6	de	Dezembro.”:	idem,	pp.	96-97.	

29	Em	nome	de	todos	os	Académicos,	o	jovem	Garrett	a	redigiu	deste	teor:	“A	Representa-
ção	Nacional	(…)	nunca	pode	ser	 legítima,	senão	quando	ela	é	 instalada	pelo	voto	geral	da	Nação,	
(…)	 quando	 as	 partículas	 da	Majestade	 de	 todos	 os	 indivíduos	 se	 acham	 reunidas	 naqueles,	 que	
estes	 indivíduos	 elegeram.	 Esta	 representação	 intenta	 fazer-se	 ilegitimamente	 nas	 Paroquiais	 de	
Coimbra,	defraudando	mais	de	mil	e	quinhentos	Cidadãos	do	primeiro	dos	seus	direitos,	do	voto.	A	
escolha	 da	mocidade	 Portuguesa	 se	 acha	 altamente	 ofendida;	 ela	 protestou	 contra	 a	 injúria;	 ela	
clama	contra	a	ofensa;	e	tendo	dado	por	embargadas	e	nulas	estas	Eleições,	participa	a	Vossas	Exce-
lências	um	tal	passo;	e	por	todos	os	princípios	da	razão,	e	da	justiça,	à	face	da	Nação,	e	perante	os	
Céus	e	a	Terra,	clamam,	e	pedem	a	Vossas	Excelências	justiça.	Aliás,	Excelentíssimos	Senhores,	nós	
deixaremos	de	 ser	 Estudantes:	 é	muito	 vil	 o	 preço	das	 Letras,	 para	 pagar	 os	 foros	 de	Cidadão.	 –	
Coimbra	em	6	de	Dezembro	de	1820.	Em	nome	de	todos	os	Académicos,	João	Baptista	da	Silva	Lei-
tão	d’Almeida	Garrett.”:	idem,	pp.	97-98.			

30	As	 proclamações	 dirigidas	 aos	 académicos,	 assinadas	 ainda	 por	 João	 Baptista	 da	 Silva	
Leitão	 e	 escritas	 num	estilo	 enfático	 e	 apelativo	 (“Sêde	Académicos,	mas	 sêde	 Portugueses;	 sêde	
livres,	 mas	 sêde	 honrados;	 não	 sejais	 escravos,	 mas	 sêde	 homens.	 Amigos,	 qualquer	 desordem,	
qualquer	 inversão,	qualquer	atentado	contra	a	pública	tranquilidade,	eu	protesto	contra	ele,	e	co-
migo	protestam	todos	os	que	são	dignos	do	nome	de	Académicos.”),	 foram	igualmente	publicadas	
no	n.º	67	de	O	Patriota,	de	15	de	Dezembro	de	1820,	pp.	99-101	deste	Volume.	Alguns	anos	mais	
tarde,	Francisco	Gomes	de	Amorim	também	as	incluiu	no	Tomo	I	de	Garrett	–	Memórias	Biográficas,	
Imprensa	Nacional,	Lisboa,	1881,	pp.	194-198.		

31	“Assim	caminharam	à	luz	de	mais	de	vinte	archotes	até	casa	do	Ilustríssimo	Vice-Reitor,	
José	Pedro	da	Costa,	a	quem	para	maior	demonstração	do	respeito	da	ordem,	e	amor	da	lei,	foram	
enviados	a	dar-lhe	parte	do	sucedido,	e	da	deliberação,	que	o	corpo	escolástico	havia	 tomado,	os	
Bacharéis	 Francisco	 Gomes	 Brandão	Montezuma,	 e	 João	 Baptista	 da	 Silva	 Leitão	 d’Almeida	 Gar-
rett.”:	neste	Volume,	p.	98.	
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os	sequazes	do	antigo	regime	tudo	isto	não	passou	de	demonstrações	de	rebelião,	a	

grande	 maioria	 acabou	 por	 reconhecer	 a	 justeza	 das	 reivindicações	 estudantis,	

desde	as	instâncias	governativas	que	exararam	instruções	e	uma	circular,	no	senti-

do	 de	 repor	 a	 legalidade,	 aos	 próprios	 presidentes	 das	 juntas	 paroquiais	 que	 as	

fizeram	 cumprir.	 Vendo	 compensados	 os	 seus	 esforços,	 logo	 os	 estudantes	 se	

apressaram	a	divulgar	mais	quatro	proclamações,	no	sentido	de	unir	a	cidade	aos	

estudantes	e	prevenir	contra	insinuações	malfazejas	que	semeiam	a	discórdia	e	a	

desunião.	Por	último,	numa	alusão	à	Academia,	previne-se	os	Portugueses	quanto	

ao	facto	de	ser	ela,	simultaneamente,	“o	centro	mais	firme	de	amor	à	Constituição,	

da	aderência	ao	Reino,	e	do	respeito	ao	Supremo	Governo”,	mas	também	“um	dos	

focos,	e	o	maior	centro	das	ideias	anti-patrióticas,	anti-liberais,	e	perversas	em	cer-

ta	classe,	que	todos	conhecemos,	e	que	por	vergonha	se	não	nomeia”.32	

Terá	sido	esta	acção,	que	ocorreu	em	Coimbra,	entre	6	e	8	de	Dezembro	de	

1820,	a	primeira	de	inúmeras	e	profícuas	intervenções	cívicas	do	autor	de	Catão.	

Dois	meses	depois,	tendo	já	adoptado	o	nome	pelo	qual	a	posteridade	o	conheceria,	

Almeida	Garrett	descreve	entusiasticamente	a	Festa	Constitucional	do	Corpo	Aca-

démico	Escolástico	da	Universidade	de	Coimbra,33	provando	que	a	sua	intervenção	

de	Dezembro	 fizera	 sentido.34	Reafirmando	a	 sua	 filiação	 constitucional,	 e	 secun-

dado	pelos	seus	colegas	do	Corpo	Académico,	o	jornalista	da	“pena	d’oiro”	conge-

mina	uma	festa	de	acção	de	graças	pela	abertura	das	Cortes.35	Foi,	de	resto,	em	O	

																																																								
32	Idem.	Lembra	Maria	de	Lourdes	Lima	dos	Santos:	“O	mais	importante	centro	de	forma-

ção	da	intelligentsia	tradicional	portuguesa,	a	Universidade	de	Coimbra,	preocupada	em	eliminar	os	
focos	de	subversão	que	nela	mesma	descobria,	manifestaria,	naturalmente,	a	sua	hostilidade	para	
com	 a	 Academia,	 onde	 via	 essa	 subversão	 institucionalizar-se,	 numa	 ameaça	 aos	 privilégios	 dos	
seus	membros	 e	 à	 unidade	 e	 hegemonia	 do	 saber	 que	 difundia.”:	Para	uma	sociologia	da	cultura	
burguesa	em	Portugal	no	século	XIX,	p.	102.	

33	Com	esse	mesmo	título,	publicado	no	n.º	109	de	O	Patriota,	de	10	de	Fevereiro	de	1820,	
pp.	101-104	deste	Volume.	

34	Aqui,	fazemos	côro	com	Luís	Miguel	Cintra:	“A	recusa	foi	sempre	um	gesto	essencial.	Nos	
santos,	 nos	 eremitas,	mas	 também	nos	 intelectuais.	 A	História	 foi	 feita	 pelo	 reduzido	número	de	
homens	que	disseram	não,	e	nunca	pelos	cortesão	ou	pelos	valetes	dos	cardeais.	Para	se	ser	eficaz,	a	
recusa	deve	ser	grande	e	não	pequena,	total	e	não	apenas	sobre	um	outro	ponto,	absurda,	contrária	
ao	bom	senso.”:	in	Tiago	Bartolomeu	Costa,	O	cego	que	atravessou	montanhas	–	Conversas	com	Luís	
Miguel	Cintra,	p.	10.	E	João	Baptista	recusou	ficar	a	assistir,	impavidamente;	teve	“esse	gesto	essen-
cial”	e,	por	isso,	dele	reza	a	História.		

35	Com	toda	a	pompa	e	circunstância	que	a	ocasião	merecia,	a	2	de	Fevereiro	de	1821,	uma	
Coimbra	engalanada	assistiu	a	esse	notável	evento.	Começou	o	dia	com	uma	missa,	após	a	qual	se	
organizou	o	desfile	dos	estudantes	(“mais	de	mil	e	quatrocentos	mancebos”),	ordenados	em	duas	
alas,	 precedidos	 por	 uma	 banda	 de	música	 e	 pela	 polícia	 académica;	 atrás	 dos	 estudantes,	 cinco	
eclesiásticos	seguiam,	um	deles	com	a	bolsa	das	esmolas	“para	os	presos	e	os	indigentes”,	a	que	se	
foi	juntando	a	população.	Chegado	o	cortejo	ao	Cárcere	Público	e	distribuídas	as	avultadas	esmolas,	
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Patriota36	que	o	jovem	Garrett	iniciou	a	sua	actividade	jornalística,	indissociável	da	

sua	militância	política,	e,	ao	descrever	a	Festa	Constitucional,	corroborou	o	expres-

so	no	n.º	67,	exaltando,	poeticamente,	a	acção	de	Manuel	Borges	Carneiro,	grande	

impulsionador	da	 formação	das	Cortes	Constituintes37,	que	 lhe	mereceu,	 em	 tom	

patriótico,	ser	apelidado	de	“Catão	dos	Lusitanos”,	e	cuja	eloquência	seria	compa-

rável	à	de	Bruto.	É	de	crer	que,	já	nessa	altura,	e	daí	a	referência	ao	célebre	orador	

romano,	 estivesse	 João	Baptista	 a	 congeminar	 o	 seu	Catão,38	quiçá	 inspirado	por	

alguma	releitura	de	Addison,	que	considera	ser	a	sua	melhor	produção	até	àquele	

momento:	

	
Antes	do	Catão,	já	eu	tinha	feito	muita	tragédia,	e	comédias	também;	todas	

sensabores.	Excepto	a	Mérope	–	que	talvez	reveja	e	complete	ainda	–	rasguei	as	ou-
tras:	eram	das	tais	inspiradas	do	reflexo	estrangeiro,	de	portuguesas	tinham	as	pa-

																																																																																																																																																																		
regressou	à	capela	da	universidade,	onde,	com	a	presença	do	“Excelentíssimo	e	Reverendíssimo	Sr.	
Bispo	 Conde	 Reitor	 Reformador”	 e	 todas	 as	 principais	 figuras	 da	 academia,	 após	 uma	 eloquente	
pregação,	se	entoou	um	Te	Deum,	“magnificamente”	executado	pela	orquestra	e	côro	dos	estudan-
tes.	Seguiu-se	uma	sinfonia	na	Sala	dos	Actos,	terminada	a	qual	se	levantou	o	“Bacharel	J.	B.	da	Silva	
Leitão”,	para	dar	vivas	à	Nação,	às	Cortes,	à	Constituição,	à	Liberdade,	ao	Rei,	à	Academia	e,	 final-
mente,	 rematando	 os	 festejos,	 ao	 Cidadão	 Borges	 Carneiro,	 brindado	 com	 versos	 da	 autoria	 do	
mesmo	Bacharel.:	O	Patriota,	n.º	109,	de	10	de	Fevereiro	de	1821,	neste	Volume,	pp.	101-104.			

36	Este	periódico,	do	qual	foram	publicados	trezentos	e	cinquenta	e	oito	números,	entre	27	
de	Setembro	de	1820	e	17	de	Dezembro	de	1821,	foi	 impresso	em	Lisboa,	na	Impressão	da	Viúva	
Neves.	Apud	VARGUES	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	Biblioteca	Pública	Municipal	
do	Porto,	1999,	p.	23.		

37	Nascido	em	Resende,	em	1774,	Manuel	Borges	Carneiro	foi	jurisconsulto	e	político	cons-
titucional.	Formado	em	Cânones	pela	Universidade	de	Coimbra,	iniciou	a	sua	carreira	em	Viana	do	
Alentejo,	onde	 terá	participado	numa	conspiração	contra	o	 invasor	 francês,	o	que	 lhe	valeu	a	sua	
primeira	estadia	no	cárcere.	Nomeado	Secretário	da	Junta	do	Código	Penal	Militar,	em	1817,	chega	
a	Desembargador	no	Tribunal	da	Relação	do	Porto,	em	1820,	o	que	lhe	proporciona	a	ocasião	de	se	
aliar	ao	Sinédrio	e	ser	um	dos	obreiros	do	24	de	Agosto	de	1820.	Figura	de	proa	nas	Cortes	Consti-
tuintes,	pelas	suas	qualidades	 jurídicas	e	oratórias.	Demitido	no	contexto	da	Vilafrancada,	retoma	
as	suas	funções	e	1827	será	o	ano	da	sua	chegada	à	Casa	da	Suplicação.	A	chegada	de	D.	Miguel	ao	
trono	vai	conduzir	Borges	Carneiro,	sucessivamente,	aos	cárceres	do	Limoeiro,	de	S.	Julião	da	Barra	
e,	por	fim,	Cascais,	onde	morre,	vítima	de	febre	amarela,	em	1833.	Para	um	melhor	conhecimento	
desta	 personalidade,	 valerá	 a	 pena	 ler	 CASTRO,	 Zília	Osório	 de,	História	Cultural	e	Política	de	um	
Vintista.	Tese	de	Doutoramento	em	História	da	Cultura	Portuguesa,	Universidade	Nova	de	Lisboa,	
1986.	

38	Como	notou	Duarte	Ivo	Cruz,	“Garrett	escreve	para	o	teatro	quase	desde	a	primeira	 ju-
ventude:	além	de	esboços	anteriores,	aos	20	anos	escreve	a	Mérope	(1819)	e	aos	22	escreve	o	Ca-
tão,	onde,	designadamente,	não	obstante	a	expressão	trágica	 já	afloram	sinais	muito	claros	do	ro-
mantismo	teatral.	A	Mérope	abre	com	uma	proposição	política.	‘Prostrou-se	o	trono,	/	sucumbiram	
as	leis,	/	o	altar	vacila	/	e	o	crime	triunfou…’	E	o	Catão	proclama	a	prioridade	do	legislativo,	diría-
mos	hoje:	

	DÉCIO	–	A	Catão	saudar,	César	envia/	
	CATÃO	–	Catão	não	vejo	aqui,	vejo	o	Senado	/	Eu	César	não	conheço.”:	Os	Políticos	e	o	Tea-

tro.	Governantes-Dramaturgos	e	Dramaturgos-Governates	de	Garrett	aos	nossos	dias,	p.	23.	
Mas	o	romantismo	pleno,	no	nosso	teatro,	só	se	faria	anunciar	em	Um	Auto	de	Gil	Vicente.			
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lavras;	no	mais	pensadas	em	grego,	em	latim,	em	francês,	em	italiano,	em	inglês	–	
que	sei	eu!39		

	

Sobre	tais	quinhões	“mal	roubados	e	pior	escondidos”,	compôs	o	 jovem	aprendiz	

de	 dramaturgo,	 algumas	 servindo	 para	 preencher	 os	 serões	 no	 coimbrão	 teatro	

dos	Coutinhos,	para	além	das	já	referidas	Átala,	Xerxes	e	Ifigénia	em	Tauride,	uma	

Lucrécia,40	“um	pedaço	de”	Sofonisba,	 iniciara	um	Afonso	de	Albuquerque	 e,	 claro,	

Mérope,	nutrida	de	estruturas	de	Voltaire,	de	 tensões	e	movimentos	voltairianos,	

“como	se	se	 tratasse	da	reminiscência	de	uma	 leitura	atenta,	 impressionada,	ger-

minante	de	nova	literatura”,	constatou	Cristina	Marinho,	aquando	do	Bicentenário	

do	nascimento	do	vate.41	Mas,	continuaria	Garrett:		

	
No	Catão	senti	outra	coisa,	fui	a	Roma;	fui,	e	fiz-me	romano	quanto	pude,	

segundo	o	ditado	manda;	mas	voltei	para	Portugal	e	pensei	de	português	para	por-
tugueses:	e	a	isso	atribuo	a	boa	vontade	do	público	que	me	ouviu	e	me	leu.	Foi	uma	
regeneração	para	mim:	foi	caírem-me	dos	olhos	as	trevas.42	

	

Na	verdade,	mesmo	que	 inspirada	por	Addison,	através	de	uma	 “tradução	

francesa,	meia	 verso	meia	prosa,	 tão	má	que	não	 sustentava	 a	boa	 reputação	do	

original”,	Catão	representa	já	um	ponto	de	viragem	na	produção	garrettiana,	per-

mitindo	antever	o	papel	fulcral	que	interpretaria	como	renovador	da	nossa	litera-

tura	 e,	 através	 dela,	 de	 uma	mais	 profunda	 consciência	 nacional.	 Composto	 nos	

alvores	da	revolução	de	vinte,	foi	o	seu	autor	a	vestir	o	papel	de	Bruto,	incentivan-

do	 a	 entusiástica	 plateia,	 com	 essa	 frase	 emblemática:	 “Liberdade	 ou	morte!”,	 a	

mesma	que	inspiraria	D.	Pedro	ao	soltar	o	Grito	de	Ipiranga.			

Voltando	 aos	 periódicos,	 e	 concretamente	 a	O	 Patriota,	 no	 seu	 n.º	 145,43	

mas	sempre	com	o	mesmo	fundamento,	João	Baptista	pugna	pelos	Açores,	exaltan-

do-se	perante	a	dúvida	do	Congresso	de	os	ajudar,	ou	não,	a	libertar-se	“das	garras	

																																																								
39	Do	Prefácio	da	terceira	edição	de	Catão,	in	J.	B.	de	Almeida	Garrett,	Obras	Completas	(Le-

llo,	1966).	Vol	II,	p.	1619.		
40	De	Lucrécia	ficou	a	famigerada	frase	de	Bruto,	representado	pelo	próprio	autor	–	“Viva-

mos	livres,	ou	morramos	homens”,	repetida	da	ode	Ao	Corpo	Académico,	recitada	na	Sala	dos	Actos,	
em	Novembro	 de	 1820,	 e	 que	 assim	 termina:	 “Sejamos	 como	 sempre	 Portugueses,	 /	 Vivamos	 li-
vres…	ou	morramos	homens.”	

41	AAVV,	 Almeida	 Garrett:	 um	 romântico,	 um	 moderno:	 Actas	 do	 Congresso	 Internacional	
Comemorativo	do	Bicentenário.	Imprensa	Nacional	–	Casa	da	Moeda,	Lisboa,	2000.	

42	Do	Prefácio	da	terceira	edição	de	Catão,	in	J.	B.	de	Almeida	Garrett,	Obras	Completas	(Le-
llo,	1966).	Vol	II,	p.	1619.		

43	O	Patriota,	de	23	de	Março	de	1821,	neste	Volume,	pp.	105-108.	
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d’um	 Governador	 déspota,	 d’um	 Prelado	 orgulhoso,	 e	 fanático”.44	No	 seu	 estilo	

muito	peculiar,	 o	orador	de	Porto	Pireu,	 aponta	heróis	do	passado	que	 jamais	 se	

teriam	colocado	tal	questão,	antes	acorreriam	lestamente	para	apoiar	os	 ilhéus,45	

“trabalhadores,	bons,	e	ingénuos”,	que	têm	de	mau	apenas	“o	que	os	nossos	vícios	

lhes	 levaram,	 de	 frouxo	o	 que	o	despotismo	dos	 régulos	 fardados,	 e	pró-consules	

mitrados,	 e	 togados	 lhes	 têm	 causado;	mas	 os	 seus	 sentimentos	 são	 liberais”46	e	

nunca	recusaram	asilo	franco	e	generoso	aos	que	ali	se	foram	abrigar.47	De	mais	a	

mais,	e	com	conhecimento	de	causa,	afiança	o	“ilhéu	de	coração”,	a	única	desventu-

ra	dos	insulanos	foi	terem	um	mau	Governo	(que	não	soube	desenvolver	os	Açores,	

tal	como	nunca	foi	capaz	de	desenvolver	o	Brasil);	caso	contrário,	seriam	“os	me-

lhores	 Povos	 do	Mundo”.48	Bastaria	 saber	 aproveitar	 “a	 doçura	 do	 seu	 clima”,	 “a	

fertilidade	do	seu	solo”	e	a	sua	posição	geográfica,	para	fazer	dos	Açores	um	torrão	

rico	e	exportador,	tudo	isso	à	custa	de	pouco	investimento.49	Termina,	por	isso,	o	

texto	com	um	clamoroso	 incentivo,	exortando	os	portugueses	à	acção,	 libertando	

os	ilhéus	de	seu	opressor.		

Ainda	em	1821,	em	A	Borboleta	Constitucional,50	no	contexto	de	uma	carta	

endereçada	ao	 redactor	do	mesmo	 jornal,	 a	propósito	da	 intenção	de	 se	mandar	

erigir,	 no	Porto,	 um	monumento	 à	Liberdade,	Garrett	 cobre-se	 sob	o	nome	de	L.	

Gaviett,	que	Ferreira	Lima,	tanto	quanto	nos	é	dado	saber,	nunca	desmentido,	iden-

																																																								
44	Idem,	pp.	105-106:	“Um	Bispo	da	Igreja	Lusitana,	um	militar,	um	literato	Português!	Oh	

vergonha,	oh	nódoa,	oh	ferrete	indelével	e	eterno!	Será	um	sucessor	dos	Apóstolos,	e	de	Cristo,	será	
um	sucessor	de	D.	Fr.	Bartolomeu	dos	Mártires,	um	companheiro	d’armas	(!)	dos	ilustres	Campeões	
de	24	de	Agosto,	e	15	de	Setembro	quem	se	mancha	com	tal	infâmia!”	Mais	o	indigna	ser	tal	Prelado	
o	sucessor	de	seu	“virtuoso”	tio	D.	Frei	Alexandre,	seu	“educador”,	seu	“benfeitor”.	

45	“O	triunfador	D.	João	de	Castro	quando	correu	impávido	a	descercar	Diu	do	imenso	po-
der	do	Hidalcão	assoberbando	a	impetuosidade	das	ondas,	lucrando	com	a	contrariedade	dos	ven-
tos,	e	fazendo	cara	aos	revezes	da	sorte,	D	João	de	Castro	hesitaria	um	momento	em	ir	libertar	os	
seus	irmãos	dos	Açores	(…)?”:	idem,	p.	105.	

46	Idem,	p.	106.	
47	“Sim;	(…)	os	insulanos	receberam	inumeráveis	famílias,	que	fugiam	desgarradas	da	ruína	

da	Pátria”,	mas	 também	os	“desterrados,	desamparados,	avexados	por	uma	pátria	 ingrata,	ou	por	
seus	odiosos	opressores.”:	idem,	p.	107.	

48	Idem.	
49	Idem,	pp.	106-107.	Tendo	crescido	na	ilha	Terceira,	Garrett	teve	ocasião	de	conhecer	to-

das	as	particularidades	do	arquipélago,	onde	há	um	pouco	de	tudo,	como	os	diferentes	minérios,	os	
cereais,	os	vinhos	e	a	pecuária	que	propicia	os	famosos	queijos.	

50	Tendo	como	redactor	principal	João	Nogueira	Gandra,	saíram	da	Imprensa	do	Gandra,	no	
Porto,	os	duzentos	e	noventa	e	cinco	números	de	A	Borboleta	Constitucional,	entre	12	de	Maio	de	
1821	e	31	de	Dezembro	de	1822.	Apud	VARGUES	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	
Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	25.			
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tifica	no	seu	estudo	Garrett	Jornalista,51	para	fundamentar	culturalmente	o	próprio	

sentido	de	Nação,	 declarando	que	 “a	 influência	do	 estado	político	de	uma	Nação	

sobre	as	suas	Artes,	e	Ciências,	só	a	não	colhe	quem	destas	e	daquele	não	 fizer	a	

mais	mínima	ideia”.52	Concretizando,	com	exemplos	clássicos	e	coevos,	demonstra	

logo	a	seguir	a	clara	distinção	entre	os	fruto	do	servilismo	e	os	dos	povos	livres:	se	

os	primeiros	são	demasiado	rebuscados,	mas	ocos;	afectados,	mas	pobres,	são	os	

segundos	de	uma	majestosa	simplicidade,	já	que	“as	musas	livres	sublinham	o	en-

genho,	abrilhantam-no	com	as	luzes	da	glória,	e	com	o	esplendor	do	heroísmo”.53	

Servem	esses	protótipos	 artísticos,	 por	 analogia,	 para	definir	 as	 capacidades	dos	

diferentes	 tipos	de	Nação,	 segundo	é	 ela	 constituída	por	 escravos,	 ou	homens	 li-

vres.54	Os	escravos	não	sabem	mais	que	obedecer,	sem	tão	pouco	questionar,	numa	

atitude	de	permanente	bajulação	de	todos	os	que	julgam	acima,	ou	que	algum	po-

der	 tenham	 sobre	 eles;	 por	 isso,	 também	a	 sua	Arte	 é	 artificial	 e	 rebuscada.	 Por	

outro	lado,	os	homens	livres	pensam	e	questionam,	querem	aprender	a	fazer	sem-

pre	melhor	e	portanto	são	capazes	de	progredir	e	tornar-se	cada	vez	mais	esclare-

cidos	e	mais	civilizados,	sem	medo	de	revelar	a	verdade;	daí	que	a	sua	Arte	obede-

ça	aos	mesmos	pressupostos	de	clareza	e	simplicidade,	tal	como	é	simples	e	clara	a	

Natureza.	 É,	 pois,	 emblemática	 a	 frase	 com	 que	 o	 criador	 de	O	Retrato	de	Vénus	

inicia	 o	 último	parágrafo	 da	 sua	 carta	 ao	 redactor	 de	A	Borboleta	Constitucional:	

“Simplicidade,	 simplicidade,	 Sr.	 Redactor;	 esta	 é	 a	 primeira	 lei	 de	 todas	 as	 boas	

artes.”55	Falta	dizer	como	deveria,	então,	ser	o	monumento,	segundo	a	concepção	

garrettiana:	

	
O	 Templo	 da	 Liberdade	 é	 simples	 como	 ela,	 e	 os	 seus	 adornos	 singelos	

como	a	Natureza,	cândidos	como	a	Verdade.	=	Erija-se	na	Cidade	Regeneradora	um	
monumento	de	seu	valor,	mas	digno	dela,	e	do	sagrado	objecto.	=	Na	tarja	da	ins-
crição	 não	 se	 leiam	 mais	 dísticos	 do	 que	 estas	 simplicíssimas	 letras	 =	 VINTE	 E	
QUATRO	D’AGOSTO	DE	1820	=	(…)	A	Estátua	da	Liberdade,	formosa	em	sua	nudez,	

																																																								
51	LIMA,	Henrique	de	Campos	Ferreira,	Garrett	Jornalista.	In	Jornal	do	Comércio	e	das	Coló-

nias,	8	de	Maio	de	1926.	
52	A	Borboleta	Constitucional,	n.º	111,	de	21	de	Setembro	de	1821,	neste	Volume,	p.	110.	
53	Ibidem.	
54	Estas	ideias	viriam	a	ser	retomadas	pelo	Autor,	no	Portugal	na	balança	da	Europa,	dado	à	

estampa	em	Londres,	em	1830,	e	do	qual	sairiam	outras	edições.	Aliás,	na	sua	génese	terá	estado	
um	artigo	de	1825,	Da	Europa	e	da	América,	e	da	sua	mútua	influência	na	causa	da	civilização	e	da	
liberdade,	publicado	também	em	Londres,	no	jornal	O	Popular,	vol.	 IV,	n.º	19,	pp.	278-312	do	pre-
sente	Volume.	Deste	texto,	falaremos	mais	adiante.		

55	A	Borboleta	Constitucional,	n.º	111,	de	21	de	Setembro	de	1821,	neste	Volume,	p.	111.		
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afasta	de	si	postiços	adornos,	despida	com	a	inocência,	não	teme	de	ser	vista,	nem	
se	envergonha	de	mostrar-se.56	

						

Dentro	deste	mesmo	clima	de	euforia	pela	Pátria	libertada,	que	o	faz	sentir-

se	mais	 Cidadão	 do	 que	 Poeta,	 redige	 João	 Baptista	 uma	 outra	 carta,	 desta	 feita	

dirigida	ao	“Cidadão	Redactor”	de	O	Patriota	Funchalense,57	agradecendo	ao	mes-

mo	a	 inserção	de	uns	versos	seus	no	frontispício	do	periódico58	–	“toscos	versos”	

que	“outra	casta	de	valia	não	têm,	mais	que	a	expressão	da	verdade	e	a	singeleza	

dela”,	um	“canto	nu	de	enfeites,	despido	de	adornos”,	os	mesmos	coerentes	atribu-

tos	que,	a	seu	ver,	deveria	ter	a	estátua	da	Liberdade,	prevista	para	o	Porto.59	Res-

saltam	daqueles	parágrafos	da	carta	o	mesmo	fervor	patriótico,	mas	acima	de	tudo	

o	espírito	de	Nação,60	que,	alheio	às	barreiras	físicas	–	“mares	longos”	–	une,	numa	

só	vontade,	numa	“conformidade	de	sentimentos”	Portugal	Continental	à	sua	“filha	

Primogénita”,	aos	“ilustres	habitantes”	da	Madeira.	

Imbuído	do	mesmo	espírito,	compôs	Garrett	a	sua	ode	No	Aniversário	do	Dia	

24	de	Agosto,61	tal	como	a	podemos	ler	em	O	Português	Constitucional	Renegado,62	

																																																								
56	Ibidem.	
57	Deste	 	periódico,	saído	dos	prelos	da	Tipografia	do	“Patriota”,	na	cidade	do	Funchal,	fo-

ram	postos	em	circulação,	entre	2	de	 Julho	de	1821	e	8	de	Fevereiro	de	1823,	cento	e	sessenta	e	
sete	números.	Apud	VARGUES	 Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	 Jornalista.	 Biblioteca	Pública	
Municipal	do	Porto,	1999,	p.	25.			

58	“Ergo	tardia	a	voz,	mas	ergo-a	livre,/Ante	vós,	ante	os	Céus,	ante	o	Universo;/Se	os	Céus,	
se	o	Mundo	minha	voz	ouvirem”	–	assim	rezavam	os	tais	versos	de	J.	B.	da	Silva	Leitão,	os	primeiros	
da	ode	Ao	Corpo	Académico,	divulgados	no	n.º	22	de	O	Patriota	Funchalense,	de	15	de	Setembro	de	
1821,	e	que	motivaram	a	carta	do	Poeta,	inserida	no	n.º	24,	de	22	de	Setembro	do	mesmo	ano,	neste	
Volume,	pp.	112-113.	

59	Tal	 como	 podemos	 ler	 em	 A	 Borboleta	 Constitucional,	 n.º	 111,	 de	 21	 de	 Setembro	 de	
1821,	p.	111	do	presente	Volume.	

60	Na	abordagem	de	Anne-Marie	Thiesse,	“la	nation	est	conçue	comme	une	communauté	de	
naissance,	 instituant	une	 égalité	 et	 une	 fraternité	de	principes	 entre	 ses	membres.	 (…)	La	nation	
(…)	est	posée	 comme	 indépendante	de	 l’histoire	dynastique	et	militaire	 (…)	Ce	qui	 fait	 la	nation,	
c’est	la	transmission	à	travers	les	âges	d’un	héritage	collectif	et	inaliénable.”	Assim	sendo,	“la	créa-
tion	des	identités	nationales	va	consister	à	inventorier	ce	patrimoine	commun,	c’est-à-dire,	en	fait,	
l’inventer.”	Especificando,	“la	liste	des	éléments	qui	doit	posséder	une	nation	digne	de	ce	nom	est	
aujourd’hui	bien	établie:	des	ancêtres	fondateurs,	une	histoire	établissant	la	continuité	de	la	nation	
à	travers	les	vicissitudes	de	l’histoire,	une	galerie	d’héros,	une	langue,	des	monuments	culturels	et	
historiques,	des	lieux	de	mémoire,	un	paysage	typique,	un	folklore,	sans	compter	quelques	identifi-
cations	pittoresques:	costumes,	gastronomie	(…).	Cette	check-list	identitaire	est	la	matrice	de	toutes	
les	 représantations	 d’une	 nation.	 (…)	Tout	 juste	 commencée	 dans	 l’Europe	 des	 Lumières,	 la	 liste	
identitaire	a	été	 constituée	pour	 l’essentiel	 au	cours	du	XIXe	 siècle,	 élément	par	élément.”:	 in	Des	
fictions	créatrices:	les	identités	nationales,	p.	52.		

61	Conforme	lembrou	João	Gaspar	Simões,	já	antes,	em	1820,	clamando	por	uma	profunda	
reforma	 legislativa,	entoara	vivas	à	revolução	 liberal,	 “no	seu	opúsculo	O	Dia	24	de	Agosto,	verda-
deira	 justificação	moral,	política	e	 filosófica	da	revolução	do	Porto	(…).	Aí	escreveu,	por	exemplo,	
que	o	 ‘bem	comum’	ou	a	 ‘felicidade	de	uma	nação	manifestamente	se	livra’	–	 ‘1.º	nas	Leis	–	2.º	na	
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no	seu	n.º	14,	de	19	de	Setembro	de	1821.63	Nessa	ode	comemorativa	de	contornos	

neoclássicos,	inspirado	pelas	musas,	qual	novo	Camões,	não	receando	os	Elmanis-

tas,64	canta	o	Poeta	os	heróis	da	sua	Pátria,	esse	nobre	“Povo	ilustre”	que,	nada	te-

mendo,	ousou	libertar-se	do	jugo	alheio,	quando	partindo	do	“pátrio	Douro	altivo”,	

reergueu	as	Quinas	contra	o	estrangeiro,	trazido	pelas	ondas,	e	o	derrubou.	Assim	

reconquistavam	os	preclaros	Lusos	jubilosos	a	cara	liberdade,	gravando	na	Eterni-

dade	mais	uma	das	páginas	indeléveis	da	sua	História.		

Já	 formado	 em	Direito	 e	 tendo-se	 fixado	 em	Lisboa,	 a	 13	 de	 Fevereiro	 de	

1822,	vê	sair	em	suplemento	do	n.º	35	do	mesmo	periódico	uma	Declaração	“Que	

faz	J.	B.	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett,	sobre	a	sua	obra	–	O	Retrato	de	Vénus65	–	

																																																																																																																																																																		
execução	delas	–	3.º	na	administração	das	Finanças	–	4.º	na	protecção	e	introspecção	da	religião	–	
5.º	na	Instrução	Pública.”:	in	GARRETT:	quatro	aspectos	da	sua	personalidade,	p.	51.	

Por	seu	lado,	Joaquim	Francisco	Ferreira	refere-se	deste	modo	ao	contexto	da	ode:	“A	revo-
lução	fê-lo	vibrar	de	esperanças	comovidas.	Saudou	o	24	de	Agosto	numa	extensa	e	frementíssima	
ode	recitada	na	Sala	dos	Capelos,	e	timonou	a	academia	na	defesa	das	suas	prerrogativas	eleitorais.	
Já	o	sabemos.	‘Desde	esse	momento	–	escreveu	em	1843,	na	sua	autobiografia	do		Universo	Pitoresco	
–	o	poeta	entrou	na	questão	pública;	o	cultor	apaixonado	das	letras	e	das	artes	lançou-se	na	carrei-
ra	política,	tomando	parte	activa	nas	coisas	do	Estado,	que	nunca	mais	largou.	Fiel	à	causa	da	liber-
dade,	tem-na	seguido	em	todas	as	suas	fortunas,	escrevendo	por	ela	no	gabinete,	orando	na	tribuna,	
padecendo	nos	cárceres,	gemendo	em	voluntário	exílio,	pelejando,	mas	cantando-a	sempre	em	seus	
versos’.	 (…)	 A	malevolência	 dos	 inimigos	 não	 tardaria	 a	 persegui-lo.	 O	 pretexto	 foi	 o	Retrato	 de	
Vénus,	publicado	em	1821	(…):	‘Calúnias,	ódios,	críticas,	tudo	caiu	sobre	mim.	Porquê?	–	Para	des-
truir	todo	o	género	de	letras,	aniquilar	todo	o	género	de	instrução,	extinguir	todo	o	género	de	estu-
dos.	 Conheceram-me	moço,	 viram-me	 algum	 talento,	 descobriram-me	 vislumbres	 de	 aplicação;	 e	
assentaram	de	obstar	a	que	eu	me	desenvolvesse	e	fizesse	um	dia	alguma	coisa	útil’.”:	A	Mensagem	
de	Garrett,	pp.	24-25.		

62	Entre	1	de	Agosto	de	1821	e	30	de	Março	de	1822,	foram	dados	à	estampa	setenta	núme-
ros	de	O	Português	Constitucional	Renegado,	impressos	pela	Tipografia	Rolandiana,	de	Lisboa.	Apud	
VARGUES	 Isabel	Nobre	 e	 CABRAL,	 Luís,	Garrett	 Jornalista.	 Biblioteca	Pública	Municipal	 do	Porto,	
1999,	p.	25.			

63	Encontramos	esta	ode	nas	pp.	114-117	deste	Volume.	
64	Diz-nos	o	vate,	em	nota	aos	seus	versos	de	No	Aniversário	do	Dia	24	de	Agosto:	“O	último	

verso	 desta	Ode	não	 parecerá	 bom,	 nem	 certo	 aos	 Srs.	 Elmanistas:	mas	 nem	por	 isso	 o	 emendo.	
Quis	apropriar	o	lânguido	do	ritmo	ao	melancólico	da	ideia.	Quem	não	gostar	que	não	leia.”:	neste	
Volume,	p.	117.	Notemos,	a	este	propósito,	que	Garrett	quis	apenas	referir-se	aos	elmanistas	e	não	
ao	próprio	Bocage,	como	não	parece	ter	entendido	o	redactor	de	O	Português	Constitucional	Rene-
gado,	que	se	julgou	no	dever	de	se	demarcar	das	palavras	do	autor	da	Ode.	Mais	atenta,	Ofélia	Paiva	
Monteiro	assim	justifica:	“Aludindo	ao	geral	 fervor	que	a	poesia	de	Bocage	suscitara	na	mocidade	
até	 ‘degenerar’	em	‘mania’,	surgem	no	ensaio	[Bosquejo	da	História	da	Poesia	e	Língua	Portuguesa,	
‘um	 dos	 primeiros	 textos	 críticos	 que	 procuraram	 reflectir	 com	 alguma	 sistematicidade	 sobre	 o	
devir	da	nossa	literatura,	já	utilizando	alguns	critérios	de	orientação	romântica.’],	com	conotações	
negativas,	os	termos	elmanismo	e	elmanistas:	a	crítica,	diz	Garrett,	 ‘estigmatiza’	com	eles	os	‘admi-
radores	e	imitadores’	do	poeta	e	a	sua	‘afectada	escola’,	onde,	continua,	‘se	mostraram	exagerados	
os	defeitos	todos	do	entusiasta	Elmano,	sem	nenhum	dos	grandes	dotes,	das	brilhantes	qualidades	
do	poeta	Bocage’.”:	de	“Bocage	e	Filinto:	confluências	e	dissonâncias”,	em	AAVV,	Leituras	de	Bocage.	
Faculdade	de	Letras	do	Porto,	Serviço	de	Publicações,	12	de	Julho	de	2007,	p.119.	

65	Na	 Introdução	de	uma	publicação	 avulsa	do	poema	Anália	(“A	presente	poesia	 inédita,	
que	a	 conceituada	 livraria	Moraes,	 de	Lisboa,	 teve	a	 louvável	 ideia	de	 fazer	 imprimir	 em	 folheto,	
destinado	a	ser	distribuído	aos	visitantes	da	2ª	Feira	do	Livro,	realizada	nesta	capital,	pertence	ao	
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e	censuras	a	ela	feitas”.66	Esta	declaração,	datada	de	10	de	Fevereiro	de	1822,	mais	

não	é	do	que	a	apresentação	da	sua	defesa,	na	qual	rebate,	ponto	por	ponto,	todas	

as	 injuriosas	 censuras	 de	 que	 tão	 injustamente	 foi	 alvo,	 e	 que,	 da	maneira	mais	

torpe,	o	tiraram	do	seu	sossegado	anonimato	–	quando	“era	feliz	porque	tinha	ami-

gos,	 e	 pouco	 invejado	 porque	 não	 tinha	 inimigos”	 –,	 pois	 está	 convicto	 de	 que	 a	

justiça	 será	 reposta.67	Tendo	 ocupado	 as	 horas	 vagas	 no	 “agradável”	 estudo	 das	

Belas-Artes,	decidiu	o	Autor	compor	“um	pequeno	e	fraco	ensaio	de	Poesia	didácti-

ca,	 sobre	Pintura”,	 ao	qual	 juntou	 “um	ensaio	dessa	boa	arte”,	 cujo	 “borrão”	 terá	

colocado	de	parte,	até	a	revolução	de	1820	 lhe	permitir	atrever-se	a	publicá-lo.68	

Não	foi,	porém,	pacífica	tal	publicação.	Alvo	de	calúnias,	ódios	e	críticas,	que	alme-

javam	denegrir	a	obra	e	o	seu	autor	perante	a	opinião	pública,	não	se	deixou	João	

Baptista	enredar	nas	malhas	de	tais	embustes.	Até	que,	na	Gazeta	Universal,	surge	

																																																																																																																																																																		
manuscrito	 garrettiano,	 na	 posse	 do	 sr.	 Delfim	 Guimarães,	 que,	 gentilmente,	 cedeu	 a	 respectiva	
cópia,	contribuindo,	assim,	tanto	aquela,	como	este,	para	tornar	conhecida	mais	uma	composição	do	
autor	do	Camões,	mais	um	valioso	documento	para	o	estudo	da	sua	personalidade	 literária.	(…)	É	
uma	fraca	composição	que,	apenas,	tem	valor	como	documento	literário	e	cuja	data	não	deve,	tal-
vez,	 corresponder	 à	 verdadeira”),	 comemorativa	 da	 segunda	 feira	 do	 livro	 de	 Lisboa,	 em	 1932,	
avança	Henrique	de	Campos	Ferreira	Lima:	“Esta	Annalia,	a	quem	Garrett	dedicou,	umas	vezes	com	
o	seu	nome,	outros	sob	o	pseudónimo	arcaico	de	Jónio,	não	só	todo	o	referido	volume	e,	em	especi-
al,	algumas	poesias	nele	contidas:	Ode	XIV	e	Madrigal,	como	ainda,	o	poema	Retrato	de	Vénus,	publi-
cado	em	Coimbra	em	1821	(…).”:	ALMEIDA	GARRETT,	J.	B.	S.	L.,	A	Annalia	–	Poesia	inédita	de	Gar-
rett,	pp.	1-2.	

66	Neste	Volume,	pp.	117-125.		
67	Não	será	por	acaso	que	esta	declaração	é	precedida	pelos	seguintes	versos:	 “Depois	da	

procelosa	tempestade,/Nocturna	sombra	e	sibilante	vento,/Traz	a	manhã	serena	claridade,/	Espe-
ranças	de	porto	e	salvamento.”:	in	p.	117	deste	Volume.	Assim	descreve	João	Gaspar	Simões	a	defe-
sa	do	poeta	em	tribunal:	“Agora	tem	perante	si	o	juiz,	os	jurados	e	a	própria	lei.	Tudo	é	contra	ele	e	
contra	as	suas	ideias.	Garrett	sabe	que	precisa	de	vencer	persuadindo,	que	a	melhor	e	mais	certeira	
arma	de	que	dispõe	é	a	eloquência,	e	que	da	eloquência	são	essenciais	o	gesto,	a	voz,	a	atitude	–	a	
teatralidade.	De	 facto,	 as	últimas	palavras	do	 seu	discurso	empolgam	o	 tribunal.	A	bela	 figura	do	
poeta	(…)	ergue-se	do	banco	dos	réus,	e	a	sua	voz	grave,	a	sua	articulação	harmoniosa,	o	seu	gesto	
nobre,	sublinham	a	argumentação	inteligente,	dão	realce	à	galhardia	das	imagens.	Dizia:	‘Dois	pre-
textos	e	uma	só	causa	me	trazem	à	barra	deste	tribunal.	Uma	só	causa	fez	a	minha	acusação,	dois	
pretextos	a	capiaram.	A	causa,	senhores,	a	causa	única,	juízes,	é	porque	eu	sou	um	homem	livre,	e	o	
meu	acusador	um	escravo.	Espanta-vos	este	enunciado?	Pois	é	tão	certo	como	a	verdade.	Execração	
vos	causou	sem	dúvida:	preparai	/	o	riso	e	a	mofa,	ides	ouvir	os	pretextos.	Eu	sou,	senhores,	eu	sou	
na	boca	de	 tão	estúpido	acusador,	materialista	e	deísta	ao	mesmo	 tempo;	o	que	vem	a	dizer	que	
nego	e	reconheço	Deus;	desminto	e	afirmo	a	criação;	creio	e	não	creio	na	força	activa	da	matéria;	
alfim	sou	e	não	sou	o	mesmo	homem	a	um	mesmo	tempo.	A	quem	se	há-de	dizer	que	tal	se	disse	em	
Portugal?	Quem	há-de	acreditar	que	tal	se	escrevesse	entre	nós?	E	mais	que	tudo,	que	tal	se	apre-
sentasse	em	um	tribunal	de	jurados,	e	jurados	especialmente	eleitos	e	convocados	em	Coimbra?”:	in	
GARRETT:	quatro	aspectos	da	sua	personalidade,	pp.	42-44.	

68	“Chegou	 o	 grande	 dia	 24	 d’Agosto	 (…).	 Entre	 as	muitas	 esperanças	 que	 todos	 os	 bons	
Portugueses	tivemos,	entrou	a	de	vermos	restabelecida	nossa	literatura,	enxotados	do	Templo	das	
Artes,	e	Ciências	os	zângãos	de	seu	mel,	afugentadas	as	trevas	de	nossa	ignorância,	e	acesa	a	luz	da	
verdadeira	sabedoria,	e	gosto.”:	Português	Constitucional	Renegado,	neste	Volume,	p.	118.	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-74-	

uma	primeira	carta,	depois	uma	segunda	e,	 logo,	uma	terceira69	que	obrigou	o	jo-

vem	autor	a	entrar	na	polémica,	“tão	azedas”,	“tão	envenenadas”,	tão	“cheias	do	fel	

das	mais	atrozes	calúnias”	eram	as	ditas	cartas.	Por	fim,	denunciaram-no	ao	Tribu-

nal	dos	Jurados	de	Coimbra,	dando	motivo	à	declaração	inserta	no	Português	Cons-

titucional	Renegado,	na	qual	rebate,	ponto	por	ponto,	todas	as	falsas	acusações	que	

lhe	foram	feitas,70	base	do	que	viria	a	ser	a	sua	brilhante	defesa	perante	os	estupe-

factos	 juízes	do	mesmo	Tribunal,	 que	 acabou	por	 absolvê-lo,	 tal	 era	 a	 justeza	de	

seus	argumentos.71	Consciente	da	 sua	obediência	à	Lei	 e	 aos	princípios	da	moral	

Cristã,72	não	pôde	o	jovem	Garrett	deixar	de	reagir73	às	tão	indignas	e	injustas	ca-

lúnias	de	José	Agostinho	de	Macedo,	já	que	era	ele	o	autor	de	tais	torpezas.74	Con-

																																																								
69	Tendo	o	cuidado	de	nunca	referir	o	seu	autor,	diz-nos	Garrett,	em	nota	de	rodapé	ao	tex-

to	que	publicou	no	Português	Constitucional	Renegado	(p.	119	deste	Volume),	em	 tom	ressentido,	
todavia	 irónico:	 “Na	 última	 Carta	 deste	 Homem	 que	 se	 assina	 Católico	 Romano,	 baixa-se	 a	 jogar	
chufa	de	arrieiro,	chamando-me	bacorinho,	entre	outras	civilidades	dignas	d’um	Homem	que	quer	
ser	 de	 letras!!	Nas	 outras	 há	 quase	 igual	 política,	 e	 urbanidade”.	 Recorde-se	 que	bacorinho	 era	 a	
alcunha	que	 lhe	 tinham	posto	os	 colegas	da	Universidade,	aludindo	a	um	dos	seus	 sobrenomes	–	
Leitão.	

70	Ressalva	que	“no	que	é	calunioso	contra	a	minha	moral,	no	que	argue	os	meus	deveres	de	
Homem,	e	de	Cidadão	Português,	nisso,	e	só	nisso	versará	por	ora	aminha	resposta,	e	justificação.”:	
idem,	p.	120.	

71	Fala-se,	obviamente,	da	polémica	originada	pelas	cartas	e	manigâncias	de	José	Agostinho	
de	Macedo,	da	qual	o	nosso	Autor	saiu	vitorioso.	Para	melhor	conhecer	os	meandros	desta	polémi-
ca,	 consulte-se	Maria	 Antonieta	 Salgado	 (Introd.),	A	polémica	 sobre	o	Retrato	de	Vénus.	 Imprensa	
Nacional	Casa	da	Moeda,	1983.		

72	“Nenhum	Tribunal	público,	civil	ou	eclesiástico,	tem	o	direito	de	exigir	a	minha	confissão	
religiosa.	 (…)	A	Natureza	me	deu	a	propriedade	do	meu	coração,	e	do	meu	pensar;	e	as	sagradas	
bases	d’uma	Constituição	legítima	me	confirmarão	aquele	inauferível	direito.	Não	faço	pois	aqui	a	
minha	profissão	de	fé;	e	não	a	faço	porque	me	custe,	ou	receie	fazê-la;	mas	porque	não	quero.	Como	
Homem,	devo	tolerar,	e	respeitar	a	crença	de	meus	semelhantes;	como	Cidadão,	devo	reverenciar	a	
da	Sociedade;	e	como	Português,	devo	respeitar,	e	venerar	a	Religião	Católica	Apostólica	Romana.	A	
Lei	me	proíbe	atacá-la	no	mais	mínimo	ponto,	a	Lei	manda	e	eu	obedeço.	Estas,	e	só	estas,	são	as	
minhas	obrigações,	em	que	a	Lei	civil,	e	externa	pode	entrar,	porque	só	nestas	obrigações	podem	
entrar	as	minhas	acções	externas.	Das	 internas	não	conheço	 juízo	público,	não	vejo	alçada	que	as	
compreenda,	nem	autoridade	que	as	possa	examinar”,	reitera	o	Autor	na	sua	Declaração,	na	p.	120	
do	presente	Volume.		

73	Reagiu	da	forma	o	mais	possível	contrastante	com	o	seu	acusador,	vincando	bem	tudo	o	
que	os	distinguia,	como	é	notório	na	conclusão	do	texto:	“Não	repondo	às	tuas	invectivas,	com	que	
pretendes	ridicularizar-me,	não	tenho	presunção	de	literato.	Perdoo-te	de	coração	e	sem	hipocrisia	
todas	as	injúrias	que	me	dizes.	Chama-me	maçon,	chama-me	o	que	quiseres;	baixa-te	a	jogar	chala-
ça	da	mais	vil	tarimba	de	soldado,	ou	cozinha	de	frade;	eu	to	perdoo.	A	tua	vileza	fica	contigo;	e	co-
migo	a	minha	honra,	que	nem	tu,	nem	todos	os	teus	vis	conluios	podem	manchar;	porque	está	no	
meu	coração,	e	porque	nunca	saiu,	nem	sairá	dele,	onde	o	verdadeiro	desejo	da	virtude,	e	horror	da	
hipocrisia	a	guardam,	e	guardarão	sempre.”:	idem,	p.	125.		

74	Contrastando	com	a	atitude	do	conspirador	da	Trombeta,	veja-se	o	que	nos	diz	o	Prior	de	
Mecejana,	Joaquim	Mendes	Velho,	na	sua	interessante	Homilia	Constitucional	para	uso	dos	Reveren-
dos	Párocos	menos	instruídos	em	política:	“Assim	como	se	deve	tratar	com	honra,	respeito,	submis-
são,	e	obediência	os	Príncipes,	e	os	Magistrados;	também	os	Príncipes	devem	reger	os	Povos	com	
justiça.	Portanto	não	devem	abusar	do	seu	poder,	agravando	com	encargos,	contribuições,	e	tribu-
tos	os	mesmos	Povos,	que	são	obrigados	a	reger	em	paz,	livrando-os	de	quaisquer	insultos,	procu-
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trastando	em	absoluto	com	as	cartas	acusatórias,	escritas	numa	 linguagem	pura-

mente	 chocarreira,	 na	Declaração	estão	bem	patentes	os	dotes	de	orador	 e	os	 já	

sólidos	conhecimentos,	não	só	 literários	como	inclusivamente	de	ordem	bíblica	e	

doutrinal,	da	jovem	promessa.75			

Outro	exemplo,	entre	tantos	mais,	dos	dotes	oratórios	do	autor	d’O	Roman-

ceiro	foi	o	Discurso	na	Sessão	de	19	de	Julho	de	1822,	o	qual	pode	ser	encontrado	no	

n.º	8	do	Jornal	da	Sociedade	Literária	e	Patriótica,76	de	9	de	Agosto	do	mesmo	ano,	

																																																																																																																																																																		
rando	homens	capazes	para	os	tribunais,	e	para	o	governo	dos	Povos;	devem	ter	Conselheiros	sá-
bios,	e	prudentes,	que	com	prudência	deliberem	sobre	os	negócios	públicos	(…).	Premiar	os	bene-
méritos	da	Pátria,	não	prover	em	ofícios	públicos	homens	incapazes,	nem	os	nomear	para	Benefí-
cios	Eclesiásticos,	e	com	especialidade	para	os	Bispados;	não	fazer	a	guerra	injusta	por	seu	capri-
cho,	ou	por	fins	particulares.	Deve	geralmente	vigiar	sobre	a	conduta	dos	Ministros,	para	que	estes	
administrem	justiça,	e	defendam	os	pobres,	as	viúvas,	e	os	órfãos	contra	os	poderosos,	que	os	qui-
serem	oprimir,	e	vexar.	Tais	são	os	princípios,	que	a	Moral	Cristã	propõe	para	a	salvação	dos	Reis;	
tais	são	os	princípios	donde	muito	bem	se	colige,	que	um	Rei	Cristão	nunca	foi	um	Rei	absoluto,	um	
Déspota,	para	 fazer	aquilo,	que	a	sua	vontade	 lhe	pede;	não	sendo	responsável,	nem	a	Deus,	pelo	
abuso	que	faz	do	poder	que	exerce.	(…)	assim	como	cada	um	de	vós	deve	procurar	ser	feliz	neste	
Mundo	(…),	também	todos	juntos,	(…)	os	membros	de	uma	sociedade,	têm	o	mesmo	direito	à	sua	
felicidade	geral;	e	como	esta	depende	das	boas	Leis	fundamentais	da	mesma	sociedade,	que	é	o	que	
se	chama	Constituição,	pode	ela,	e	até	deve,	formar	a	melhor	Constituição	possível,	porque	se	não	
pode	conseguir	o	fim,	sem	se	porem	os	meios.	(…)	Contentemo-nos	em	deixar	aos	nossos	vindouros	
a	Monarquia	Portuguesa	no	estado	de	felicidade,	de	esplendor,	e	de	glória,	em	que	a	não	deixaram	
os	 nossos	 Pais	 e	 Avós.	 Façamos	 quanto	 estiver	 da	 nossa	 parte	 (…),	 façamos	 toda	 a	 qualidade	 de	
sacrifícios	que	a	Pátria	exigir	de	nós,	ajudemos	a	plantar	um	sistema	de	governo,	em	que	tanto	inte-
ressa	a	nossa	felicidade.	(…)	arrisquemos	finalmente	a	nossa	vida	para	sustentarmos,	e	defender-
mos	o	germen	da	felicidade	da	Nação.	Sejamos	prontos	em	acudir	à	voz	da	Pátria,	quando	ela	nos	
chamar:	sejamos	obedientes	à	Lei,	ao	Rei,	e	às	mais	Autoridades,	vivendo	como	verdadeiros,	e	leais	
Cidadãos.”:	pp.	14-16.					

75	A	título	de	exemplo,	leia-se:	“Dizes	que	eu	forcejo	por	imitar	o	corifeu	do	Epicurismo	(Lu-
crécio).	–	Porque,	Homem	de	má	fé?	Porque?	–	Porque	o	cito	algumas	vezes?	Porque	digo	no	princí-
pio	do	meu	Poema:	 ‘Doce	Mãe	do	Universo,	ó	Natureza,/	Alma	origem	do	ser,	germe	da	vida,	etc’.	
Pois	é	epicurismo	falar	assim	com	a	Natureza?	Camões	foi	 ímpio,	Epicureu	e	mau	Cristão,	quando	
no	Canto	9	e	10	imitou	o	6.º	Livro	da	Eneida?	Tasso	foi	ímpio,	Epicureu	e	mau	Cristão,	quando	no	
Canto	14	e	15	fez	o	mesmo?	Foram	ímpios,	Epicureus	e	maus	Cristãos	Newton,	Descartes,	Leibniz	
quando	explicaram	os	fenómenos	da	Natureza	física,	as	leis	de	seus	movimentos,	e	a	ordem	de	suas	
forças,	e	agentes?	O	Anti-Lucrécio	do	Cardeal	de	Polignac,	quando	impugna	o	seu	antagonista,	nunca	
se	lembrou	de	o	atacar	por	semelhante	motivo.	Apareces	tu;	e	criminas-me	a	mim	porque	imito	sua	
bela	poesia,	e	adopto	de	seus	ideais	o	que	é	bom,	exacto,	puro,	e	incontrastável!!”	(neste	Volume,	pp.	
120-121);	ou	“Além	de	muitos	outros,	de	que	me	não	recordo,	e	que	longo	fora	enumerar;	citarei	o	
Cântico	dos	Cânticos,	 que	 sendo	 (como	 diz	 S.	 Jerónimo)	 todo	místico,	 e	 cheio	 de	 incompreensível	
amor	de	Cristo	para	com	a	Igreja,	sua	esposa,	e	desta	para	com	o	esposo,	parece	contudo	pelo	atrevi-
do,	e	sublime	das	expressões	de	uma	poesia	Oriental,	uma	canção	de	profanos	amores.”	 (idem,	p.	
122);	ou	ainda	“São	enredadas	notas	os	vaticínios	do	Apocalipse.	–	Sim,	são;	e	quem	o	duvida?	Tu	
que	o	não	entendes	no	mais	mínimo	ponto,	pois	se	em	algum	o	entendesses;	se	soubesses	a	história	
desse	Livro	na	 Igreja,	 tu	não	 clamarias	 tão	deseducadamente	 contra	uma	 tão	verdadeira,	 justa,	 e	
legítima	expressão.	Os	Santos	Padres,	que	tão	confusamente	o	interpretaram,	a	divagação	de	seus	
comentários,	as	igualmente	divagantes	interpretações	de	Calmet,	de	Sacy,	e	de	tantos	outros	Douto-
res	não	provaram	que	aqueles	vaticínios	são	notas	enredadas,	e	não	entendidas?”	(idem,	p.	123)			

76	Publicado	entre	Abril	 e	Outubro	de	1822,	o	 Jornal	da	Sociedade	Literária	Patriótica	 era	
propriedade	 de	 seus	 sócios	 e	 foi	 impresso	 na	 Tipografia	 Rolandiana	 de	 Lisboa.	 Apud	 VARGUES	
Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	26.	
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e	cujo	tema	principal	é	a	Educação,	única	 forma	de	 libertar	um	povo	escravizado	

pela	ignorância	e	que	só	a	ilustração	poderá	tornar	livre.	Efectivamente,	o	retrato	

que	traça	da	educação,	no	primeiro	quartel	do	século	XIX	português,	é	tudo	menos	

o	desejável,77	a	começar	pelos	seus	agentes,	nomeadamente	os	Lentes	da	Universi-

dade	de	Coimbra,	cuja	caracterização	é	bem	pouco	elogiosa:	

	
Esta	espécie	de	gente,	de	quem	verdadeiramente	se	pode	dizer	o	que	um	

grande	sábio	nosso	asseverava	de	outros	que	tais,	que	são	–	“criados	a	la	leche	de	la	
servidumbre”	–	são	homens	de	monita	secreta,	acostumados	às	cortesias	dos	estu-
dantes	que,	ou	por	vileza,	ou	por	dependência,	continuamente	os	incensam;	acos-
tumados	a	enunciar	categoricamente	o	seu	juízo,	de	que	ninguém	ousa	apelar,	são	
em	geral	pedantes,	 e	hipócritas	por	um	hábito	quase	necessário	onde	 tudo	é	pa-
dresco	e	de	plataforma.78	

	

Ora,	se	foram	os	lentes	da	Academia,	com	raríssimas	excepções,	criados	com	

o	“leite	da	servidão”,	se	resistiam	a	usar	livros	novos,	aos	quais	preferiam	os	mes-

mos	“velhos	e	rançosos”,	como	poderia	o	País	evoluir?	Esta	é	a	tónica	que	mais	re-

pisa	Almeida	Garrett,	ao	longo	de	tantos	dos	seus	textos;	esta	é	a	sua	principal	pre-

ocupação:	 sem	 instrução	 nada	 se	 obterá	 e	 a	 liberdade	 de	 pouco	 poderá	 servir	 a	

uma	 população	 escrava	 da	 ignorância,	 como	 reflexo	 da	 inércia	 dos	 académicos.	

Será,	então,	necessário	que	a	Universidade	se	transforme	num	verdadeiro	polo	de	

conhecimento,	atenta	aos	avanços	da	civilização,	para	que	o	mesmo	se	estenda	à	

sociedade	 e	 a	 torne	 verdadeiramente	 livre,	 porque	 ilustrada	 e	 condizente	 com	 a	

época	 em	que	vive.	Depois	de	 repassar	 alguns	 exemplos	de	 como	os	povos	mais	

civilizados	conceberam	grandes	obras,	Garrett	resume,	em	poucas	linhas,	o	ponto	

fulcral	do	seu	discurso	e	que,	a	seu	ver,	se	trata	de	uma	verdade	insofismável:	

	
O	povo	perfeitamente	ignorante	será	perfeitamente	escravo,	e	o	despotis-

mo	de	um	só	homem	o	regerá	com	ceptro	e	coroa	de	ferro.	O	povo	em	que	alguma	
pequena	classe	for	ilustrada	também	será	escravo,	mas	uma	porção	dele	servirá	a	
outra.	O	povo	 cuja	maioridade	 seja	 iluminada,	 esse	povo	 será	 livre,	porque	a	pe-
quena	porção	de	ignorantes	não	basta	para	servir	os	que	o	não	são;	e	a	tendência	
de	mandar	arreigada	no	coração	do	homem	não	tem	onde	exercer-se.79		

																																																								
77	O	 orador	 pintava	 um	quadro	 demasiado	desolador,	 no	 tocante	 à	 educação	 e	 que	 urgia	

mudar:	“A	classe	última	do	povo	Português,	e	grande	parte	da	média	está	perfeitamente	ignorante.	
Eu	pergunto	agora:	–	Quem	tem	libertado	o	povo?	O	conhecimento	dos	seus	direitos.	–Quem	os	tem	
escravizado?	O	desconhecimento	deles.	–	Como	se	provam	os	dois	 termos	desta	proposição?	Pela	
história	constante	do	mundo.	Ela,	e	não	teorias	abstractas,	em	cada	página	de	seus	fastos	tem	um	
pregão	desta	verdade.“:	neste	Volume,	p.	126.	

78	Idem.		
79	Idem,	p.	127.	Mais	adiante	dirá	algo	semelhante,	para	que	fique	bem	vincada	a	sua	inten-

ção,	perante	a	assembleia:	“Dai	luzes	ao	povo,	e	o	povo	quererá	ser	livre;	dai-lhe	costumes	sãos,	e	o	
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Lamenta,	por	isso,	perante	o	Congresso,	que,	dois	anos	passados	sobre	o	24	

de	Agosto,	nada	se	tenha	feito	para	“dissipar	a	névoa	crassa	de	uma	tão	geral	igno-

rância”	em	que	continua	mergulhada	a	Nação	Portuguesa,	lendo	os	mesmos	desac-

tualizados	 alfarrábios,	 nos	 mesmos	 arruinados	 edifícios,	 sem	 que	 uma	 corajosa	

reforma	da	Instrução	Pública	tenha	sido	implementada,	condição	necessária	para	

uma	 verdadeira	 regeneração.80	Prestes	 a	 terminar,	 volta	 a	 responsabilizar	 a	Uni-

versidade	 de	 Coimbra,	 agarrada	 ainda	 à	 velha	 ordem	 e	 às	 suas	mesmas	 rotinas,	

pelo	atraso	em	que	vivia	a	Nação.	Para	além	do	mais,	o	mesmo	cenário	se	reprodu-

zia	por	todo	o	País:	

	
Quem	poderá	crer	que	na	capital,	nas	cidades,	nas	vilas,	nas	aldeias,	nem	

uma	só	providência	literária,	nem	um	só	mestre	de	mais,	nem	uma	só	luz	para	tan-
tas	trevas,	nem	um	só	vislumbre	para	tanta	névoa?	Oh	vergonha	da	minha	Nação,	
oh	nódoa	eterna	nas	páginas	de	sua	história,	oh	mancha	indelével	nos	fastos	da	re-
generação	Portuguesa!81		

	

Perante	este	enfático	discurso,	declamado,	imaginamos	nós,	na	voz	tonitro-

ante	que	era	apanágio	do	orador,	pediu-se	ordem.	No	entanto,	 o	 futuro	autor	de	

um	projecto	de	reforma	da	Instrução	Pública,82	continuou	no	mesmo	teor	e,	nova-

mente	 interrompido,	protestou	estar	na	ordem	e	concluiu	com	um	apelo	ao	Con-

gresso,	para	que	reflectisse	sobre	como	seria	encarada,	pelos	séculos	vindouros,	e	

																																																																																																																																																																		
povo	 se	 sustentará	na	 liberdade;	 tapai-lhe	 as	 luzes,	 e	 ele	dormirá	nos	 ferros,	 nem	mesmo	verá	 a	
enormidade	dos	grilhões	que	arrasta:	deste	embrutecimento	de	alma	nascerá	a	moleza	de	coração,	
e	da	falta	de	energia	de	ambas	as	potências	intelectual	e	moral	nascerá	a	devassidão	dos	costumes,	
a	torpeza	dos	vícios,	e	por	consequência	necessária,	o	despotismo.”:	idem,	p.	128.		

80	“Pasmo	quando	imagino	que	tão	sábios	homens,	tão	letrada	gente,	tão	escolhida	porção	
de	Portugueses	 ilustrados	se	não	deliberasse	ainda	a	dar	uma	só	providência	sobre	o	 importante	
artigo	da	instrução	pública.	Ignoram	eles	que	sem	ela	não	há	liberdade?	Desconhecem	eles	que	esta	
tenra	planta	definha,	seca	e	não	frutifica,	se	a	sua	seiva	não	for	fecundada	dos	raios	do	sol	da	ilus-
tração?	por	certo	que	não.”:	 idem,	p.	129.	A	6	de	Maio	de	1843,	ainda	Garrett	demonstrava	a	sua	
preocupação	com	a	ignorância	da	maioria	dos	seus	compatriotas	e	com	a	necessidade	de	educá-los:	
“tratando-se	do	modo	de	discutir	o	projecto	de	reforma	da	instrução	pública,	encontrámo-lo	a	sus-
tentar	que	aquela	matéria	era	gravíssima,	que	a	julgava	a	mais	importante	que	podia	ser	levada	ao	
parlamento.	Nesse	discurso	disse	que	não	cria	nada	na	geração	presente,	que	as	suas	esperanças	
eram	na	futura.”:	Francisco	Gomes	de	Amorim,	Garrett	–	Memórias	Biográficas,	vol.	III,	pp.	37-38.	A	
17	de	Junho,	conforme	diria	ainda	Gomes	de	Amorim:	“incansável	patriota,	volta	a	falar,	(…)	a	pro-
pósito	da	criação	do	supremo	conselho	da	instrução	pública,	proposto	por	Fonseca	Magalhães.	Nes-
te	discurso	há	excelente	doutrina.”:	idem,	p.	41.	

81	Neste	Volume,	p.	129.	
82	O	seu	projecto	de	reforma	da	instrução,	intitulado	“Reforma	Geral	dos	Estudos,	seria	pu-

blicado	na	íntegra,	em	2	de	Abril	de	1834,	no	n.º	77	da	Crónica	Constitucional	de	Lisboa.	Mais	adian-
te,	debruçar-nos-emos	sobre	este	tema.		
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mesmo	pelas	nações	mais	desenvolvidas,	a	ausência	da	urgente	reforma.83		

1822	foi	também	o	ano	da	morte	de	uma	das	figuras	cimeiras	da	revolução	

de	 1820	 e,	 como	 ilustre	membro	 da	 Sociedade	 Literária	 Patriótica,	 foi	 Garrett	 o	

convidado	 para	 fazer	 o	 oração	 fúnebre,	muito	 aclamada	 pelos	 ouvintes,	 vindo	 a	

integrar	o	folheto	de	Discursos	e	Poesias	Fúnebres	Celebradas	para	Prantear	a	Dor	e	

Orfandade	dos	Portugueses,	 na	Morte	de	Manoel	 Fernandes	Thomaz.84	Foi	 ainda	 o	

ano	de	O	Toucador,85	primeiro	periódico	 fundado	e	redigido	por	 João	Baptista	de	

Almeida	Garrett,	 não	 de	 todo	 afastado	 de	 propósitos	 instrutivos,	 ainda	 que	 num	

contexto	bem	diferente.	 Tratava-se	de	 educar	 a	Mulher,	 no	 seu	 todo,	 e	 a	 sua	 em	

particular,	 para	 que	 pelo	 conhecimento	 se	 tornasse,	 não	 apenas	mais	 sábia,	mas	

intelectualmente	mais	madura,	com	o	propósito	mal	velado	de	a	fazer	ascender	a	

um	cume,	 de	que	 ele	 estaria	mais	próximo,	 fazendo-a	 sua	 igual	 e,	 logo,	 capaz	de	

																																																								
83	“Que	dirá	de	nós	a	posteridade,	quando	no	porvir	dos	nossos	netos	a	história	imparcial	e	

verdadeira	lhes	for	contar	que	no	século	XIX	as	Cortes	Portuguesas	esqueceram	a	nossa	ilustração	e	
deslembraram	a	instrução	pública?	mas	não	espereis	pelas	eras	remotas;	vede	as	nações	estranhas,	
vede	a	Europa	culta,	vede	o	mundo	inteiro	como	têm	os	olhos	cravados	sobre	nós…	sobre	nós!	so-
bre	vós	somente	que	nos	representais.	Olhai;	o	que	elas	dirão	quando	ao	fechar,	quando	ao	concluir	
de	vossos	trabalhos,	lerem	o	código	das	leis	que	nos	destes,	e	não	depararem	com	uma,	com	uma	só	
que	decrete	a	nossa	ilustração	e	alumie	a	nossa	ignorância?(…)	

As	Cortes	Portuguesas	legislando	no	século	XIX	sem	darem	uma	só	hora	de	suas	tarefas	à	
pública	instrução,	é	um	fenómeno	em	política,	que	a	posteridade	não	saberá	explicar.”:	neste	Volu-
me,	p.	130.		

84	É	um	elogio	 fúnebre	semelhante	a	outros	que	viria	a	escrever,	o	que	bem	demonstra	a	
coerência	das	suas	ideias	e	fidelidade	a	princípios	que	sempre	seguiu:	nele	encontramos	o	gosto	da	
simplicidade	da	grandeza,	por	oposição	aos	ornatos	que	disfarçam	obras	de	escravos	–	“(…)	a	elo-
quência	do	homem	livre	é	a	linguagem	do	coração:	desconhece	ornatos,	ignora	enfeites;	é	simples	
como	a	natureza;	singela	como	a	sua	simplicidade.	Vede	esses	edifícios,	que	nos	deixaram	avoengos	
servis:	 olhai	 essas	 grimpas	 erguidas	por	mãos	de	 escravos;	 examinai	 os	 recortados	 florões	dessa	
arquitectura	chamada	gótica:	vedes	curtas	linhas;	observais	acanhados	traços;	tudo	respira	a	mes-
quinhes	do	engenho	encoberta	com	os	enfeites	da	Arte:	voltai	agora	para	os	grandes	monumentos	
dos	povos	livres:	que	diferença!	deparais	com	altivas	colunas,	com	esbeltos	pórticos,	com	donairo-
sos	 remates:	mas	 tudo	simples,	 tudo	singelo.	Que	altiva	que	é	a	 liberdade,	Senhores!	não	desce	a	
pequenas	coisas;	firma	o	compasso	no	ponto	da	grandeza,	e	descreve	o	círculo	eternidade	em	der-
redor	 das	 suas	 obras”;	 nele	 encontramos	 também	 a	 referência	 àqueles	 que	 foram	movidos	 pelo	
amor	às	letras	e	à	Pátria	–	“Voltai	os	olhos	sobre	os	poucos	Portugueses;	fitai-os	nestes	ainda	mais	
poucos,	que	o	amor	da	Pátria	e	das	letras	reuniu	neste	lugar.”:	Oração	Fúnebre	de	Manuel	Fernandes	
Tomás	 pelo	 Sócio	 J.	 Baptista	 da	 Silva	 Leitão	 d’Almeida	Garrett	 lida	 a	 27	 de	Novembro	 de	 1822	 em	
Sessão	Extraordinária	da	“Sociedade	Literária	Patriótica,	in	Obras	Completas	(Lello,	1966),	vol.	I,	pp.	
945-954.	

85	Primeira	aventura	de	João	Baptista	como	autor	de	periódicos	(teoricamente	com	a	cola-
boração	de	Luís	Francisco	Midosi,	o	que	não	parece	ter	sido	o	caso,	dada	a	dificuldade	em	distinguir	
outra	autoria	textual	que	não	a	de	Garrett),	O	Toucador,	periódico	sem	política	dedicado	às	senhoras	
portuguesas,	do	qual	saíram	apenas	sete	números,	impressos	em	Lisboa,	na	Imprensa	Liberal,	tinha	
como	principal	objectivo	ilustrar	a	jovem	e	imatura	Luísa	Midosi,	com	quem	em	breve	viria	a	casar,	
em	11	de	Novembro	do	mesmo	ano,	 cujo	 espírito,	 quase	nada	 cultivado,	 seria	pouco	 comparável	
aos	seus	encantos	físicos.	Por	esse	motivo,	resolveu	tomar	em	mãos	a	tarefa	de	a	ilustrar,	idealizan-
do	e	dando	ao	prelo	O	Toucador.	
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melhor	o	entender	e	fazer-se	por	ele	amar,	como	até	aí	ainda	não	lhe	fora	possível.	

Com	efeito,	percorria	o	periódico,	pormenorizadamente,	todos	os	temas	passíveis	

de	interessar	ao	público	feminino	e	que,	segundo	o	seu	redactor,	seriam	da	maior	

utilidade	e	instrução;86	a	saber:	

	
1.	 A	 teoria	 das	 modas,	 o	 desenvolvimento	 de	 suas	 espécies,	 requisitos,	

apensos	e	divisões;	a	prática	ou	aplicação	desta	teoria	aos	usos	diversos,	variadas	
fisionomias,	diferentes	 talhes,	distintas	proporções,	 e	particular	arranjo	 constitu-
em	a	primeira,	e	utilíssima	parte	de	nossas	tarefas.	

2.	As	classificações	das	visitas,	sua	denominação,	história,	método,	ordem,	
cerimónias,	direcção	e	denominação	formam	a	segunda	e	não	menos	útil	parte.	

3.	A	notícia,	uso	e	fim	dos	bailes,	suas	classes,	ordem,	ciência,	aperfeiçoa-
mento,	importante	significação	de	suas	espécies,	histórica	filosófica	de	suas	varie-
dades,	são	objecto	da	terceira.	

4.	O	jogo,	e	sua	teoria,	suas	interessantes	fórmulas,	símbolos	de	seus	nai-
pes,	alegoria	de	suas	figuras,	mistérios	de	suas	falas	ocupam	a	quarta.	

5.	 O	 teatro,	 e	 principalmente	 o	 músico,	 a	 análise	 de	 suas	 belezas,	 tanto	
harmónicas,	como	de	espectáculo,	a	síntese	de	suas	funções,	o	mecanismo	de	suas	
impressões,	a	observação	de	suas	melodias,	uso	especial	de	sua	frequência,	a	teoria	
das	diversas	posições,	que	convém	observar	nos	diferentes	estados	de	pretensões,	
ou	vistas,	bem	como	sua	história	secreta,	formam	a	quinta	parte.	

6.	Os	passeios,	 e	 sua	utilidade,	 aplicações,	 beleza,	 fim,	 ordem	e	bom	 tom	
são	as	matérias	da	parte	sexta.	

7.	A	parte	sétima	ocupar-se-á	com	um	objecto	tão	vasto	quanto	útil	e	inte-
ressante:	os	banhos,	e	principalmente	a	sua	história	secreta	e	crónica	moral.	

8.	Todas	as	diversas	espécies,	que	debaixo	dos	precedentes	artigos	não	são	
classificáveis,	entrarão	neste	8º	debaixo	do	título	de	variedades.	

9.	Em	último	 lugar,	e	como	primeiro	de	 todos,	 será	examinado,	 tratado	e	
discutido	o	mais	interessante,	útil,	ponderoso	e	brilhante	objecto.	Este	é	o	namoro,	
que	sendo	resultado,	fim,	ou	meio	de	todos	os	outros,	e	devendo	muitas	vezes	ser	
com	eles	juntamente	tratado,	formará,	contudo,	um	particular	artigo,	e	especial	as-
sunto.	Desenvolver-se-á	sua	táctica,	fórmulas,	usos,	e	ritual;	e	tudo	com	a	mais	se-
vera	exactidão,	e	escrupulosa	religiosidade,	que	tão	nobre	empenho	exige.87				

	

Ousámos	 reproduzir	 tão	 longa	 transcrição	 por	 nos	 parecer	 essencial	 para	

detectar	toda	uma	série	de	aspectos,	nada	despiciendos,	não	só	relativos	ao	Autor	e	

à	sua	obra,	às	suas	intenções	e	forma	de	pensar,	como	também	aos	usos	e	costumes	

daquela	 época.	 Afinal,	 Garrett	 encarava	 os	 escritos	 literários	 como	 os	 melhores	

testemunhos	de	uma	época,	não	 raras	vezes	mais	 esclarecedores	que	a	obra	dos	

historiadores	que,	ao	narrar	a	História,	a	interpretam	de	forma	tendenciosa,	pelos	

mais	variados	motivos.	Resumindo:	Modas,	Namoro,	Bailes,	Teatro,	Jogos,	Passeios	

e	Variedades	são	os	temas	sobre	os	quais	versa	O	Toucador;	 isto	é,	alguns	dos	te-

																																																								
86	Essas	matérias	 “mui	 interessantes”,	 seriam	“…	à	 sua	glória	dedicadas,	 (…)	as	primeiras	

entre	as	coisas	humanas,	se	é	que	de	divinas	não	participam	muito.”:	in	O	Toucador,	p.	132	do	pre-
sente	Volume.	

87	Do	Prospecto	do	n.º	1	de	O	Toucador:	ibidem,	pp.	132-133.	
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mas	que	interessariam	ao	próprio	Autor,	pois	que,	embora	de	futuro	promissor	e	já	

com	provas	dadas,	era	afinal	um	jovem	de	23	anos,	cuja	elegância	criava	seguido-

res,	que	em	vão	procuravam	imitar	o	seu	estilo,	por	vezes	artificial	e	excessivo,	mas	

de	supino	bom	gosto.	De	qualquer	modo,	civilizar	e	polir	a	inculta	sociedade	do	seu	

tempo,	tendo	como	alvo	imediato	o	público	feminino	e	particularmente	sua	futura	

mulher,88	foi	 o	 primordial	 objectivo	 de	 Garrett,	 ao	 conceber	 um	 novo	 periódico.	

Verifiquemos,	pois,	como	desenvolveu	cada	um	dos	tópicos.	

Falar	de	Moda89	pressupunha,	à	partida,	encontrar	nos	anais	da	História	a	

sua	origem.	Assim,	e	depois	da	costumeira	 Introdução,	 “porque	sempre	 foi	uso	e	

costume”,	na	qual	a	razão	de	ser	do	periódico	é	revelada,90	somos	conduzidos	aos	

primórdios,	quando	toda	a	 indumentária	humana	se	reduzia	a	uma	simples	 folha	

(que	podia	facilmente	ser	trocada	de	acordo	com	o	gosto,	ou	com	o	que	estivesse	à	

mão),	que	a	chegada	da	estação	mais	fria,	e	consequente	queda	das	folhas	das	ár-

vores,	exigiu	que	fosse	substituída	por	peles	ou	penas,	consoante	as	latitudes,	nor-

te	gelado	ou	sul	tropical,	ficando	porém	sem	escolha	adequada	os	meridionais,	que	

tiveram	de	arranjar	alternativas.	Desta	feita,	na	Roma	de	Heliogábalo,	é	criado	um	

senado	de	damas	–	 as	modistas,	para	 legislar	 sobre	as	modas,	 em	 “géneros	mais	

acomodados,	e	susceptíveis	de	belas	e	engraçadas	formas”.91	Depois	de	uma	longa	

época	de	barbárie,	a	“cavalaria	andante”	“restituiu	ao	belo	sexo	os	seus	direitos	e	

honras”	e	os	“homens	de	gosto	e	as	senhoras	de	espírito”	voltaram	a	ocupar-se	das	

																																																								
88	Reza	a	história	que,	a	29	de	Setembro	de	1821,	no	Teatro	do	Bairro	Alto,	se	preparava	o	

dramaturgo	para	desempenhar	o	papel	de	Bruto,	sua	personagem	de	Catão,	quando	seu	amigo	Luís	
Francisco	Midosi	lhe	aponta	a	visão,	na	qual	iria	tropeçar	a	sua	existência:	num	camarote	em	frente,	
vestida	de	branco	e	com	um	chapéu	de	cetim	cor-de-rosa	sobre	os	cabelos	loiros,	a	emoldurar-lhe	o	
rosto	 rosado,	onde	brilhavam	uns	olhos	azuis,	 encontrava-se	uma	prima	de	Luís	Francisco,	 Luísa	
Cândida	Midosi,	que	a	11	de	Novembro	do	ano	seguinte,	na	lisboeta	Igreja	de	S.	Nicolau,	e	com	ape-
nas	quinze	anos,	se	converteria	em	sua	mulher.		

89	“De	todas	as	invenções	humanas,	com	que	o	nosso	espírito	se	pode	honrar,	a	que	mais	o	
acredita	sem	dúvida,	a	mais	espirituosa,	e	brilhante,	são	as	modas.	Variar	a	todos	os	momentos,	e	
com	graça,	em	uma	coisa	que	parece	tão	simples,	como	é	o	vestido,	é	sem	questão	engenhosíssima	
coisa.	Aperfeiçoar-se	cada	vez	mais	na	elegância	dos	adornos,	na	simplicidade	deles,	no	airoso	dos	
enfeites,	no	esbelto	dos	talhes,	no	matizado	das	cores,	e	no	gosto	delicado	em	tudo;	isso	estava	re-
servado	ao	nosso	século.	Mui	antigo	é	o	uso	da	moda;	mas	a	sua	perfeição	é	de	hoje,	é	dos	nossos	
dias.”:	O	Toucador,	p.	145	deste	Volume.	

90	“…	votado	exclusivamente	aos	interesses	e	instrução	de	belo	sexo”,	não	pretendendo	po-
liticar	nem	despoliticar,	(p.	134)	foi	o	jornalzinho	intitulado	com	o	sugestivo	nome	de	O	Toucador,	
por	versar	as	notícias	“interessantes,	as	da	sociedade,	do	tom,	das	modas,	etc”,	como	bem	notou	uma	
boa	amiga	do	seu	redactor,	que	a	visitara	durante	a	sua	matinal	tarefa	de	se	alindar.	

91	Idem,	p.	135.	
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modas.	Impôs-se	a	“natural	delicadeza	e	tacto	fino	dos	Franceses”,92	com	a	pontual	

e	inferior	concorrência	italiana,	espanhola	e	inglesa.	Até	ao	século	XIX,	imperou	o	

Palais	Royal,	que	continuou	a	servir	de	modelo	à	Europa	civilizada,	que	o	adaptava	

de	acordo	com	os	mais	diversos	condicionalismos.	Adequar	o	vestuário	à	situação	

não	será,	aliás,	assunto	de	somenos	importância,	já	que	“um	vestido	de	passeio	não	

é	o	mesmo	de	um	baile;	certo	enfeite	que	para	o	teatro	será	de	primeiro	tom,	numa	

função	 seria	 ridículo”93:	 “Que	 importa	que	uma	 senhora	 se	 vista	bem,	 se	 ela	não	

tem	bastante	 espírito	para	 conhecer	os	diferentes	 adornos	que	as	diferentes	 cir-

cunstâncias	requerem?”94	Constata	o	autor,	pedindo	perdão	pela	ousadia,	serem	as	

damas	de	Lisboa	pouco	 “escrupulosas”	na	 escolha	de	 seus	 adornos,	 optando	por	

vestidos	pesados	e	sobejamente	ricos,	plenos	de	bordaduras	e	excessivos	enfeites,	

quando	deveriam	primar	pela	sobriedade.	Especial	atenção	deve	ser	dada	aos	ves-

tidos	de	baile,	que	deverão	ser	“elegantes	e	airosos”	e	servir	apenas	para	tal	fim.95	

Também	as	 cinturas	 e	 os	 decotes	não	 serão	de	descurar,	 pois	 que	nem	 todos	 os	

modelos	caem	bem	em	todos	os	corpos,	pelo	que	será	aconselhável,	como	para	tu-

do,	o	equilíbrio	e	a	justa	medida.	Desta	feita,	se	as	cinturas	curtas	permitem	emen-

dar,	ou	melhor	esconder,	“defeitos	da	natureza”,	as	cinturas	compridas	revelam	as	

proporções	 do	 corpo,	 fazendo	 “mais	 sensível	 sua	 beleza	 e	 elegância”,	mas	 sendo	

pouco	apropriadas	para	as	menos	esbeltas.	No	que	toca	aos	decotes,	mais	uma	vez	

deve	estar	presente	o	bom	senso,	não	recusando	liminarmente	nem	os	decotados	

nem	os	afogados,	visto	terem	ambos	por	si	“grandes	argumentos”.96	Para	não	peca-

rem	as	damas	por	excesso	ou	defeito,	apresenta-se-lhes	uma	sugestão:	

	

																																																								
92	Idem,	p.	136.	
93	Idem,	p.	164.	
94	Idem,	p.	165.	
95	“Convém	que	seja	tal	a	sua	ligeireza,	que	nos	passos	da	dança,	moldando-se	às	formas,	e	

revelando	parte	dos	segredos	que	lhe	são	confiados,	pareça,	não	coisa	da	terra,	mas	da	região	dos	
ares,	em	que	volteia.	Chamados	pelos	movimentos	engraçados	de	um	corpo	airoso,	os	Zéfiros	brin-
carão	com	suas	orlas,	e	as	graças	e	os	amores	lhe	esvoaçarão	de	em	torno.”:	idem.	

96	“Não	foi	só	pela	necessidade	de	evitar	as	injúrias	do	tempo	e	estações	que	se	inventaram	
os	vestidos	das	 senhoras.	Essa	 causa	 é	 exacta	 a	 respeito	dos	nossos;	mas	 enquanto	aos	delas,	 há	
mais	 algumas.	 Estas	 foram	 (e	 são)	 excitar	 o	desejo	pelas	privações,	 e	 a	 vontade	pelas	negaças.	A	
curiosidade	é	a	mola	de	todas	as	coisas	e	o	princípio	que	sustenta	todas,	ou	quase	todas	as	preten-
sões.”:	idem.	É	fácil,	portanto,	concluir	novamente	pela	justa	medida,	visto	que	os	afogados	“têm	por	
si	grandes	argumentos,	 fortíssimas	razões	e	poderosos	motivos”,	mas	 também	os	decotados	 “con-
tam	da	sua	parte.”:	idem,	p.	156.		
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Belas,	que	desejais	encantar-nos,	tomai	o	meu	conselho.	Nem	sejais	avaras	
em	demasia,	nem	com	excesso	pródigas.	Não	empregueis	de	uma	vez,	e	a	um	tem-
po,	todas	as	vossas	forças,	nem	as	poupeis	de	mais.	Decotados	constantes	e	exces-
sivos	diminuirão	vossos	atractivos.	Afogados	contínuos	e	teimosos	vos	privarão	do	
maior	deles.97	

	

Assunto	arrumado	quanto	a	vestidos,	 chegou	 também	a	vez	dos	 cabelos	e	

seus	 enfeites,	 constantes	 dos	 dois	 últimos	 números	 d’O	Toucador.	 Declarando-se	

alheio	 à	 opinião	 pública	 (“coisa	 em	 que	 tanto	 se	 fala,	 de	 quem	 tanto	 se	 diz,	 por	

quem	tanto	se	julga,	para	quem	tanto	se	apela,	e	que	tão	pouco	se	sabe	o	que	é”98),	

o	nosso	caro	João	Baptista	recusa	ser	partidário	dos	cabelos	loiros,	preferindo-lhes	

os	negros,	mesmo	 revelando	encantar-se	por	 todos	 eles.99	Depois	de	 longamente	

dissertar	 sobre	 os	 três	 tons	 de	 loiro	 (cor	 de	 oiro,	 esbranquiçado,	 ou	 açafroado),	

normalmente	 acompanhados	 por	 olhos	 azuis,	 descrever	 a	 superioridade	 dos	 ne-

gros,	de	preferência	a	emoldurar	uns	olhos	da	mesma	cor,	referir	dois	tons	de	cas-

tanho	(mais	claro	ou	mais	escuro),	de	vivos	e	brilhantes	olhos	a	condizer,100	acaba	

por,	com	uma	nota	de	humor,	corroborar	a	sua	preferência	pelos	negros,101	ainda	

que	um	presumível	 sonho,	em	que	 loiras	e	morenas	disputavam	a	sua	escolha,	o	

tenha	deixado,	por	momentos,	assaralhopado102	e	com	vontade	de	fugir.	Nesta	se-

quência,	o	último	artigo	da	rubrica	de	Modas,	publicado	no	n.º	7	d’O	Toucador,	 é	

																																																								
97	Idem,	p.	157.	
98	Idem,	p.	185.	
99	“Qualquer	que	seja	a	cor	das	vossas	lindas	tranças,	todas	elas	me	prendem,	em	todas	elas	

se	enreda	a	minha	vontade,	e	todas,	todas	são	para	o	meu	coração	grilhões	desejados,	em	que	ele	
muito	de	gosto	se	vai	encadear.”:	idem.	

100	Idem,	p.	185-186.	
101	Sentenciando	 a	 “demanda	 da	 preferência”,	 declara	 o	 redactor:	 “Vistos	 estes	 autos,	 e	

ponderadas	 com	 madura	 reflexão	 as	 alegações	 imparciais	 dos	 ilustres	 redactores	 do	 Toucador,	
combinadas,	outrossim,	e	bem	comparadas	as	qualidades	e	merecimentos	dos	 três	principais	 liti-
gantes,	os	cabelos	loiros,	pretos	e	castanhos,	bem	como	as	dos	secundários	mencionados	e	constan-
tes	no	libelo	inserido	em	o	número	sexto	do	mesmo	periódico,	temos	decretado	e	decretamos	o	que	
se	segue:		

Os	cabelos	pretos	ficam	declarados	superiores	pelas	razões	alegadas	e	provadas.	E	quando	
acompanharem	 olhos	 da	mesma	 cor,	 ficam	 obrigados	 todos	 os	 corações	 de	 superfície	 da	 terra	 a	
prestar-lhes	as	devidas	homenagens;	e,	desamparando	as	bandeiras	de	 todos	e	quaisquer	olhos	e	
cabelos,	vir	alistar-se	debaixo	de	seus	estandartes,	sem	que	por	isso	incorram	nos	crimes	e	penas	
de	deserção.	E	como	na	falta	deles	convém	que	seja	legalmente	estabelecida	a	substituição	da	mes-
ma	preferência,	 semelhantemente	determinamos	que,	na	 simples	 concorrência	de	 louros	e	 casta-
nhos,	ocupem	aqueles	o	primeiro	lugar	e	se	lhes	rendam	os	mesmos	cultos	e	vassalagem	que	hou-
veram	de	competir	aos	pretos,	se	presentes	se	achassem.		

Assim	o	haja	entendido	e	faça	executar	e	execute	a	rapaziada	de	bom	 tom	espalhada	pela	
superfície	da	terra.	Dada	e	expedida	no	charmant	boudoir	de	Madame	une	telle.	Sem	data,	nem	assi-
natura,	para	maior	validade.”:	idem,	pp.	195-196.	

102	Idem,	p.	195.		
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quase	 exclusivamente	 dedicado	 aos	 ornamentos	 do	 cabelo,	 segundo	 os	 usos	 de	

Paris	e	os	de	Lisboa:	

	
ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS	–	As	fitas	tricolor	passaram	da	cintura	para	os	

enfeites	de	cabeça,	naquelas	províncias	onde	se	começaram	a	usar.	Esta	moda	vai	
pegando	em	Paris	e	tem	dado	muito	que	fazer	às	modistas	das	Tuilleries	e	St.	Cloud.	
Os	enfeites	brancos	e	 lisos,	que	os	 figurinos	da	corte	queriam	à	 força	estabelecer	
em	voga,	têm	sido	origem	de	questões	de	suma	importância,	e	de	que	se	esperam	
resultados	de	grande	transcendência… É	de	esperar	que	os	missionários	estacio-
nados	naquela	capital	estabeleçam	a	ordem	e	promovam	a	 legitimidade:	bem	en-
tendido,	entre	as	modistas. Por	estes	últimos	dias	apareceram	nos	passeios	alguns	
chapéus	de	gosto	novo	ou,	pelo	menos,	desusado	há	sete	para	oito	anos,	a	que	dão	
o	nome	de	à	la	Breton.	Há	bastante	gente	empenhada	em	fazer	pegar	esta	moda,	e	
muito	boa	gente	também	(…)	que	procuram	fazê-la	cair.	Louvado	seja	Deus!	O	que	
faz	a	moda!		

USO	DE	LISBOA	–	Nada	de	novo!!!		
N.	B.	Tem-se	observado	de	certo	tempo	a	esta	parte	grande	uso	dos	enfei-

tes	de	plumas	à	Tupinamba	entre	as	senhoras	ultramarinas.	Diz-se	que	 lhe	dão	o	
nome	de	enfeites	à	independente!!!	103	

	

A	referência	aos	enfeites	de	cabelo	surgiu	também	no	n.º	4	d’O	Toucador,	a	

propósito	dos	trajes	de	baile.	Surgem	aqueles	como	ornamento,	 totalmente	desa-

conselhado	e	 fora	de	qualquer	convenção	por	parte	das	donzelas	solteiras,	ainda	

que	em	traje	de	baile,	e,	mesmo	para	as	casadas,	nada	melhor	que	as	plumas	ou	as	

flores,	as	primeiras	pela	sua	“mobilidade	vistosa”,	as	segundas	pela	sua	“elegante	

simplicidade”;	quanto	aos	 toucados	à	turca,	 são	considerados	“moda	cruel,	estra-

gadora	das	mais	belas	tranças,	e	digna	(bem	como	a	das	toucas	inglesas	e	france-

sas)	de	ser	banida	dentre	nós,	e	enviada	para	o	serralho	das	sultanas	velhas	e	esté-

reis	 favoritas.”104	Deixando	por	agora	de	 lado	cabelos	e	enfeites,	notemos	que	ao	

longo	dos	sete	números	publicados,	foi	constante	a	referência	às	Últimas	Modas	de	

Paris	e	aos	Usos	de	Lisboa,105	sobressaindo	uma	notória	discrepância	entre	Lisboa	e	

																																																								
103	Idem,	pp.	196-197.		
104	Idem,	pp.	165-166.	
105	Logo	no	n.º	1	do	periódico,	encontramos	o	primeiro	exemplo:	“Últimas	Modas	de	Paris:	

“Deshabillé	du	matin.	–	Robe	d’indienne	com	dragonas	nos	ombros	e	apanhados	nas	mangas:	chine-
las	à	turca;	touca	de	batiste	com	fitas	amarente.	Passeio	du	matin.	–	Robe	de	percale	guarnecida	de	
rufos	de	musselina;	manta	de	barèges-cachemire;	 chapéu	de	palha	ornado	de	um	véu	de	gaze	 em	
festões,	e	bordado	de	seda.	Passeio	de	 l’après	diner.	–	Robe	de	barèges	 com	mangas	de	escumilha;	
chapéu	de	palha	de	Itália,	com	plumas.”		

Usos	de	Lisboa:	“Não	estão	ainda	perfeitamente	em	voga	estes	elegantes	enfeites.	E	o	uso	do	
merino	é	o	mais	geral.	É,	porém,	de	esperar	que	as	senhoras	da	capital	comecem	cedo	a	adoptá-las	e	
a	 generalizar-se	por	este	meio	nas	províncias.	 –	Os	enfeites	de	azul	 e	branco,	hoje	muito	usados,	
começam	um	pouco	a	decair	de	moda.”:	idem,	p.	137.		

Daremos	ainda	o	 exemplo	do	n.º	2:	 “Últimas	Modas	de	Paris:	“…	vogam	os	mesmos	 rufos,	
chinelas,	toucados	e	chapéus.	Os	apanhados,	porém,	principiam	a	decair	de	gosto,	tendo-os	substitu-
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Paris,	mas	também	uma	relativa	entre	Lisboa	e	a	Província,	facto	que	permaneceria	

ainda	por	longo	tempo.		

Outro	dos	 temas	 “fundamentais”,	 versados	por	Garrett	n’O	Toucador,	 foi	o	

Namoro	e	sobre	tal	escreveu	em	três	dos	números	publicados,	em	textos	pontua-

dos	de	 ilustrativos	versos	 fagueiros:	numa	primeira	parte,	 tenta	o	autor	definir	o	

conceito	 de	 namoro;	 nas	 duas	 partes	 seguintes,	 traça	 uma	 resenha	 histórica	 do	

mesmo.	Afirmando	estar	perante	uma	tarefa	 ingrata,	sobre	a	qual	ainda	ninguém	

se	 debruçara,	 denuncia	 o	 carácter	 vago	 do	 termo,	 “bem	difícil	 de	 desenvolver,	 e	

mais	difícil	determinar	a	sua	ideia.”106	Segundo	a	concepção	do	Autor,	à	partida	e	

“ao	primeiro	olhar”,	seria	o	namoro	a	“expressão	do	amor”,	fruto	de	uma	“atracção	

feiticeira”,	 “natural	 instinto”,	que	nos	conduz	“por	um	caminho	de	 flores,	sem	sa-

bermos	que	mão	as	espalhou,	sem	conhecermos	que	estrada	seguimos,	a	que	norte	

levamos	 o	 rumo”.107	Todavia,	 como	 “poeta	 e	 profeta	 são	 sinónimos:	 tanto	mente	

um	como	o	outro”,	não	há	como	validar	tal	definição.	E	assim,	namora-se	por	tudo	

e	 por	 nada:	 com	 amor,	 sem	 amor,	 para	 ter	 amor,	 para	 fingir	 amor,	 por	 amor	 da	

moda,	por	tantos	motivos	que	não	a	“expressão	do	amor”.108	Continuando,	e	consi-

derando	ser	o	namoro,	simultaneamente,	uma	arte	e	uma	ciência	(e	como	tal,	será	

necessário	 conhecer-lhe	 bem	 os	 fundamentos,	 para	 poder	 evoluir109),	 passará	 o	

																																																																																																																																																																		
ído	os	refolhos	gregos	e	chineses,	que	na	boa	opinião	deverão	ter	igual	estima.	O	gosto	das	grandes	
fitas	 na	 cintura,	 acompanhando	 o	 comprimento	 do	 vestido,	 tem	 o	maior	 séquito;	 assim	 como	 os	
peitilhos	de	pregas	de	gaze.	A	cor	das	fitas	é	a	nacional,	na	capital;	nas	províncias	principia	a	usar-se	
a	tricolor.	

Usos	de	Lisboa:	“Os	touquins	encarnados	e	cor	de	 laranja	são	mui	usados	em	grande	ceri-
mónia,	os	merinos	das	mesmas	cores	em	menos	cerimónias.	Filós	 lisos,	e	peles	partout.”:	 idem,	p.	
146.	Por	fim,	observemos	também	o	constante	do	n.º	5,	referente	a	trajes	de	ir	à	ópera,	ao	teatro	e	a	
passeio:	“Últimas	Modas	de	Paris:	Grande	tom	à	l’opéra.	–	Coiffure	de	gaze,	rosas	e	narcisos.	Robe	de	
cetim	cor	de	carne	com	escumilha,	guarnecido	de	rosas	com	espigas	de	pérolas.	Luneta	à	deux	ver-
res,	passada	à	tiracolo	com	fita	preta	de	Malta.	Au	Théâtre.	–	Penteado	em	cabelo	com	pente	de	aço.	
Robe	de	percale	Canezou	de	musselina,	guarnições	do	mesmo;	colar	e	brincos	de	cabelo.	Passeio.	–	
Chapéu	de	cetim	à	fiehu,	guarnecido	de	blonde	e	plumas;	vestido	de	cachemire	francesa.”			

Usos	de	Lisboa:	“As	capinhas	à	romeira	vão	estando	muito	em	moda,	principalmente	entre	
as	senhoras	regressadas	do	ultramar.	As	entradas	dos	sapatos	descem	conhecidamente.”:	 idem,	p.	
176.					

106	Idem,	p.	137.	
107	Idem.	
108	Assim	sendo,	não	saberia,	então,	ao	certo,	o	redactor	sobre	que	estava	a	opinar	e	melhor	

lhe	 fora	parar.	Mas,	melhor	pensando,	 “Não	senhor,	não	paro.	Vou	escrevendo	o	que	me	 lembrar,	
seja	o	que	for;	se	me	dizem	que	não	tem	pés	nem	cabeça,	que	se	não	entende,	chamo-lhe	periódico,	
memória	da	academia,	ou	coisa	semelhante,	e	fica	tudo	salvo.”:	idem,	p.	138.	

109	Em	verso,	aconselha:	“De	antigos	usos,	de	estrangeiras	modas	/	Muito	podeis	colher,	se-
xo	formoso,	/	E	ao	sistema	engenhoso	/	De	táctica	sublime	do	namoro/	Novas	formas	juntando,	/	
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nosso	autor	a	contar-nos	a	sua	história,	começando	pelo	Egipto	e	China,	Grécia	e	

Roma,	ocupação	bem	ingrata,	por	dela	não	terem	tratado	os	antigos	historiadores	e,	

ainda	mais	por	isso,	ser	“forçoso	que	o	historiador	moderno	combine	factos	soltos,	

noções	vagas	e	arriscadas	conjecturas	para	dar	 fundamento	a	suas	narrações”.110	

Na	China	e	no	Egipto,	onde	as	mulheres	viviam	em	reclusão,	imagina	João	Baptista	

a	“engenhosa	 invenção	dos	bilhetes,	a	piedosa	 instituição	dos	confidentes”:	 “Uma	

carta	expressiva,	uma	criada	amiga	e	sensível	arranjava	tudo;	e	o	prazer	do	misté-

rio	 tornava	 ainda	 mais	 interessantes	 aqueles	 furtivos	 rendez-vous	 e	 escondidas	

entrevistas”.111	Em	Atenas,	cidade	de	prazer	e	divertimento,	na	Antiguidade,	man-

dava-se	versos	às	belas,	tecia-se	grinaldas	para	lhes	enfeitar	as	portas	e	davam-se	

descantes,112	como	já	foi	uso	fazer	entre	nós.		

Interrompida	que	foi	a	instrução	sobre	o	namoro,	dado	o	fim	abrupto	do	pe-

riódico	 em	 questão,113	acompanhemos	 as	 deambulações	 do	 jovem	 Garrett	 pelos	

Bailes,	 concretamente,	discorrendo	 sobre	o	 conceito,	 história	 e	diferentes	 aplica-

ções	da	dança,114	descrita	pelo	autor	como	a	“arte	de	mover	o	corpo	em	cadência,	

ao	 som	de	 instrumentos	ou	da	voz”,115	ou	 “arte	dos	 gestos”,116	a	que	os	 romanos	

chamaram	mímica.	Situado	na	Grécia	o	momento	em	que	a	dança	é	sujeita	a	“certas	

leis”,	logo	aí	terá	sido	levada	à	perfeição,	com	“uma	exposição	clara	e	precisa,	ofe-

recendo	sempre	a	ideia	da	acção	que	representa,	um	entrecho	engenhoso,	suspen-

so	sem	defeito	e	com	arte”.117	Primitivamente	usada	nas	cerimónias	rituais	de	culto	

																																																																																																																																																																		
As	velhas	emendando,	/	Variar	a	marcha	de	arte	já	sabida,	/	Aumentar	o	prazer,	dobrar-lhe	a	vida.”:	
idem,	p.	139.	

Imaginará,	depois,	o	poeta,	como	faria	um	belo	efeito,	em	sociedade,	comentar	os	diferentes	
estilos	de	namoro:	D.	Fulana,	á	egípcia;	D.	Cicrana,	á	grega;	ou	à	romana,	à	persa,	à	turca,	à	russa,	à	
inglesa,	à	francesa…;	ou,	para	pôr	ordem	na	sociedade	daquele	tempo,	duas	espécies	bem	“engraça-
das	e	frisantes	namoros	liberais	e	corcundas.”:	idem.	

110	Idem,	p.	166.	
111	Idem,	p.	152.	
112	Descantes	ou	serenatas,	como	mais	comumente	dizemos.	
113	Lamenta	Francisco	Gomes	de	Amorim,	em	Garrett	Memórias	Biográficas,	Tomo	I,	p.	251:	

“O	Toucador	morreu	como	luz	que	se	apaga	à	míngua	de	óleo.	Não	tinha	assinaturas,	a	venda	avulso	
não	cobria	as	despesas,	e	os	redactores	eram	pobres.	Em	fins	de	Março	venderam	o	 fundo	da	em-
presa,	e	foram	gastar	o	dinheiro	para	Sintra,	em	companhia	de	outros	amigos”.	

114	“Sendo	os	bailes	objecto	de	sumo	interesse	e	utilidade,	trataremos	mui	particularmente	
da	sua	notícia,	uso	e	fim;	suas	classes,	aperfeiçoamento	e	importante	significação	de	suas	espécies;	
assim	como	daremos	uma	ideia	sucinta	da	sua	história	filosófica.”:	neste	Volume,	p.	140.	

115	Idem,	p.	141.	
116	Idem.	
117	Idem.	
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aos	deuses,	empregaram-na	depois	“em	seus	prazeres”	e,	progressivamente,	a	dan-

ça	 chegou	 ao	 teatro.	 Entretanto,	 Menfir,	 Pílades	 e	 Batilo118	chegaram	 a	 Roma	 e	

conquistaram	os	Romanos.	Depois	de	um	aparente	desaparecimento	das	danças,	

por	acção	dos	Bárbaros,	Bergonce	de	Batta,	um	Médicis,	pretendendo	homenagear	

o	Duque	de	Milão,	promove	uma	festa,	sugerindo	as	cavalhadas,	os	bailes	mágicos	e	

as	óperas.	Mas	terá	sido	Quinault	a	instituir	a	ópera,119	quando	em	França	domina-

va	a	dança,	os	bailes	e	as	mascaradas.	Ora,	a	arte	da	dança	pressupõe	alguns	requi-

sistos,	 para	 além	da	 imprescindível	 naturalidade:	 “uma	 boa	 figura	 e	 delicado	 ta-

lhe”;	“um	bom	ouvido	e	gosto	de	música,	para	empregar	os	passos	a	tempo	e	com	

graça”.120	A	estes	requisitos	deveria	obedecer	aquilo	a	que	Garrett	chamou	dança	

política	e	administrativa;	 isto	é,	dança	habilmente	aplicada	à	obtenção	de	um	de-

terminado	 fim.121	Especificando,	 o	 nosso	 pedagogo	 mundano	 encarava	 a	 dança	

como	uma	arte	política,	a	qual,	escrupulosamente	administrada,	poderia	conduzir	a	

boas	conquistas.	Aplicada	ao	contexto	do	namoro,	“como	verdadeira	expressão	do	

amor”,122	deverá	a	dança	ser	o	meio	ideal	de	transmissão	de	pretensões,	“que	de-

vem	ocupar	o	belo-sexo,	ou	de	que	o	belo-sexo	é	objecto”.123	Nesse	caso,	um	baile	

poderia	 ser	bem	mais	do	que	um	mero	divertimento	e	a	dança	uma	 “útil	quanto	

vantajosa	invenção”:124	

	
E	perguntarei	agora:	o	cavalheiro	a	quem	se	entrega	uma	interessante	bela	

para	com	ele	dançar,	deve	ou	não	empregar	a	mais	fina	política,	e	rigorosa	adminis-
tração	de	meios,	e	método	para	alcançar	da	sua	parceira	um	olhar	meigo,	um	agra-
dável	sorriso,	um	gesto	de	aprovação?125	

	

																																																								
118	Menfir,	exímio	dançarino	e	filósofo	pitagórico,	“exprimia	por	sua	dança	toda	a	excelência	

da	filosofia	de	Pitágoras,	e	com	tanta	força,	elegância	e	energia,	que	jamais	o	poderia	fazer	tão	exac-
tamente	qualquer	dos	mais	abalizados	em	sua	seita”.	Quanto	a	Pílades	e	Batilo,	“O	primeiro	inven-
tou	 os	 bailes	 ternos,	 decentes	 e	 patéticos;	 o	 segundo	 dedicou-se	 às	 composições	 enérgicas,	 joco-
sérias	e	ligeiras”:	idem.	

119	Idem,	p.	142.	
120	“Assim	a	simplicidade	de	um	jassé,	e	singeleza	de	uma	cadeia,	a	destreza	de	um	triclsat	

serão	pela	elegância	da	execução,	dobradamente	belas	e	interessantes.”:	idem.	
121	“A	expressão	de	sentimentos	ternos	e	amorosos	é	o	seu	empenho”,	tal	como…	a	expres-

são	de	um	sentimento	patético	de	uma	paixão	terna	ou	violenta”:	idem,	p.	147.	
122	Idem,	p.	141.	
123	Idem,	p.	147.	
124	Idem.		
125	Idem.	
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Era	 para	 isso	 que	 existiam	 os	 bailes	 de	 sociedade,	 ainda	 que	 os	 bailes	 de	

corte	 pudessem,	 ocasionalmente,	 servir	 os	mesmos	 fins.	 O	 baile	 de	 corte,	 ou	 de	

grande	tom,	é	definido	como	um	“ajuntamento	de	pessoas	ilustres	e	distintas	por	

sua	hierarquia	ou	representação”,126	geralmente	motivado	por	 festejo	público,	ou	

simples	divertimento.	Era	ocasião	para	encontrar	 titulares,	 embaixadores,	minis-

tros	de	estado,	acompanhados	das	“Excelentíssimas”,	e	onde	a	profusão	de	fardas	e	

comendas,	assim	como	das	mais	sumptuosas	toilettes,	era	visível.	

Também	a	 ida	ao	Teatro	constituía	um	grande	acontecimento	e	uma	exce-

lente	ocasião	para	ver	e	ser	visto.	Na	opinião	do	redactor	d’O	Toucador,	os	espectá-

culos	eram	o	que	mais	movia	as	“belas”,	para	além	dos	seus	“enfeites”.	Ora,	sendo	o	

teatro	 uma	 arte	 pedagogicamente	 poderosa,	 até	 pelos	 efeitos	 que	 produz,127	era	

preciso	que	elas	fossem,	porque	“após	elas	vai	o	povo,	e	também	quem	não	é	povo;	

e	uma	boa	parte	só	porque	elas	vão”;	daí	a	importância	de	focar	o	tema	neste	pe-

riódico	dedicado	às	senhoras.	Como,	mais	uma	vez,	não	podia	deixar	de	ser,	vai	o	

nosso	Garrett	começar	pela	história	do	teatro	(à	qual	esperava	já	vir	a	juntar	a	crí-

tica),	sem	deixar	de	distinguir	tragédia	de	comédia,	recorrendo	a	sugestivas	com-

parações	com	retratos	femininos.	Sigamos	as	suas	palavras:	

	
A	 tragédia	pode	comparar-se	a	uma	bela	 sentimental,	que	 sem	afectados	

ornatos,	sem	luxo	e	sem	arte	aparente	nos	move	o	coração	e	excita	os	mais	ternos	
afectos	e	os	mais	fortes,	por	seus	gestos	expressivos	e	enérgicas	expressões.	

A	 comédia,	 pelo	 contrário,	 moça	 esbelta	 e	 desenvolta	 com	 seu	 desgarre	
brilhante,	travessos	risos	e	apetitosas	maneiras,	convida	a	mais	alegres	sentimen-
tos,	e,	misturando	o	útil	com	o	agradável,	ataca	os	vícios	e	os	defeitos,	sem	lhe	des-
cobrir	o	 lado	horroroso,	nem	patentear	o	asco	deles,	mas	destruindo-os	efectiva-
mente,	com	as	poderosas	armas	do	ridículo.128	

	

Especificadas	as	diferenças	entre	os	dois	géneros	dramáticos,	e	por	falta	de	

provas	quanto	a	uma	aventada	hipótese	de	ter	o	teatro	nascido	na	China,	leva-nos	

o	 nosso	 autor	 até	 à	 Grécia,	 berço	 dos	 trágicos	 Ésquilo	 (o	 dramaturgo	 de	

Agamémnon,	Electra	e	Prometeu),	Sófocles	(que	escreveu	Antígona,	Electra	e	Édipo	

																																																								
126	Idem,	p.	159.	
127	Exactamente	porque	ali	 “se	 juntam	as	belas-artes	para	ostentarem	à	porfia	 todo	o	seu	

poder	 (…).	 A	 expressão	 da	 arte	 declamatória,	 as	 sonorosas	modulações	 da	 poesia	 e	 da	música,	 a	
ilusão	das	perspectivas,	a	riqueza	das	decorações,	tudo	se	reune	por	algumas	horas	aliviar	o	homem	
do	peso	da	vida.	O	estadista,	o	príncipe,	o	magistrado,	o	guerreiro,	o	pai	de	famílias	vêem	desenvol-
ver-se	as	causas,	e	as	consequências	de	sucessos	bem	semelhantes	aos	por	que	eles	têm	passado.”:	
idem,	p.	148.	

128	Idem,	p.	160.	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-88-	

Rei)	e	Eurípides	(da	sua	autoria	foram	Medeia,	Efigénia	em	Aulide,	Alceste	e	Hipóli-

to),	não	esquecendo	as	comédias	de	Aristófanes	(que	compôs	Avarnesis,	Paz	e	Lisís-

trato).	 Versando	 as	 primeiras	 peças	 conhecidas	 assuntos	 religiosos,	 o	 “amor	 do	

maravilhoso	e	o	desejo	de	gravar	na	memória	da	posteridade	algum	acontecimento	

extraordinário”129	terão	 motivado	 os	 primeiros	 ensaios	 dramáticos.	 Depois	 dos	

gregos,	o	 jornalista-dramaturgo	detém-se	nos	 latinos	Plauto	e	Terêncio,	que,	me-

nos	do	que	autores,	considera	tradutores	e	imitadores	dos	gregos.	Passadas	as	in-

vasões	bárbaras,	veio	a	cavalaria	andante,130	a	que	se	seguiram	as	representações	

de	cenas	bíblicas,	os	Mistérios,	ou	Moralidades.	Consideradas	as	moralidades	“peças	

rudes	e	indigestas”,	pretendiam	dar	lições	de	moral,	numa	alegoria,	em	que	se	per-

sonalizavam	os	vícios	e	virtudes	(Fé,	Esperança,	Caridade,	Avareza	e	Luxúria	dis-

putavam-se	 em	 cena).	 Como	 exemplo,	 é	 esboçado	 o	 conteúdo	do	Auto	de	Mofina	

Mendes,	 uma	 das	Obras	 de	Devoção,	 de	 Gil	 Vicente,	 que	 ocupou	 dois	 artigos	 d’O	

Toucador	e	exigiria	a	paciência	das	“indulgentes”	leitoras.		

Depois	desta	trajectória	da	“sensaborona	história	do	teatro	antigo”,131	ten-

cionava	o	reformador	do	teatro	português	deter-se	no	teatro	francês	(não	fosse	a	

falta	de	meios	ter	posto	um	ponto	final	no	jornal);	mas,	antes,	vem	o	teatro	inglês	e	

Shakespeare.	Se	tivermos	em	conta	que	O	Toucador	é	de	1822,	anterior,	portanto,	

ao	primeiro	exílio	de	Garrett132	e	“época	do	seu	mais	façanhudo	anti-britanismo”133,	

																																																								
129	Mesmo	as	“nações	bárbaras	e	selvagens	têm	danças	entrechaçadas	de	cânticos,	que	são	

um	arremedo	das	suas	batalhas	e	uma	recordação	de	algum	feito	de	armas	mais	notável.”:	idem,	p.	
149.	

130	“…	 instituição	que,	na	sua	origem,	 tanta	honra	 faz	à	humanidade	e	 tanta	glória	deu	ao	
belo-sexo”:	idem,	p.	180.	

131	Idem,	p.	197.	
132	Após	os	exílios,	e	concretamente	a	sua	permanência	em	Warwickshire,	Garrett	modifi-

caria	profundamente	a	sua	visão	do	autor	de	Hamlet.	Assim	nos	confessa	em	Viagens	na	minha	Ter-
ra:	“Nunca	tinha	entendido	Shakespeare,	enquanto	o	não	li	em	Warwick,	ao	pé	do	Avon,	debaixo	de	
um	carvalho	secular,	à	luz	daquele	sol	baço	e	branco	do	nublado	céu	de	Albion…	ou	à	noite,	com	os	
pés	no	fender,	a	chaleira	a	ferver	no	fogão,	e	sobre	a	banca	o	cristal	antigo	de	um	bom	copo	lapidado	
a	luzir-me,	alambreado	com	os	doces	e	perfumados	resplendores	do	old-sack;	enquanto	o	fogão	e	os	
ponderosos	castiçais	de	cobre	brunido	projectam	no	antigo	tecto	almofadado,	nos	pardos	compar-
timentos	de	 carvalho	que	 forram	o	aposento,	 aquelas	 fortes	 sombras	vacilantes	de	que	as	velhas	
fazem	visões	e	almas	do	outro	mundo;	de	que	os	poetas	–	poetas	como	Shakespeare	–	fazem	som-
bras	de	Banquo,	bruxas	de	Macbeth	e	até	a	rotunda	pança	e	o	arrastante	espadagão	do	meu	particu-
lar	amigo,	Sir	John	Falstaff	(…).”:	Obras	Completas,	Lello,	1966,	capítulo	XXVI,	p.	117.	Na	p.	37	do	seu	
ensaio,	Shakespeare	e	Garrett,	Fidelino	de	Figueiredo	fez	ainda	notar	as	duas	formas	sob	as	quais	a	
presença	do	dramaturgo	inglês	se	faz	sentir	na	obra	do	autor	de	Catão:	“	(…)	uma	superficial,	por	
meio	de	alusões	e	reminiscências	de	leitor	devoto;	outra	profunda,	por	meio	da	influência	de	algu-
mas	das	grandes	criações	do	poeta	sobre	as	obras	principais	de	Garrett”,	como	Camões,	que	seria	
inspirado	no	Romeu	e	Julieta;	D.	Branca,	 com	vestígios	de	The	Tempest	 e	de	A	Midsummer	Night’s	
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não	soará	estranha	a	sua	falta	de	apreço	pelo	teatro	inglês	e,	particularmente,	pelo	

autor	de	Otelo,	que	julga	indigno	de	análise	e	a	quem	caracteriza	de	“Inglês	malcri-

ado”,	jogando	“chalaça	de	arrieiro	/	Sobre	o	trágico	tablado”:	

	
Deixemos	o	teatro	inglês	e	os	seus	pregoeiros;	contentemo-nos	de	admirar	

o	 imortal	 Shakespeare,	mas	não	o	 louvemos;	 respeitamos	 seu	 grande	 génio,	mas	
não	somos	obrigados	a	amá-lo.	Espantou-nos	muitas	vezes,	mas	nenhuma	nos	en-
cantou.	A	falta	de	respeito	e	delicadeza	com	que	tratou	o	belo-sexo,	a	rusticidade	
das	expressões	que	com	ele	usou,	o	desacreditam	aos	olhos	do	observador	sensível	
e	possuído	de	seus	deveres,	que	não	pode	reconhecer	mérito	em	quem	se	esqueceu	
deles,	para	com	a	porção	mais	bela	da	espécie,	a	cuja	glória	só	queremos	e	deve-
mos	trabalhar.134	

	

Rematando	 esta	 indignada	 tirada	 de	 cavalier	 servant,	 faz	 o	 nosso	 insigne	

pedagogo	uma	ressalva	para	“alguns	poucos	ingleses”,	que	não	se	enquadram	em	

tal	descrição,	 tratando	as	damas	com	especial	delicadeza,	como	boas	“aprendizes	

da	escola	francesa”.135	

Outro	dos	pontos	escolhidos	para	 instrução	das	donzelas	 foi	o	 Jogo,	 ainda	

que	 o	 autor	 considerasse	 uma	aberração136	que	 os	 jovens	 perdessem	 tempo	 útil	

com	 tal	divertimento.	Entreter	o	tempo	em	companhia137	será	a	grande	 finalidade	

dos	jogos	e,	talvez	por	isso	mesmo,	ninguém	mais	provável	para	os	desenvolver	do	

que	 aquelas	 pessoas138	que,	 “por	 sua	 idade	 e	 desfavorecimento	 da	 natureza,	 não	

podiam	dar-se	a	outros	divertimentos”139	e	a	quem	pouco	mais	restava	do	que	ficar	

por	casa,	a	passar	tempo,	em	companhia	uns	dos	outros,	divertindo-se	como	lhes	

era	 possível.	 Conhecido	pelos	 povos	da	 antiguidade,	 o	 hábito	 do	 jogo	poderá	 ter	

nascido	no	Egipto,	dada	a	profusão	de	símbolos,	alegorias	e	hieróglifos	(“produção	

natural	e	privativa	daquele	país”140)	que	nos	jogos	podemos	encontrar.	De	toda	a	

forma,	são	detectáveis,	em	escritos	gregos	e	latinos,	sinais	da	existência	de	jogo	em	

																																																																																																																																																																		
Dream;	ou	mesmo	em	O	Arco	de	Sant’Ana,	Um	Auto	de	Gil	Vicente,	Viagens	na	minha	Terra	e	Frei	Luís	
de	Sousa,	que	considerava	“não	uma	tragédia	clássica,	mas	Shakespeareana”.	

133	ESTORNINHO,	Carlos,	Garrett	e	a	Inglaterra,	p.	10.	
134	O	Toucador,	pp.	197-198	deste	Volume.	
135	Idem,	p.	110.		
136	Idem,	p.	179.	
137	Idem,	p.	178.	
138	Seriam	“senhoras	e	homens,	para	quem,	já	seca	a	Primavera,	frio	o	Verão,	e	sem	frutos	o	

Outono,	 começa	 com	 grande	 pesar	 seu	 o	 enregelado	 Inverno,	 sem	 que	 eles	 queiram	 confessá-lo,	
nem	convir	nisso.”:	idem,	p.	179.	

139	Idem.	
140	No	presente	Volume,	p.	158.	
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tempos	recuados,	apesar	de,	segundo	o	articulista,	se	dever	aos	séculos	mais	pró-

ximos	 de	 nós	 o	 aperfeiçoamento	 de	 tal	 arte;	 por	 exemplo,	 fruto	 do	 engenho	 de	

alemães	ou	de	franceses,	as	cartas	de	jogar	terão	sido	inventadas	em	1392	e	rapi-

damente	se	terão	tornado	um	caso	sério	de	sucesso	por	toda	a	Europa,	sendo	di-

versos	os	usos	que	cada	país	fez	delas,	atribuindo-lhes	os	mais	diferentes	nomes	e	

simbologias.141		

Passeios	foi	outro	dos	temas	que	motivou	um	artigo	ao	redactor	d’O	Touca-

dor,	e	mais	teriam	sido,	a	julgar	pelas	palavras	do	articulista,142	não	fosse	a	escas-

sez	de	assinantes	não	justificar	a	sua	continuação.	Intriga	o	nosso	autor	como,	nu-

ma	terra	de	clima	tão	ameno	como	Portugal,	“não	há	país	onde	menos	se	passeie	

do	que	em	o	nosso”.	A	partir	da	rivalidade	entre	franceses	e	ingleses,	que	disputam	

entre	si	a	superioridade	das	Tulherias	sobre	Hyde	Park,	ou	de	Hyde	Park	sobre	as	

Tulherias,	constata-se	a	insignificância	do	Passeio	Público	de	Lisboa,	que	se	resu-

mia	 a	 “umas	 poucas	 de	 árvores	 plantadas	 em	 linha”,	 que	 ninguém	 frequentava,	

apesar	de	ser	ele	o	único	“lugar	de	passeio	de	Portugal,	Brasil	e	Algarves”.143	Aven-

tava-se	 a	hipótese	de	 serem	as	 senhoras	 as	 culpadas,	 já	 que	não	 frequentando	o	

dito	Passeio,	não	 teriam	os	homens	motivo	algum	para	 lá	 ir.	Não	havendo	conti-

nuidade,	ficámos	nós	sem	conhecer	as	causas	da	caseirice	dos	portugueses.	

Na	 rubrica	 Variedades	 não	 iremos	 deter-nos	 demasiado,	 já	 que	 nela	 está	

contido	um	pequeno	conjunto	de	sete	poemas,	todos	eles	publicados	nas	diferentes	

obras	 poéticas	 de	Almeida	Garrett,144	e	 porque,	 intencionalmente,	 quisemos	 cen-

trar-nos	na	prosa	jornalística	do	autor.			

																																																								
141	Grande	novidade	no	tempo	de	Garrett	parece	ter	sido	a	das	cartas	constitucionais,	onde,	

recordando	“grandes	heróis	e	sublimes	virtudes”,	“todas	as	figuras	foram	substituídas	por	assuntos	
patrióticos:	o	rei	David	por	D.	Dinis,	Alexandre	por	D.	João	I,	César	por	D.	Manuel,	Carlos	Magno,	por	
D.	Afonso	I,	emblemas	de	quatro	reis	constitucionais.	O	mesmo	aconteceu	às	damas,	que	igualmente	
juraram	a	constituição.	A	Raquel	sucedeu	a	Abundância,	a	Judite	a	Constituição,	a	Palas	a	Justiça,	a	
Argina	a	Fortaleza.	Nos	valetes,	Hogier	foi	vencido	por	D.	João	de	Castro,	Lancelot	por	D.	Afonso	de	
Albuquerque,	Hector	por	D.	Vasco	da	Gama,	e	La	Hire	por	D.	Nuno	Álvares	Pereira.”	Saudou	o	liberal	
João	Baptista	“tão	importante	mudança,	pelos	seus	resultados	patrióticos	e	consecutivo	liberalismo,	
que	é	certamente	uma	das	melhores	qualidades	do	jogo.”:	idem,	p.	188.	

142	A	sua	intenção	era,	obviamente,	outra:	“…	faremos	as	diligências	possíveis	para	isso,	vis-
to	ser	um	ponto	muito	interessante,	e	um	daqueles	que	prometemos	tratar.”:	idem,	p.	177.	A	termi-
nar	o	artigo,	afiança	ainda:	“Nos	números	seguintes	continuaremos	esta	matéria	bem	digna	de	apro-
fundar-se;	e	não	cessaremos	de	pedir	às	damas	da	capital	que	nos	ajudem	em	nossa	missão	com	seu	
poderoso	e	eficaz	exemplo.”:	idem,	p.	178.	

143	Idem,	p.	177.	
144	No	prefácio	da	edição	de	1957,	Fernando	Pires	de	Lima	elucida-nos	quanto	aos	poemas	

insertos:	“A	Sesta,	do	n.º	I,	é	a	poesia,	com	o	mesmo	nome,	da	‘Lírica	de	João	Mínimo’;	As	Rosas,	do	
n.º	II,	passaram	para	A	Cor	da	Rosa,	da	mesma	‘Lírica’;	O	Beijo,	do	n.º	III,	na	‘Lírica’	também	com	o	
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Por	todos	os	textos	do	jornal,	paira	um	tom	leve	e	coloquial,	não	raramente	

repassado	de	humor	ou	ironia,	em	que	não	poucas	vezes	o	redactor	introduz	a	in-

terrogação	retórica	ou	se	dirige,	directamente,	às	suas	amáveis	leitoras,	como	se	de	

uma	conversa	em	sociedade	se	tratasse.	Em	cada	tema	focado,	a	estrutura	perma-

nece	 relativamente	constante,	dado	que	começa	por	definir	um	conceito,	passa	a	

traçar	 uma	 breve	 resenha	 histórica,	 para,	 por	 fim,	 concretizar	 com	 a	 prática	 da	

época.	No	final	de	cada	rubrica,	fica	claramente	uma	promessa	de	continuação,	que	

a	partir	de	certa	altura	deixa	de	ocorrer.	Apesar	da	aparente	leveza	do	seu	conteú-

do,	O	Toucador	não	terá	deixado	de	cumprir	o	seu	papel	na	história	da	pedagogia	

mundana.	De	facto,	e	se	bem	atentarmos	na	quantidade	de	vezes	que	tal	é	referido	

ao	longo	dos	textos,	este	jornalinho,	que	se	pretendia	inovador,145	teria	como	“fim	

único	(…)	a	instrução	do	belo-sexo”.146	E	quem	sabe	o	que	terá	ficado	por	dizer!	De	

resto,	não	será	difícil	aqui	reconhecer	muitas	das	ideias	(ou	mesmo	das	caracterís-

ticas	do	estilo)	posteriormente	desenvolvidas	nas	mais	variadas	obras	do	seu	autor,	

que	não	apenas	os	periódicos	daquela	época.			

Certo	é	que,	como	poeta	jovem	e	apaixonado,	homem	de	teatro	no	seu	âma-

go,	João	Baptista	redige	um	prospecto	inicial,	todo	ele	um	hino	à	condição	femini-

na:	

	
Sexo	 amável	 e	 encantador,	 que	 fazeis	 as	 nossas	 delícias,	 aprimorais	 os	

nossos	prazeres,	 adoçais	nossas	 amarguras,	 e	 sois	 a	 essência	da	 vida,	 o	 afago	da	
existência;	 (…)	 protecção	 na	 infância,	 encanto	 na	mocidade,	 companhia	 na	 idade	
madura,	amparo	na	velhice;	desde	o	berço	até	à	sepultura,	só	vosso	benigno	influ-
xo	nos	ameiga	a	existência,	nos	aformoseia	a	vida,	e	espalha	mimosas	flores	em	seu	
difícil	caminho.	(…)	

Julgámos	só	os	homens	capazes	do	ceptro;	e	Semíramis	no	Oriente,	Isabel	
em	Inglaterra,	Catarina	na	Rússia	vêm	desmentir	nosso	orgulho.	(…)	Fizemos	mo-

																																																																																																																																																																		
mesmo	nome;	Os	Amantes	Generosos,	do	n.º	IV,	com	o	mesmo	título,	nas	‘Fábulas	e	Contos’;	A	Festa	
da	Rosa,	do	n.º	V,	em	A	Rosa,	da	‘Lírica’;	Despedidas	de	Safo,	do	n.º	VI,	com	o	título	Safo,	no	Salto	do	
Leucates,	da	‘Lírica’;	finalmente,	Amor	e	vaidade,	do	n.º	VII,	com	o	mesmo	título,	nas	‘Fábulas	e	Con-
tos’.”:	O	Toucador,	Prefácio,	1957,	pág.14.			

145	Note-se	a	quantidade	de	vezes	que,	n’O	Toucador,	podemos	detectar	esta,	ou	outras	fra-
ses	similares:		“Matéria	tanto	mais	difícil,	quanto	até	aqui	ou	nunca,	ou	poucas	vezes,	ou	com	pouca	
importância,	 tem	sido	tratada.”:	neste	Volume,	p.	157;	“Historiador	nenhum	até	hoje	empreendeu	
tarefa	tão	difícil	como	a	minha.”:	idem,	p.	166;	“…	nossos	escritos	como	os	primeiros	deste	género	
em	nossa	língua”:	idem,	p.	140.	

146	O	Toucador,	neste	Volume,	p.	159.	Expressões	semelhantes	encontraremos,	por	 todo	o	
Jornal:	“…	votado	exclusivamente	aos	interesses	e	instrução	do	belo-sexo”:	idem,	p.	134;	“…	as	se-
nhoras	portuguesas	deverão	olhar	os	nossos	 trabalhos	para	deles	 tirar	 aquele	partido	 instrutivo,	
que	necessariamente	devem	produzir	nossos	escritos”:	idem,	p.	140.	
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nopólio	das	Letras;	e	desde	Safo	até	Staël	um	sem	número	de	belas	nos	arrancam	
da	mão	a	pena,	e	nos	ensinam	a	meneá-la.147		

	

Neste	prospecto,	podemos,	ainda,	perceber	quanto	a	mesquinha	realidade	o	

fez	ficar	aquém	do	interessante	e	vasto	projecto	que	delineara.	Assim	sonhou	um	

jovem	génio,	para	quem	o	bom	gosto	era	um	assunto	de	estado.	No	 fundo,	neste	

“país	pequeno	de	gente	pequena”,	no	qual	reina	o	prosaísmo	e	onde	a	ilustração	e	o	

espírito	são,	ainda	hoje,	apanágio	de	bem	poucos,	escassas	seriam	as	damas,	nessa	

recuada	década	de	vinte	de	oitocentos,	merecedoras	de	seus	epítetos.	E,	apesar	das	

boas	intenções	do	elegante	Garrett,	assim	continuaria	a	ser	por	muito	tempo.		

Depois	da	aventura	d’O	Toucador,	e	antes	que	sobreviesse	a	Vilafrancada,	o	

ilustre	 Autor,	 aparentemente	 a	 solo,	 intentará	 um	novo	 periódico,	 desta	 feita	 de	

carácter	mais	ou	menos	jocoso,	ainda	que	não	abdicando	de	escrever	sobre	assun-

tos	sérios.	Falamos	de	Heráclito	e	Demócrito,	que	se	estreou	a	6	de	Março	de	1823	e	

do	qual	terá	saído	apenas	um	número.	Seria,	ao	contrário	d’O	Toucador,	um	perió-

dico	com	política:	Heráclito	e	Demócrito	choraria	“sobre	os	males	da	Pátria”	e	riria	

das	suas	“loucuras”;148	tudo	 isto,	evidentemente,	se	 tivesse	continuado	para	além	

do	primeiro	número.149	Garrett	desejava	 falar	das	 glórias	 e	misérias	de	Portugal,	

país	que,	segundo	ele,	começara	com	o	novo	regime	a	suscitar	a	admiração	da	Eu-

ropa;	porém,	muitas	eram	as	dificuldades	encontradas,	por	aqueles	que	queriam	a	

regeneração	e	se	viam	em	lutas	desmedidas	contra	os	poderes	ainda	instalados.	No	

artigo	intitulado	“Portugal”,	o	Redactor	aponta	os	factos	conducentes	a	um	temido	

retrocesso:	 por	 um	 lado,	 as	 classes	 dominantes	 receosas	 de	 perder	 seus	 privilé-

gios;	por	outro,	a	influência	que	esses	mesmos	poderiam	ter	sobre	os	jornais,	onde	

tudo	era	permitido	escrever,	dada	a	recém-conquistada	liberdade	de	imprensa.150	

																																																								
147	Idem,	pp.	131-132.	
148	Segundo	a	epígrafe	escolhida	para	o	jornal:	“Heráclito	chorava,	e	Demócrito	ria.	Eu	farei	

outro	tanto.”:	neste	Volume,	p.	208.	
149	Em	“Mais	um	periódico”,	 já	o	nosso	jornalista	receara	não	poder	sustentá-lo,	prevendo	

que:	“Não	serão	muitos	os	leitores,	que	não	são	tempos	estes	que	abundem	de	tal	gente;	mas	enfim,	
com	os	outros	nunca	se	entendeu	Heráclito,	nem	Demócrito,	 e	muito	menos	se	entende	o	Redac-
tor.”:	idem.	

150	“A	 nação	 sofria	 grandes	 mínguas,	 e	 desventuras:	 porquê?	 porque	 os	 seus	 interesses,	
contrapostos	aos	interesses	de	algumas	classes,	e	de	alguns	indivíduos,	com	o	andar	dos	tempos	se	
lhes	foram	sujeitando;	de	sorte	que	para	a	fortuna	destes	era	essencial	a	desgraça	dela.		

Reforma,	reforma!	Palavra	terrível!	ao	ouvi-la	fica	espavorida	a	alta	nobreza,	deslumbrada	
há	muito	da	sua	origem,	que	a	tem	(com	algumas	excepções)	nas	virtudes	de	mui	 ilustres	varões,	
que	bem	mereceram	da	pátria.	Esta	imagina	ver	escapar-se-lhe	das	cobiçosas	mãos	graças,	mercês,	
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E	é	este	último	facto	que	motiva	o	artigo	seguinte,	“A	Conspiração	da	Trombeta”,	

artigo	algo	virulento,	clamando	contra	os	“escravos”	que	não	querem,	nem	sabem	

ser	livres,	mas	sobretudo	indignado151	pelas	acções	dos	anti-constitucionais.152	De	

mais	a	mais,	a	“trombeta	em	o	n.º	45	abertamente	provoca	à	rebelião:	nada	menos	

pede	que	a	destruição	das	bases	da	Constituição	que	juramos”,153	mostrando	como	

o	antigo	regime	teimava	e	resistia,	como	o	provou	a	Vilafrancada,154	a	qual,	empur-

																																																																																																																																																																		
privilégios,	que	aos	povos	se	roubaram,	e	que	os	povos	reclamam	pela	boca	dos	seus	representan-
tes.	Guerra	aos	povos	e	aos	seus	representantes!	Fica	espavorido	o	alto	clero	secular	e	regular,	por-
que	de	pingues	benefícios	engordavam	preguiçosos,	mas	venerandos	prelados,	que	deixavam.	(…)	
Pois	guerra	aos	povos	e	aos	seus	representantes.”:	idem,	p.	209.		

Poderoso	instrumento	de	guerra,	usado	e	incentivado	pelos	que	não	querem	a	regeneração,	
aí	estão	os	 jornais:	 “os	 infames	 jornais	Trombetas,	Rabecões,	Gaitas	e	mais	canalha,	que	aturdindo	
incautos	ouvidos,	deslumbrando	a	fraca	vista	do	vulgo,	há	por	vezes	feito	vacilar	a	opinião,	não	aqui	
na	 capital,	 aonde	 os	 infames	 são	 conhecidos	 por	 conjuradores,	 ladrões,	 caluniadores,	 caloteiros,	
falsários,	carregados	de	crimes,	e	que	se	revolvem	na	poeira	do	vilipêndio;	mas	sim	nas	províncias,	
para	onde	se	enviam	grossos	maços	desta	venenosa	droga,	que	tem	infestado	o	país.”:	idem,	p.	211.	

151	Bem	demonstrativa	do	estado	de	espírito	do	Autor,	contra	os	conspiradores,	é	a	seguin-
te	passagem,	na	qual	chega	a	 lamentar	a	 liberdade	de	 imprensa,	que	 tais	escritos	permite:	 “…	e	a	
sua	 audácia	 desenfreada	 rompeu	 desbocadamente	 o	 quase	 nada	 que	 lhe	 sobejava	 de	 respeito	 à	
Nação	Portuguesa,	à	sua	Constituição,	aos	seus	representantes,	a	tudo…		

Malvado!	não;	tu	não	és	Português.	Escravo!	Tu	não	nasceste	na	terra	de	Viriato.	–	Pois	quê!	
Há	quem	ouse	entre	nós	clamar	impunemente	contra	a	Constituição!	Há	quem	ouse	propor-nos	que	
esmigalhemos	 suas	 bases,	 que	 sejamos	 perjuros,	 que	 temerosos	 e	 fracos,	 rasguemos	 com	 mãos	
cobardes	a	carta	de	alforria	que	há	tão	pouco	havemos	conseguido?		

Oh	malfadada	Liberdade	de	imprensa,	que	teu	manto	emprestas	à	protecção	de	tais	mons-
tros!	Oh	triste	dom	da	igualdade	que	anivelaste	o	escravo	ao	homem	livre!”:	Heráclito	e	Demócrito,	
neste	Volume,	p.	212.		

152	Publicada	em	Lisboa,	num	primeiro	momento,	entre	14	de	Novembro	de	1822	e	19	de	
Junho	de	1823,	A	Trombeta	Lusitana	surge	no	contexto	da	chamada	“Conspiração	da	Rua	Formosa”,	
facto	político	que	visava	a	queda	da	Constituição	e	o	regresso	ao	antigo	regime.	Daí	ter	sido	inter-
rompida	a	redacção	deste	trissemanário	(saía	às	terças,	quintas	e	sábados),	em	Junho	de	1823,	após	
a	Vilafrancada,	quando	os	seus	objectivos	pareciam	ter	sido	alcançados.	As	principais	figuras	deste	
processo	foram	Francisco	Alpoim	de	Meneses	e	Januário	da	Costa	Neves,	respectivamente,	o	redac-
tor	e	o	proprietário	da	tipografia	onde	era	impresso	cada	número	do	periódico,	primeiro	denomi-
nada	Oficina	da	Imprensa	Liberal	e	depois	Oficina	da	Horrorosa	Conspiração.	Em	Janeiro	de	1836,	A	
Trombeta	Lusitana	 ressurgiria,	em	Londres,	com	características	bem	semelhantes	à	da	década	20.	
Para	melhor	conhecer	os	contornos	da	“Conspiração	da	Rua	Formosa”,	vide	MESQUITA,	Pedro,	Fi-
cha	histórica:	 ‘Trombeta	Luzitana’	(1822-1823).	Hemeroteca	Municipal	 de	Lisboa,	 10	de	Março	de	
2014.	

153	Heráclito	e	Demócrito,	p.	215	deste	Volume.	Este	artigo	 termina	com	um	 incentivo	aos	
que	querem	a	liberdade,	exemplificado	com	dois	versos	do	Catão:	“Da	liberdade	a	árvore	não	cres-
ce, /Se	a	não	regar	dos	déspotas	o	sangue.”	Portanto,	“–	Regai-a,	regai	esta	árvore	nascente;	ou	ela	
vos	definhará	nas	mãos;	e	então…	então	ai	de	nós!…	mas	ai	de	vós	também!”:	idem,	pp.	216-217.			

154	Influenciado	 por	 sua	 mãe,	 a	 rainha	 consorte	 D.	 Carlota	 Joaquina,	 que	 nunca	 aceitara	
submeter-se	à	Constituição	Liberal,	a	27	de	Maio	de	1823,	D.	Miguel	dirige-se	a	Vila	Franca	de	Xira,	
à	 frente	 de	 um	 regimento	 de	 Infantaria,	 de	 facção	 anti-constitucional:	 “A	 Vilafrancada,	 também	
conhecida	 criticamente	 sob	 o	 nome	 de	 “Campanha	 da	 Poeira”,	 foi	 sobretudo	 uma	 demonstração	
militar	de	forças	políticas	contrárias	ao	liberalismo	(…).	O	infante	obedecia	a	um	plano	conspirador,	
(…)	para	destronar	o	rei,	de	quem	se	dizia	que	era	coagido	pelo	governo	liberal.	D.	João	VI,	preveni-
do	por	conselheiros	desse	plano	conspirativo,	parte	 também	para	Vila	Franca	a	30	de	Maio	 	 	e	aí	
submete	à	sua	influência	o	infante.	Ainda	em	Vila	Franca,	o	rei	nomeia	outro	executivo,	atribuindo,	
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rando	Garrett	para	o	interior	do	paquete	Duke	of	Kent	II,	determinaria	o	primeiro	

exílio	do	criador	de	Heráclito	e	Demócrito.155	Não	significou	isso,	porém	que	a	acti-

vidade	jornalística	de	João	Baptista	tivesse	terminado,	ou	sequer	sido	interrompi-

da;	antes	pelo	contrário,	foi	o	exílio	tempo	de	lutar	com	a	pena,	sem	cessar.	

	

	

	

																																																																																																																																																																		
no	entanto,	a	D.	Miguel	o	comando	do	exército,	restituindo	à	rainha	as	prerrogativas	que	lhe	tinham	
sido	tiradas	e	mandando	soltar	os	presos	por	motivos	políticos.		

Em	Lisboa,	as	Cortes	Extraordinárias	suspendem	os	seus	trabalhos	a	2	de	Junho	de	1823,	
não	sem	antes	cerca	de	60	deputados	terem	apresentado	uma	“Declaração	e	protesto”	(…).		

O	rei	segue	para	Lisboa	acompanhado	da	rainha	e	do	infante	e	é	recebido	triunfalmente.”:	
VARGUES,	 Isabel	Nobre,	 “O	processo	de	 formação	do	primeiro	movimento	 liberal:	a	 revolução	de	
1820”.	in	MATTOSO,	José	(Dir.),	História	de	Portugal.	Círculo	de	Leitores,	Lisboa,	1993,	5.º	vol.	–	O	
Liberalismo,	p.	67.		

155	Este	único	número	de	Heráclito	e	Demócrito	incluía	ainda	um	artigo	de	Variedades,	que	
consistia	num	pequena	rábula	sobre	bigodes	–	“os	bigodes	do	tal	D.	Quixote,	o	nariz,	e	óculos	do	Sr.	
L.,	as	fitas	do	R.	do	D.	do	G.	fariam	andar	aos	tombos	com	riso	o	bon	vivant	de	Demócrito.	–	Voilá	le	
mot.	–	Eis	aqui	o	periódico,	o	espírito,	e	 letra,	e	o	sentir	de	seu	redactor.	Quem	lhe	comer,	que	se	
coce!	e	quem	lhe	doer,	que	se	cure”:	Heráclito	e	Demócrito,	neste	Volume,	pp.	217-218;	uma	passa-
gem	de	Correspondência,	mais	ou	menos	inventada	–	“Escrevem-nos	de	Verona,	que	em	breve	te-
remos	 cinco	 jornais	 escritos	 pela	 fecundíssima	 pena	 de	 Mr.	 SS…	 ex-literato,	 ex-tribuno,	 ex-sans	
culotte,	 e	 antigo	 camarada	de	Marat	 e	Robespierre. (…)	Enfim	meteste	na	moita	 o	pobre	 rafeiro,	
assobia-lhe	de	cá;	e	se	te	parece,	diz-lhe	que	não	torne	a	jantar	fora	de	casa	em	domingo	gordo,	é	
tempo	de	entrudo	e	há	muito	quem	goste	de	pregar	o	seu	calote,	e	se	bem	que	pesado,	dar	ainda	em	
cima	a	sua	gargalhada.”:	idem,	pp.	218-219;	também	Correspondência	Estrangeira	–	“As	notícias	do	
último	paquete	apresentam	uma	perspectiva	de	paz,	e	fazem	pelo	menos	pressupor	que	quando	a	
guerra	tenha	lugar,	a	Inglaterra	tomará	uma	parte	mais	activa”:	 idem,	pp.	219-220;	e	finaliza	com	
Avisos	–	“Avisa-se	às	tendas	e	lojas	de	mercearia,	que	há	para	vender,	no	Largo	da	Esperança,	colec-
ções	completes	do	Campeão	Casqueiro. A	Assembleia	Filarmónica	dos	Ciprestes	terá	a	sua	primeira	
reunião	no	dia	de	Quarta-feira	de	Trevas.	Os	sócios	devem	ir	munidos	de	seus	respectivos	instru-
mentos.	Haverá	dois	quartetos	de	Trombeta,	Rabecão,	 Sanfona	e	Gaita.	Um	a	 solo	executado	pela	
Cegarrega.	E	nos	intervalos,	duas	eloquentes	orações	fúnebres	recitadas	pelos	Srs.	Universal,	e	Por-
tugal,	 rematando	 o	 divertimento	 com	 o	 bailado	 da	 corda	 tesa	 executado	 pelos	 Srs.	 Peniqueiro,	 e	
Serpentão,	este	último	pedindo	desde	já	desculpa,	por	ser	muito	novo	no	ofício.”:	idem,	p.	220.		
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O	PATRIOTA	
	

N.º	67,	de	15	de	Dezembro	de	1820	

	

Acontecimentos	em	Coimbra	desde	6	até	8	de	Dezembro	
	

Para	 mostrarmos	 a	 nossa	 imparcialidade,	 publicamos	 as	 Peças	 seguintes,	 que	 a	

nosso	ver	manifestam	os	acontecimentos	de	Coimbra	desde	6	até	8	de	Dezembro,	

por	motivo	das	Eleições	Paroquiais	tomando	sobre	nós	a	responsabilidade	que	nos	

pertence	como	Escritores	que	desejam	ilustrar	a	Nação,	sem	interpor	nosso	juízo	

sobre	o	direito	que	assistia	a	cada	uma	das	Partes	contendentes.	

Os	RR.	

_________________	

	

Tinha-se	 denunciado	 ao	 Governo	 Supremo,	 como	 Revolucionário,	 e	 Anti-

constitucional	o	Corpo	Académico.	Quem	vivesse	dous	dias	em	Coimbra,	no	tempo	

mesmo	 do	 Despotismo,	 manifestamente	 conheceria	 o	 nenhum	 fundamento,	 e	 o	

calunioso	de	 similhante	denúncia.	Muito	bem	o	 sabiam	eles	mesmos,	 que	 tal	 de-

núncia	deram.	O	seu	fim	porém	era	manchar	a	 fama,	perder	o	conceito	dos	Estu-

dantes,	e	procurar	secundariamente	que	se	fechasse	a	Universidade.	Não	lhes	teve	

efeito	a	sua	trama	odiosa,	soube-se	tudo	e	os	Estudantes	tomaram	o	partido	único	

e	 legítimo	 de	 fazerem	uma	 representação	 ao	Governo,	 declarando	 os	 seus	 senti-

mentos	patrióticos,	protestando	 contra	 a	 injúria,	 e	pedindo	desagravo	da	ofensa.	

Irritou-se	com	esta	resolução,	o	ódio	inveterado	das	malvadas	almas	dos	acusado-

res;	tentaram	despicar-se;	e	o	meio	mais	seguro,	mais	oculto,	e	caviloso	que	acha-

ram,	 foi	 o	 pretender	 privar	 do	 voto	 nas	 Eleições	 Parrochiaes	 os	 tão	 aborrecidos	

Académicos.	Mas	 quem	 acreditará,	 quem	 se	 lembrará	mesmo	 de	 pensar,	 se	 com	
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seus	olhos	o	não	visse,	se	com	seus	ouvidos	o	não	ouvisse,	que	esta	miserável	gente	

quis	fazer	decidir	um	tal	negócio,	em	uma	Sessão	da	Câmara	de	Coimbra?	–	A	Câ-

mara	de	Coimbra,	erigida	em	Tribunal	para	julgar	do	mais	importante	negócio,	do	

mais	sagrado	direito	de	mil	e	quinhentos	Cidadãos!	A	Câmara	de	Coimbra	interpre-

tando,	ou	antes,	revogando	a	Constituição	Espanhola,	hoje	nossa	em	todos	os	prin-

cípios	liberais,1	hoje	nossa	em	toda	a	extensão	no	artigo	de	Eleições!	A	Câmara	de	

Coimbra	 superior	 à	Nação	 Portuguesa,	 arbitrando	 sobre	 os	 destinos	 dela!	Risum	

teneatis	amici?	–	Pois	isto	se	fez;	pois	isto	de	facto	sucedeu	no	dia	6	de	Dezembro.	

Intrigas,	cavilações,	subornos,	tudo	se	meteu	em	batalha,	e	tudo	alcançaria	vitória,	

se	 imediatamente	não	 constasse	 a	 uma	 grande	parte	 dos	Académicos	 a	 intenção	

dos	 Camaristas.	 Foi	 grande	 e	 inexplicável	 a	 sensação,	 que	 tal	 nova	 produziu	 em	

todos	os	ânimos;	por	evitar	porém	qualquer	desordem,	que	 justamente	se	 temia,	

foram	deputados	quatro	Bacharéis,	para	saber	a	verdade	do	caso;	chegaram	à	Câ-

mara,	e	perguntando,	se	era	verdade;	que	se	tivesse	decidido,	o	serem	excluídos	de	

votar	todos	os	Académicos,	e	respondendo-se-lhes,	que	sim,	saíram,	e	vieram	dar	

parte	da	sua	Comissão.	Aqui	é	que	se	não	pode	exprimir	a	violenta	comoção,	que	o	

sentimento	de	tal	 injúria	suscitou	geralmente.	Foi	precisa	toda	a	prudência	de	al-

guns,	para	sossegar	a	mui	desculpável,	e	quase	justa	impetuosidade	de	tantos.	Con-

seguiu-se	porém;	e	de	novo	se	enviaram	catorze	Deputados	encarregados	de	pro-

testar	na	mesma	Câmara	contra	a	incompetência	do	Tribunal,	a	ilegalidade	da	de-

cisão,	a	ilegitimidade	do	decidido,	e	o	absurdo	de	tudo.		Assim	o	fizeram.	Era	a	este	

tempo	já	mui	grande	o	número	dos	que	à	porta	da	Casa	do	Senado,	aguardavam	a	

resposta.	Temeu-se	algum	barulho;	e	assentaram,	para	evitá-lo,	recolher-se	à	casa	

mais	próxima,	para	aí	deliberarem	sobre	o	que	lhe	cumpria	fazer.	Juntaram-se	pois	

em	casa	do	Bacharel	João	Baptista	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett;	e	tendo	jura-

do	pelo	mais	terrível	juramento	do	homem	de	bem	=	a	palavra	de	honra	=	não	de-

samparar,	 senão	com	a	morte,	a	Santa	Causa	da	Reintegração	dos	seus	 foros;	as-

sentaram,	 primeiro	 que	 tudo,	 para	mostrar	 a	 sua	 subordinação	 e	 respeito	 à	 Lei,	

enviar	ao	Supremo	Governo	um	expresso,	dando-lhe	parte	de	 todo	o	 sucedido,	 e	

pedindo	justiça	de	tal	afronta.	Assim	se	fez,	e	se	remeteu	por	um	próprio	a	seguinte	

Carta	=	“Ilustríssimos	e	Excelentíssimos	Senhores.	A	Representação	Nacional,	que	

																																																								
1	(Nota)	Em	que	há-de	assentar	a	nossa	futura	Constituição.	Os	RR.		
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pelo	espírito	da	Constituição	Espanhola,	que	hoje	é	nossa	(e	não	só	pelo	seu	espíri-

to,	mas	pela	sua	letra)	nunca	pode	ser	legítima,	senão	quando	ela	é	instalada	pelo	

voto	geral	da	Nação,	ou	para	nos	exprimirmos	assim,	quando	as	partículas	da	Ma-

jestade	de	 todos	os	 indivíduos	se	acham	reunidas	naqueles,	que	estes	 indivíduos	

elegeram.	 Esta	 representação	 intenta	 fazer-se	 ilegitimamente	 nas	 Paroquiais	 de	

Coimbra,	 defraudando	mais	 de	mil	 e	 quinhentos	 Cidadãos	 do	 primeiro	 dos	 seus	

direitos,	do	voto.	A	escolha	da	mocidade	Portuguesa	se	acha	altamente	ofendida;	

ela	protestou	contra	a	injúria;	ela	clama	contra	a	ofensa;	e	tendo	dado	por	embar-

gadas	e	nulas	estas	Eleições,	participa	a	Vossas	Excelências	um	tal	passo;	e	por	to-

dos	os	princípios	da	razão,	e	da	justiça,	à	face	da	Nação,	e	perante	os	Céus	e	a	Terra,	

clamam,	e	pedem	a	Vossas	Excelências	justiça.	Aliás,	Excelentíssimos	Senhores,	nós	

deixaremos	de	ser	Estudantes:	é	muito	vil	o	preço	das	Letras,	para	pagar	os	foros	

de	Cidadão.	–	Coimbra	em	6	de	Dezembro	de	1820	Em	nome	de	todos	os	Académi-

cos,	=	João	Baptista	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett.	=			

Executada	esta	primeira	resolução,	deliberaram	fazer	proclamações	a	parti-

cipar	a	todos	este	facto,	e	excitá-los	à	firmeza,	e	à	ordem,	na	manutenção	dos	seus	

direitos.	Eram	sete	horas	da	tarde,	quando	se	deliberou,	era	já	noite	fechada	quan-

do	 feitas	as	proclamações,	 e	 extraído	o	maior	número	de	 cópias	possível,	 saíram	

todos	pelas	ruas	públicas	da	Cidade,	na	melhor	ordem,	no	maior	sossego	possível.	

Parecia	que	alguma	potência	sobrenatural	uniformava	em	sentimentos,	e	regulava	

na	harmonia	de	todas	as	acções,	mais	de	mil	mancebos	de	todas	quatro	partes	do	

mundo.	Reinava	um	perfeito	silêncio,	e	apenas	se	ouvia	às	esquinas	das	ruas,	a	voz	

dos	que	proclamavam	de	espaço	a	espaço.	Assim	caminharam	à	luz	de	mais	de	vin-

te	archotes	até	casa	do	Ilustríssimo	Vice-Reitor,	José	Pedro	da	Costa,	a	quem	para	

maior	demonstração	do	respeito	da	ordem,	e	amor	da	lei,	foram	enviados	a	dar-lhe	

parte	do	sucedido,	e	da	deliberação,	que	o	corpo	escolástico	havia	tomado,	os	Ba-

charéis	 Francisco	 Gomes	 Brandão	 Montezuma,	 e	 João	 Baptista	 da	 Silva	 Leitão	

d’Almeida	Garrett.	–	Daí	continuaram	na	mesma	ordem,	e	silêncio	a	discorrer	por	

toda	a	Cidade,	e	depois	de	ter	jurado	de	novo,	pelo	mesmo	sagrado	juramento,	an-

tes	morrer	que	desamparar	a	 justa	causa	da	manutenção	de	seus	 foros,	afixaram	

nos	lugares	mais	públicos	as	proclamações	(N.º	1,	2	e	3),	se	separaram	no	mesmo	

sossego,	e	tranquilidade.	De	muitos	sectários	do	despotismo,	e	da	ignorância	foram	

criminadas	 estas	 louváveis	 acções,	 e	 taxado	de	 rebelião	 o	 honrado	proceder	 dos	
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Académicos.	Os	homens	de	bem	e	liberais	não	viram	nelas,	senão	o	moderado,	mas	

firme	 entusiasmo	de	mancebos	 verdadeiramente	Portugueses.	Os	mesmos	presi-

dentes	das	Juntas	Paroquiais	entrando	nos	seus	deveres,	e	reconhecendo	a	verda-

de	e	a	 justiça	consultaram	(em	observação	das	Instruções	e	Circular	do	Governo)	

as	pessoas	doutas,	e	homens	probos	da	 terra,	que	 todos	com	o	 Ilustríssimo	Vice-

Reitor,	apoiaram	o	direito	dos	honrados	Estudantes.	No	dia	8	já	sabida	esta	decisão,	

se	afixaram	nos	mesmos	lugares	públicos	várias	proclamações	(N.º	4,	5,	6	e	7),	re-

comendando	a	ordem	e	o	sossego,	e	chamando	à	união	e	à	fraternidade,	com	todos	

os	Académicos,	os	habitantes	de	Coimbra,	que	insinuações	malfazejas	tinham	que-

rido	desunir,	semeando	entre	eles	a	discórdia.	–	Esta	é,	com	toda	a	verdade,	a	rela-

ção	exacta	de	quanto	se	passou	em	Coimbra	nos	dias	6,	7	e	8	de	Dezembro.	Muitas	

e	mui	 diversas	 serão	 as	 infiéis	 relações,	 que	 deste	 facto	 se	mandaram	 à	 Capital.	

Prevenimos	porém	os	Portugueses,	que	a	Universidade	de	Coimbra,	assim	como	é	

talvez	o	maior	foco	das	ideias	liberais,	e	o	centro	mais	firme	de	amor	à	Constituição,	

da	aderência	ao	Reino,	e	do	respeito	ao	Supremo	Governo,	assim	também	é	um	dos	

focos,	e	o	maior	centro	das	ideias	anti-patrióticas,	anti-liberais,	e	perversas	em	cer-

ta	classe,	que	todos	conhecemos,	e	que	por	vergonha	se	não	nomeia.	

	_________________	

N.º	1	

ACADÉMICOS		
Sois	ofendidos	no	mais	vivo	d’alma:	Faz-se-vos	a	maior,	a	mais	vergonhosa	

afronta,	que	se	pode	fazer	a	um	Português.	Vós	reputados	não	como	filhos	da	Pá-

tria,	não	como	Cidadãos,	sois	despidos	do	seu	mais	nobre	direito,	o	de	eleger	vos-

sos	Representantes.	Quê!	À	parte	mais	bela	da	Nação,	às	esperanças	dela	nega-se-

lhe	o	que	se	concede	ao	mais	simples	mecânico!!!	Oh!	Nunca!	Nunca	tão	injurioso	

ferrete	maculará	vossa	honra,	e	vossos	foros!	Antes	mil	mortes	que	uma	tal	afron-

ta!!!					

	

N.º	2	

ACADÉMICOS		
A	vossa	honra,	a	vossa	probidade,	um	dos	vossos	direitos	mais	sagrados	se	

acha	ofendido	o	mais	escandaloso	que	é	possível.	Vós	sois	CIDADÃOS.	PORTUGUE-
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SES:	este	é	o	vosso	domicílio,	tanto	para	o	foro	Civil	como	para	o	Eclesiástico:	Aqui	

são	demandados	os	vossos	direitos,	e	aqui	desempenhais	as	funções	sacrossantas	

da	Religião:	e	os	vossos	delitos	(se	é	que	algum	aberra	da	Lei,	ou	vontade	geral	da	

Nação)	são	justamente	aqui	punidos	ou	absolvidos:	é	aqui	finalmente	onde	as	Leis	

querem	encontrar	a	porção	mais	nobre,	a	mais	qualificada,	aquela	em	que	esperam	

achar	o	asilo	da	sua	defesa,	os	órgãos	de	suas	determinações,	e	a	Nação	há-de	um	

dia	 escolher	para	 a	 sustentação	de	 seus	Direitos,	 da	 sua	Liberdade,	 da	 sua	 Inde-

pendência,	da	sua	felicidade.	E	apesar	disto	querem	privar-vos	de	votar	na	escolha	

de	 vossos	 Representantes;	 daqueles	 que	 hão-de	 decidir	 das	 Leis	 fundamentais,	

árbitros	 da	 vossa	 existência	 Civil,	 e	 política,	 e	 da	 dos	 vossos	 Vindouros:	 querem	

numa	palavra	que	sejais	escravos,	vis	aduladores,	do	bárbaro,	e	horroroso	direito	

feudal,	que	negava	à	maior	parte	dos	Constituintes	da	sociedade,	o	direito	sacros-

santo	de	Cidadão…	É	esta	a	determinação	ilegal	da	Câmara	desta	Cidade!!…	É	esta	a	

proposição	de	Corações	déspotas	d’almas	danadas…	É	esta	a	expressão	daqueles	

que	devendo	ser	verdadeiros	Pais,	se	mostram	agora	inimigos	públicos	dos	nossos	

direitos…	ACADÉMICOS!	Seja	uma	só	nossa	vontade,	o	nome	de	Irmão	seja	a	nossa	

divisa;	e	as	nossas	vidas	a	nossa	defesa.	Nenhuma	força	nos	resistirá.	Nós	votamos,	

somos	Cidadãos,	é	quanto	basta.	

	

N.º	3	

ACADÉMICOS		
Basta	de	sofrer!	É	muito,	ó	mocidade	Portuguesa!	Os	ferros	que	se	quebra-

ram	à	Nação,	só	ficaram	nos	nossos	pulsos.	Uma	trama	odiosa	triunfou	da	Justiça,	e	

da	Verdade.	Haveis	de	sofrê-lo?	Haveis	de	levar	a	sangue	frio	o	nome	de	escravos,	o	

opróbrio	deles?	E	na	geral	felicidade,	na	liberdade	geral	arrastar	grilhões,	e	conten-

tar-vos	de	gemer?	Não;	não	o	fareis.	Reja	os	nossos	passos	a	prudência,	mas	se	for	

preciso	mais	que	ela,	empregue-se	tudo.	Sejamos	livres	embora	mortos.	

	

N.º	4	

ACADÉMICOS	
Estamos	reintegrados	nos	nossos	direitos.	As	medidas	que	 tomámos	eram	

justas,	 porque	 eram	 as	 únicas.	 Agora	 que	 cessaram	 as	 causas	 deve	 cessar	 tudo.	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-102-	

Lembrai-vos	que	 a	Liberdade	é	 a	primeira	das	 virtudes,	 se	 é	 regrada	pela	 razão,	

mas	é	o	maior	dos	crimes	se	aberrando	dela	se	degenera	em	licença.	Amigos!	Não	

confundamos	virtudes	com	crimes.	Não	manchemos	louros	de	glória,	e	louros	tão	

bem	 ganhados	 com	 nódoas	 vergonhosas,	 que	 só	 podem	 fazer	 o	 vosso	 desdoiro,	

vossa	ignomínia,	e	o	vosso	opróbrio.	–	Académicos!	Nós	somos	Cidadãos,	por	este	

princípio	é	que	reclamámos	os	nossos	foros,	e	estes	foros	que	nos	pretendiam	rou-

bar	 são	 os	mesmos	 que	 nos	 nivelam,	 que	 nos	 igualam,	 que	 nos	 identificam	 com	

todos	 os	 outros	 Constituintes	 da	Nação.	 –	 Irmãos,	 sim;	 Irmãos	 somos	 todos	mas	

nossos	Irmãos	são	também	todos	os	Habitantes	de	Coimbra.	–	Amor,	e	fraternidade	

a	todos,	respeite-se	em	cada	um	deles	a	MAJESTADE	da	Nação.	–	Se	algum	escânda-

lo	tendes	dos	públicos	funcionários,	ah!	não	os	insulteis,	não	lhes	percais	mesmo	o	

respeito:	antes	olhai	neles,	e	reverenciai	as	autoridades	constituídas.	–	ACADÉMI-

COS!	Eu	fui,	sim;	fui	eu	um	dos	que	mais	clamei	pelos	vossos	foros,	não	me	desdigo	

à	face	dos	Céus,	e	da	Terra,	no	meio	dos	tormentos	o	confessarei.	Nada	temo,	nem	a	

morte,	mas	 temo,	mas	 receio,	mas	não	quero	 levar	o	 labéu	de	 insubordinado,	de	

destruidor	da	ordem:	este	é	pior	que	a	morte.	É	um	crime,	é	um	crime	horrível.	E	

haveis	de	cometê-lo	vós?	Ah!	não,	por	certo.	–	Sêde	Académicos,	mas	sêde	Portu-

gueses;	 sêde	 livres,	 mas	 sêde	 honrados;	 não	 sejais	 escravos,	 mas	 sêde	 homens.	

Amigos,	qualquer	desordem,	qualquer	inversão,	qualquer	atentado	contra	a	públi-

ca	tranquilidade,	eu	protesto	contra	ele,	e	comigo	protestam	todos	os	que	são	dig-

nos	do	nome	de	Académicos.	

	 Coimbra,	8	de	Dezembro	de	1820.	

João	Baptista	da	Silva	Leitão.	

----------------------------------------------------------------------------	

	

N.º	109,	de	10	de	Fevereiro	de	1821	

	

FESTA	CONSTITUCIONAL	

Do	Corpo	Académico	Escolástico	da	Universidade	de	Coimbra	
	

São	tanto	mais	vivos	os	sentimentos	do	prazer,	quanto	foi	mais	difícil	o	con-

segui-lo.	A	longa	expectação	de	Portugal	por	suas	Cortes,	as	insofridas	demoras	na	
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instalação	da	representação	nacional	tinham	causado	em	alguns	uma	quase	letar-

gia,	em	outros,	e	na	maior	parte,	uma	como	desconfiança,	e	desesperação	que	natu-

ralmente	sobressaía,	e	que	nada	podia	sossegar.	Estes	sentimentos	traduziam	mais	

naqueles	que	a	 felicidade	da	Pátria	mais	 entusiasmava,	que	o	 amor	da	 liberdade	

mais	acendia.	E	quem	mais	que	os	filhos	da	Minerva	Portuguesa,	quem	como	eles	

se	animou,	se	inflamou	de	tão	nobres	ideias?	–	Chegou	a	Coimbra	no	dia	29	de	Ja-

neiro	a	tão	desejada,	tão	esperada,	tão	anunciada	notícia	da	inauguração	das	Cor-

tes.	Um	júbilo	universal	se	apoderou	dos	corações;	e	as	mais	sinceras	demonstra-

ções	 da	 geral	 alegria	 se	 pintavam	 nos	 semblantes,	 se	 manifestavam	 nas	 acções:	

davam-se	mutuamente	parabéns	e	se	repetiam	com	êxtase	e	veneração	as	menores	

palavras	naquele	augusto	congresso	pronunciadas.	–	Lembraram-se	alguns	de	 fa-

zer	 uma	 festa	 constitucional,	 em	que	 se	 dessem	 graças	 ao	 Ente	 Supremo,	 e	 uma	

pública	demonstração	do	patriotismo	do	Corpo	Académico	Escolástico.	

Juntaram-se	em	breve	as	necessárias	subscrições	e	no	dia	2	de	Fevereiro	se	

efectuou	segundo	todos	os	desejos.	

Invocando	o	Altíssimo	no	mais	augusto,	e	mais	tremendo	acto	da	nossa	Re-

ligião,	e	acabada	a	Missa,	saíram	à	uma	hora	da	tarde	todos	os	estudantes	em	duas	

alas,	e	na	melhor	ordem	pelas	ruas	públicas	da	Cidade.	Precedia-os	uma	banda	de	

música,	e	o	corpo	da	polícia	académica	com	seu	uniforme	e	alabardas.	Atrás	de	du-

as	longas	fileiras	formadas	por	mais	de	mil	e	quatrocentos	mancebos	seguia	o	Pa-

dre	Lizardo	António	de	Moraes,	Estudante	do	mesmo	Corpo,	distinto	por	suas	 le-

tras	e	costumes,	e	benemérito	Cidadão	por	virtudes	e	patriotismo,	com	a	bolsa	das	

esmolas	destinadas	aos	presos	e	indigentes.	Quatro	Eclesiásticos	igualmente	estu-

dantes	o	acolitavam,	e	um	numeroso	povo	os	seguia,	e	se	apinhava	nas	ruas	para	os	

ver	passar.	–	Adornavam-se	as	janelas	com	vistosas	cobertas,	e	por	toda	a	parte	se	

via	o	regozijo,	e	o	prazer.	–	Assim	chegaram	ao	Cárcere	Público	da	Cidade,	e	posta-

das	as	duas	alas	que	bordavam	toda	a	Rua	da	Calçada,	e	vizinhanças,	subiram	os	

Eclesiásticos	encarregados	do	pio,	e	caridoso	ofício.	Deu-se	uma	avultada	esmola	a	

cada	um	dos	encarcerados,	soltaram-se	todos	aqueles,	que	ali	retinham,	à	falta	de	

meios	para	satisfazer	custas	ou	carceragem	 (vício	horrível	e	abominável	da	nossa	

prática	judiciária!)	e	conduzindo	entre	si	os	soltos,	voltaram	à	Capela	da	Universi-

dade,	a	dar	graças	ao	Ente	Supremo,	primeiro	Benfeitor,	e	Pai	da	Humanidade.	Lá	

se	achavam	todos	os	Lentes	das	seis	Faculdades	Académicas,	Cancelário,	Conser-
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vador,	e	mais	Autoridades,	com	o	Excelentíssimo	e	Reverendíssimo	Sr.	Bispo	Con-

de	Reitor	Reformador,	que	com	a	maior	satisfação	se	havia	prestado	ao	convite	dos	

honrados	estudantes,	e	que	apesar	da	sua	idade,	e	moléstias,	quis	enobrecer	aquele	

acto	com	a	sua	assistência.	(Exemplo	bem	notável	que	tanto	devia	ser	seguido!…)	–	

Uma	 eloquente	 oração	 do	 Reverendíssimo	 Fr.	 António	 José	 da	 Rocha,	 Pregador	

Régio,	e	Lente	da	Universidade	de	Coimbra,	inflamou	de	novo	os	já	excitados	âni-

mos,	com	todos	os	sentimentos	da	Liberdade,	e	honra,	de	Carácter,	e	Humanidade.	

Seguiu-se	o	solene	Cântico	de	Acção	de	Graças	do	“Te	Deum”	magnificamente	exe-

cutado,	tanto	de	vozes	como	de	Orquestra,	tudo	por	estudantes.	–	Findos	estes	ac-

tos	de	Religião,	 e	Humanidade,	 se	 foram	aos	Paços	Reais	das	Escolas,	 e	 tendo-se	

desculpado	de	 suas	bem	conhecidas	 incomodidades	o	Senhor	Bispo	Conde,	 e	 su-

prido	o	seu	lugar	pelo	Ilustríssimo	Vice-Reitor,	se	ajuntaram	na	majestosa	Sala	dos	

Actos	grandes.	Rompeu-se	com	uma	brilhante	sinfonia	igualmente	bem	executada	

por	um	considerável	número	de	Académicos,	levantou-se	então	o	Bacharel	J.	B.	da	

Silva	Leitão	e	deu	os	 seguintes	Vivas,	 que	 foram	com	maior	êxtase	 repetidos	por	

toda	a	assembleia.	–	Viva	a	Nação	Portuguesa!	–	Vivam	as	Cortes!	–	Viva	a	Consti-

tuição!	–	Viva	a	Liberdade!	–	Viva	o	Rei!	–	Viva	a	Academia!	–	Viva	o	Cidadão	Borges	

Carneiro!	–	Este	nome,	que	se	não	pode	repetir	sem	veneração	desde	o	dia	29	de	

Janeiro,	é	em	Coimbra	(para	assim	dizer)	a	palavra	sagrada,	o	sinal	de	entusiasmo	

para	todos	os	bons	patriotas.	Nesta,	e	na	seguinte	noite,	em	que	a	Música	e	a	Poesia	

disputavam	alternativamente	o	encantar	o	espírito,	e	inflamar	os	ânimos,	incessan-

temente,	e	quase	à	porfia	se	repetiram	elogios,	 louvores,	e	bênçãos,	ao	denodado	

Capitão	da	nossa	Liberdade,	o	Ilustre	Borges	Carneiro.	–	Assim	exprimiu	o	seu	en-

tusiasmo	um	dos	Poetas	patriotas	daquelas	noites.	
	

Borges!	Oh	nome	que	sagrou	virtude!	
Oh	Borges!	Oh	Catão	dos	Lusitanos!	
Copia	esmero	rival	dos	Quincios,	Brutos,	
Dos	Licurgos,	Solons,	dos	Túlios,	Numas!	
		 	 (J.	B.	S.	L.	A.	G.)									

	

E	n’outro	lugar,	depois	de	o	comparar	aos	Brutos	da	antiga	Roma,	e	das	mo-

dernas,	depois	de	pintar	as	desgraças	d’uma	mal	regrada	liberdade,	acrescentava:	
	

Lysia,	Lysia,	não	tremas,	não	suspires:	
Um	novo	facho	a	Liberdade	acende;	
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Sem	ferros,	sem	punhais,	aí	tens	um	Bruto	
	Borges	é	quem	te	salva.	
		 	 (o	mesmo)		
	
E	n’um	improviso:	
Borges!	teu	génio	à	Liberdade	é	sopro,	
Que	as	solapadas	cinzas	lhe	afugenta,	
E	as	quase	extintas	lhe	avivou	faíscas.	
		 	 (o	mesmo)	
(…)	
Falando	com	os	nossos	Ilustres	Deputados:	
	
Vêde	os	olhos	cravar	d’entorno	o	mundo	
Em	Portugal,	e	em	vós:	vêde-o	que	escuta,	
E	o	brado	imparcial	difunde	em	breve.	
Tremei	do	juramento	que	prestastes,	
Tremei;	que	um	Deus	ouviu,	que	ouviu	a	Pátria	
Que	os	séculos	vindouros	vos	aguardam;	
E	no	recto	porvir,	ou	glória,	ou	mancha,	
Com	selo	eterno	vos	espera	a	fama.		
		 	 (J.	B.	S.	L.	A.	G.)			
(…)	

	

Assim	se	passaram	estas	duas	brilhantes	noites	de	2	e	3	de	Fevereiro,	e	se	

terminou	 a	 festa	 Constitucional	 dos	 honrados	 Académicos.	 –	 E	 haverá	 ainda	 um	

Português,	que	desconfie	de	nossos	sentimentos,	de	nosso	Patriotismo?	Se	algum	

há;	esse	não	merece	ser	Português.		

----------------------------------------------------------------------------	

N.º	145,	de	23	de	Março	de	1821	

	

CORRESPONDÊNCIA	
	

Senhor	Redactor	do	Patriota.	

	

Li	hoje	com	bem	espanto	as	folhas	dessa	Capital,	e	as	sensações	vivas,	e	pro-

fundas,	que	me	fizeram,	não	posso	deixar	de	as	patentear,	e	valer-me	do	seu	obsé-

quio	para	as	fazer	públicas	a	todos	os	meus	compatriotas,	como	espero	que	fará.	

O	meu	génio	franco,	e	sincero,	o	meu	carácter	livre,	e	aberto	não	posso	con-

centrá-lo	na	minha	alma,	rompe-me	involuntariamente	dos	lábios,	e	se	as	minhas	
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expressões	 são	 às	 vezes	 fortes,	 ou	 azedas,	 não	 é	 atrabilis,	 nem	misantropia,	 que	

mas	dita;	mas	a	impetuosidade	do	meu	ânimo	nunca	mediocremente	excitado.	

Tratou-se	no	nosso	Augusto	Congresso	dos	factos	das	Ilhas	dos	Açores,	de-

liberou-se	sobre	dar-lhes	auxílios…	Deliberou-se,	Sr.	Redactor,	deliberou-se!	Julga-

va	eu	os	Representantes	da	Nação,	que	Portugueses,	Cidadãos,	e	homens,	não	devi-

am	agitar	um	momento	em	questão	–	 se	devem	ou	não	prestar	auxílio	a	 seus	 ir-

mãos	oprimidos!	–	Porque	a	natureza	separou	de	nós	o	seu	território	por	algumas	

léguas	de	mar,	não	são	eles	também	homens,	não	são	eles	também	Cidadãos,	não	

são	também	Portugueses?	–	E	pode-se	em	tal	ponto	deliberar	pausadamente,	e	fri-

amente	examiná-lo!	O	entusiasmo,	a	ardideza	d’um	Português,	aquela	nobre	audá-

cia,	 com	que	nossos	Avós	 se	 arremessavam	afoitos	 às	 torradas	 áreas	d’África,	 às	

desertas	praias	d’América,	aos	tempestuosos	mares	da	Índia,	pode	resfriar-se	a	tal	

ponto!	O	triunfador	D.	João	de	Castro	quando	correu	impávido	a	descercar	Diu	do	

imenso	poder	do	Hidalcão	assoberbando	a	impetuosidade	das	ondas,	lucrando	com	

a	contrariedade	dos	ventos,	e	fazendo	cara	aos	revezes	da	sorte,	D.	João	de	Castro	

hesitaria	um	momento	em	 ir	 libertar	os	seus	 irmãos	dos	Açores	das	garras	d’um	

Governador	déspota,	d’um	Prelado	orgulhoso,	e	fanático?	

Um	Bispo	da	 Igreja	Lusitana,	um	militar,	um	 literato	Português!	oh	vergo-

nha,	oh	nódoa,	oh	ferrete	indelével,	e	eterno!	Será	um	sucessor	dos	Apóstolos,	e	de	

Cristo,	 será	 um	 sucessor	 de	 D.	 Fr.	 Bartolomeu	 dos	 Mártires,	 um	 companheiro	

d’armas	 (!)	 dos	 ilustres	 Campeões	 de	 24	 de	 Agosto,	 e	 15	 de	 Setembro	 quem	 se	

mancha	com	tal	infâmia!	

Com	que	olhos	 fitaria	um	 tal	Prelado,	o	 seu	virtuoso	antecessor?	Permita-

me	este	desafogo,	Sr.	Redactor,	o	antecessor	daquele	mau	Bispo	era-me	ligado	por	

mui	estreitos,	e	doces	vínculos,	foi	meu	Tio,	foi	meu	educador,	foi	meu	benfeitor,	a	

gratidão	nunca	é	defeito,	eu	não	sei	outra	língua,	senão	a	da	verdade,	não	me	en-

vergonho	de	a	 falar.	O	antecessor	daquele	mau	Bispo	foi	um	homem	digno	de	tal	

nome,	foi	um	Português,	que	honrou	este	título,	foi	um	Prelado	que	desempenhou	

tão	sagrado	carácter.	Digam-no	os	Déspotas	do	ministério	da	Senhora	D.	MARIA	I,	

diga-o	o	orgulhoso	R.	de	M.	e	todo	o	Reino	d’Angola,	diga-o	o	intruso	Junot,	a	quem	

falou,	e	tratou	como	todo	o	Português	deve	tratar	os	seus	tiranos	debaixo	mesmo	

do	jugo,	diga-o	finalmente	o	intrigante	Ministro	da	Cúria	Romana,	a	quem	na	Corte	

do	Rio	de	Janeiro	falou,	e	tratou	como	um	Prelado	zeloso	dos	seus	legítimos	direi-
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tos,	e	severo	aborrecedor	da	usurpação,	e	dos	Déspotas.	Sr.	Redactor,	eu	não	sou	

Ilhéu,	nasci,	e	eduquei-me	em	Portugal,	mas	estive	nos	Açores	bastante	tempo	para	

poder	 falar	 com	conhecimento	de	 causa.	Os	 insulanos	 são	 trabalhadores,	 bons,	 e	

ingénuos:	têm	de	mau	o	que	os	nossos	vícios	lhes	levaram,	de	frouxo	o	que	o	des-

potismo	dos	régulos	fardados,	e	pró-consules	mitrados,	e	togados	lhe	têm	causado;	

mas	os	seus	sentimentos	são	liberais.	Dêem-lhe	um	bom	Governo,	e	serão	os	me-

lhores	Povos	do	Mundo.	Desde	1439,	que	foi	descoberta	a	primeira	delas,	ainda	de	

Portugal	se	não	olhou	para	aqueles	infelizes,	e	ricos	terrenos	com	os	olhos	da	hu-

manidade,	da	política,	nem	do	senso	comum.	A	doçura	do	seu	clima	facilita	a	sua	

cultura,	 a	 fertilidade	do	 seu	 solo	 (voluntário	pela	maior	parte,	paga	 com	usura	o	

menor	trabalho	do	Agricultor.	Todos	os	frutos,	legumes,	e	plantas	da	Europa,	gran-

de	parte	das	da	América	crescem,	e	se	climatizam	nelas	com	a	maior	facilidade.	O	

ferro,	o	estanho,	e	o	chumbo	seriam	de	bem	fácil	exploração,	–	se	a	mais	pequena	

aura	de	protecção	bafejasse	aqueles	(outra	vez	o	digo)	aqueles	ricos,	mas	desgra-

çados	terrões:	sua	população	é	de	150.000	habitantes,	pouco	mais	ou	menos,	e	po-

deria	 chegar	 a	200,	 ou	300.000,	 se	o	Governo	Português	o	quisesse.	 Sua	posição	

geográfica	é	a	mais	vantajosa	possível,	principalmente	à	união	de	Portugal	e	Brasil.	

O	seu	comércio	já	é	considerável,	e	pode	vir	a	ser	importantíssimo.	Santa	Maria,	a	

mais	meridional	de	todas,	S.	Miguel,	Corvo,	Flores,	Terceira,	Graciosa,	e	Faial	abun-

dam,	e	exportam	todos	os	géneros	cereais;	o	Pico	é	bem	conhecido	em	toda	a	Eu-

ropa	por	seus	excelentes	vinhos;	S.	 Jorge	cria,	e	poderia	criar	muito	mais	gado,	e	

fabrica	 óptimos	 queijos;	 S.	 Miguel	 faz	 um	 importante	 comércio	 em	 laranja	 com	

Hamburgo,	Revel,	S.	Petersburgo,	Londres,	e	com	toda	a	América	Setentrional.	

Ricamente	as	dotou	a	natureza,	que	lhes	pagou	em	dons,	e	fertilidade	o	que	

lhes	roubara	na	pequenez	do	terreno.	Portugal	até	ao	dia	de	hoje	ainda	não	soube	

as	 utilidades,	 que	 podia	 tirar	 de	 tão	 interessantes	 vizinhas;	mas	 Portugal,	 agora	

quando	 se	 regenera,	 quando	 é	 livre;	 quando	 trabalha	 na	 sua	 felicidade,	 será	 a	

mesma	Nação	desleixada,	que	deixou	cair	nas	mãos	dos	Holandeses	as	suas	coló-

nias	de	Ásia,	e	África,	ganhadas	palmo	a	palmo,	regadas	passo	a	passo	com	o	san-

gue	dos	seus	filhos?	Que	por	mais	de	200	anos	não	conheceu	as	vantagens	que	po-

dia	tirar	do	vasto	território	do	Brasil?	–	É	de	crer,	é	de	esperar,	que	não.		

Poucos	cuidados,	nenhumas	despesas	podem	fazer	dos	Açores	uma	posses-

são	 utilíssima,	 interessantíssima.	Nenhumas	despesas;	 não	 disse	 bem,	 algumas	 se	
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fariam,	se	n’uma	das	suas	enseadas	se	 fizesse	construir	um	molhe,	que	 lhe	redo-

braria	 o	 valor	 de	mil	 por	 um2.	Mas	 sobejos	 são	 os	 reditos	 públicos	 das	mesmas	

Ilhas	para	tal	obra.	Destes	reditos	que	se	tem	feito?	O	que	não	ficou	pelas	mãos	dos	

ávidos	ministros,	que	lhe	mandávamos,	serviu	por	muitos	anos	a	pagar	as	nossas	

dívidas	contraídas	com	a	Inglaterra.	Sim;	eles	pagavam	as	nossas	dívidas;	na	inva-

são	de	Portugal,	quando	nos	não	restava	esperança,	nem	abrigo,	os	insulanos	abri-

ram	os	seus	braços,	e	receberam	inumeráveis	famílias,	que	fugiam	desgarradas	da	

ruína	da	Pátria.	Que	o	digam	as	respeitáveis	vítimas	da	infame,	e	horrorosa	Setem-

brizada.	 No	 seio	 do	 Augusto	 Congresso	 Nacional	 mais	 que	 um	 se	 achou	 desses	

oprimidos:	que	fale	com	a	verdade,	que	é	própria	a	tais	pessoas.	Desterrados,	de-

samparados,	 avexados	 por	 uma	 pátria	 ingrata,	 ou	 por	 seus	 odiosos	 opressores,	

encontraram	nos	hospedeiros	insulanos	os	braços	d’um	irmão,	o	coração	d’um	pai,	

a	caridade	d’um	Cristão,	a	generosidade	d’um	Português!	Não	se	esmeravam	aque-

les	bons	povos	em	os	 tratar	com	extremos,	em	 lhes	suavizar	a	desgraça,	em	 lhes	

fazer	esquecer	o	infortúnio?	E	não	se	levantam	já?	Não	alçam	a	voz	da	gratidão,	e	

da	 humanidade	 em	 favor	 de	 seus	 afáveis	 hóspedes?	 Portugueses	 todos,	 não	 cla-

mais	auxílio,	não	correis	em	socorro	dos	vossos	amigos,	dos	vossos	parentes,	dos	

vossos	irmãos.	Creio	firmissimamente	que	os	nossos	Representantes,	interpretan-

do	as	 intenções	bem	claras	do	seu	povo	constituinte,	o	 farão	sem	demora.	Portu-

gueses	não	farão	o	contrário,	Portugueses	não	se	mancharão	com	tal	nódoa.	Certo	

disso	já	dou	os	parabéns	a	Portugal,	que	desempenhou	o	seu	dever,	e	adquiriu	um	

grande	número	de	filhos,	e	aos	insulanos,	que	renasceram	para	a	liberdade,	para	a	

Pátria,	que	a	tanto	desconhecem,	e	que	há	tanto	nós	lhe	roubamos.			

Coimbra,	9	de	Março,	ano	I	(1821)					

João	Baptista	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett		

	

	

	

	

	

	

																																																								
2	A	mais	própria	por	sua	posição	geográfica,	e	natural	conformação	seria	sem	dúvida	o	Faial	

–	nota	do	Autor.	
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A	BORBOLETA	CONSTITUCIONAL	
	

N.º	111,	de	21	de	Setembro	de	1821	
	

CORRESPONDÊNCIA	
	

Lisboa,	14	de	Agosto	de	1821	
	

Sr.	Redactor	da	Borboleta	Constitucional	=	Dois	vínculos	muito	fortes	me	li-

gam	à	Cidade	Regeneradora:	o	de	Português,	e	o	de	Portuense.	Por	este	 lado	sou	

filho;	por	aquele	agradecido.	

Terras	longes,	mares	espaçados	me	separaram	sobejo	tempo	do	país	clássi-

co	da	liberdade;	e	ao	regressar	a	ele,	ao	voltar	do	exílio,	nem	o	Tejo	com	suas	ninfas,	

nem	Lisboa	com	suas	pompas	me	puderam	delir	do	coração	a	saudade	do	meu	ber-

ço.	 =	 Inevitável	 combinação	 de	 imperiosas	 circunstâncias	 me	 afasta	 dele	 quase	

desde	o	nascimento;	e	quando	o	laço	d’amor	parecia	dever	afrouxar	com	isto,	mais	

se	tem	estreitado	na	minha	alma.	

Nós	 somos	Portugueses,	 e	os	primeiros	 (seja-nos	 lícito	esta	ufania)	os	pri-

meiros	dos	Portugueses.	A	soberba	é	um	crime;	mas	o	amor	próprio	é	uma	virtude.	

Todos	os	Teólogos	do	mundo	não	são	capazes	de	me	tirar	esta	ideia	da	cabeça.	

Mas	onde	pensais	que	vai	parar	todo	este	razoado?	=	Não	é	de	tão	pequena	

entidade,	como	a	alguém	parecerá,	o	fito	que	levo.	=	A	mais	ilustre	das	Cidades	Por-

tuguesas	vai	erigir	um	monumento	à	Liberdade:	a	porção	regeneradora	da	Nação	

quer	levantar	um	padrão	à	memória	de	seu	mais	heróico	feito.	=	É	grave	assunto	o	

que	me	parece	mui	ordinário	objecto.	=	Desde	os	primeiros	Povos	cultos	do	Uni-

verso,	até	os	derradeiros:	desde	Chins,	Egípcios,	Etruscos,	Gregos	e	Romanos,	até	às	

modernas	Nações;	as	pirâmides	e	os	obeliscos,	 as	estátuas,	 e	as	 inscrições	 foram	

objecto	de	séria	reflexão	para	Sábios,	de	forte	empenho	para	Magistrados,	de	apu-

rado	esmero	para	Artistas,	e	de	geral	interesse	para	todos.	=	
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Não	 sou	 Arquitecto,	 Escultor,	 nem	 Pintor;	 não	 me	 cumpre,	 nem	 sei	 tirar	

uma	só	linha	para	o	desenho.	Não	sou	Empregado	público;	e	fora	fica	de	minha	al-

çada	 sua	 inspecção.	Não	 sou	 Sábio,	 Literato,	 nem	Humanista;	 nem	é	para	mim	o	

imaginar	inscrições,	o	estudar	faustosos	dísticos.	Mas	sou	Cidadão,	e	Português;	e	

estas	duas	qualidades,	maiores	que	todas,	me	obrigam	a	fazer	as	reflexões,	que	vos	

envio.	Sem	método,	sem	ordem,	nem	adorno,	elas	aí	vão,	como	as	der	à	pena.	Nem	

tempo	tenho	para	as	corrigir,	nem	luzes	para	as	melhorar.	

Na	história	do	mundo	apareceram	duas	classes	de	povos:	livres,	e	escravos.	

Os	primeiros	são	uma	sociedade	de	homens	dignos	desse	nome;	os	segundos	um	

rebanho	de	brutos,	que	a	degradação	natural,	e	social	tornou	ainda	menos	que	bes-

tas.	=	A	influência	do	estado	político	de	uma	Nação	sobre	as	suas	Artes,	e	Ciências,	

só	a	não	colhe	quem	destas	e	daquele	não	fizer	a	mais	mínima	ideia.	Com	Cícero	e	

Demóstenes	 comparai	os	panegiristas	do	 tempo	dos	 Imperadores;	 com	a	 Ilíada,	 a	

Eneida,	e	a	Farsalia,	Tasso	com	Alfieri;	Racine	com	Chenier;	os	Lusíadas	com	o	Ori-

ente,	Le	Brun	com	David;	Tucídides	com	Diodoro;	João	de	Barros	com	o	Conde	da	

Ericeira,	e	achareis	cunhado	em	uns	o	ferrete	do	servilismo;	vereis	em	outros	im-

presso	o	selo	da	liberdade	(mais	ou	menos	gravado,	mais	ou	menos	claro	segundo	

os	graus	de	um	ou	da	outra).	

Atentais	nos	servis?	=	Observareis	nos	Oradores,	e	poetas,	como	enchem	os	

vazios	da	energia,	languidez	da	eloquência,	e	o	desbotado	do	colorido,	com	as	flo-

res	contrafeitas	de	um	Pindo	estéril	de	razão,	com	o	brilhante	ouropel	de	uma	Ca-

deira	acanhada,	de	um	Púlpito	inquisitório.	=	Notareis	nos	Pintores,	Arquitectos,	e	

Estatuários	o	 amaneirado	do	 estilo,	 o	 factício	das	 cores,	 o	 sopeado	dos	 rasgos,	 o	

gelo	da	composição,	o	afectado	dos	ornatos,	o	nímio	carrego	deles,	e	a	pobreza	em	

tudo.	 =	 Tendes	 o	 luxo	 dos	 edifícios	 da	moderna	Roma	 eclipsado	 ainda	 hoje	 pela	

Majestosa	 simplicidade	 das	 ruínas	 da	 antiga.	 =	Nos	 outros	 ramos	das	 boas	 artes	

deparais	com	o	mesmo.	A	afectação	da	Arte	 lustrando	sempre	com	a	escassez	da	

Natureza.	

Vede	agora	os	monumentos,	e	a	literatura	de	um	Povo	livre.	

Tudo	o	contrário.	=	Força,	energia,	grandeza,	majestade;	mas	símplices,	sin-

gelas.	=	As	musas	livres	sublimam	o	engenho,	abrilhantam-no	com	as	luzes	da	gló-

ria,	e	com	o	esplendor	do	heroísmo.	As	escravas,	pelo	inverso,	engordam	o	espírito	

com	ridicularias,	deslumbram	os	olhos	com	o	falso	brilho	d’uma	pompa	aparente,	
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com	o	revérbero	frouxo	d’um	meteoro,	que	passa.	=	Observai	mais	particularmente	

a	 arquitectura.	 Na	 clássica	 vedes	 rasgos	 nobres,	 proporções	 em	 grande,	 poucos	

enfeites,	 simples	 tudo.	A	Gótica	nasceu	entre	 ferros,	 e	 sob	a	escravidão	militar,	 e	

religiosa.	Lanços	curtos,	muitos	requifes,	rendados,	e	recortados	são	o	seu	carácter,	

e	cunho.	Da	mistura	destas	duas	nasceu	a	que	chamam	=	moderna	=	(e	da	Poesia,	

escultura,	e	pintura	podereis	dizer	o	mesmo)	participante	mais	ou	menos	d’uma,	

ou	d’outra	segundo	o	estado	político	dos	povos	que	a	exercem.	Em	Itália,	e	Alema-

nha,	em	França,	e	Inglaterra,	em	Espanha,	e	Portugal,	vereis	a	cada	passo	o	exem-

plo,	e	prova	desta	asserção.	

Firme	nestas	ideias	(em	que	sempre	o	estive,	e	cada	vez	estarei	mais)	ima-

ginava	eu	ver	já	entre	os	Portugueses,	povo	livre,	e	generoso,	imaginava	ver	já	re-

nascida	esta	grande	arte	que,	bem	como	as	outras,	se	achava	até	aqui	extinta,	ou	

pelo	 menos	 moribunda;	 quando	 abrindo	 uma	 Borboleta,	 acho	 um	 anúncio	 do	 =	

MONUMENTO	DA	LIBERDADE	AO	DIA	24,	que	ia	erigir-se	na	Praça	da	Constituição.	

Grande	 foi	 o	 meu	 prazer;	 mas	 aguado	 bem	 depressa	 pelas	 circunstâncias,	 que	

acompanhavam	a	feliz	notícia.	=	Que	barulho	de	ideias!	que	afluência	de	símbolos!	

que	labirinto	de	alegorias!	que	confusão	de	adornos!	que	miscelânea	em	tudo!	

Simplicidade,	 simplicidade,	 Sr.	 Redactor;	 esta	 é	 a	 primeira	 lei	 de	 todas	 as	

boas-artes.	=	O	Templo	da	liberdade	é	simples	como	ela;	e	os	seus	adornos	singelos	

como	a	Natureza,	cândidos	como	a	Verdade.	=	Erija-se	na	Cidade	Regeneradora	um	

monumento	de	seu	valor,	mas	digno	dela,	e	do	sagrado	objecto.	=	Na	tarja	da	ins-

crição	 não	 se	 leiam	mais	 dísticos,	 do	 que	 estas	 simplicíssimas	 letras	 =	 VINTE	 E	

QUATRO	 D’AGOSTO	 DE	 1820.	 =	 Nada	 de	 fanfarronadas;	 de	 fontes	 de	 ablativos-

absolutos.	=	O	esqueleto	da	ambição	carece	de	sobrecarregados	enfeites	com	que	

cobrir	seus	lívidos	horrores.	A	Estátua	da	Liberdade,	formosa	em	sua	nudez,	afasta	

de	si	esses	postiços	adornos:	despida	como	a	inocência,	não	teme	de	ser	vista,	nem	

se	envergonha	de	mostrar-se.	

Sou	com	respeito,	etc.	

	

L.	Gaviett		
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O	PATRIOTA	FUNCHALENSE	

	
N.º	22,	de	15	de	Setembro	de	1821	

	

	 	 	 Ergo	tardia	voz,	mas	ergo-a	livre,	

	 	 	 Ante	vós,	ante	os	Céus,	ante	o	Universo;	

	 	 	 Se	os	Céus,	se	o	Mundo	minha	voz	ouvirem.	

	 	 	 	 	 	 	 J.	B.	da	Silva	Leitão		

____________________________	

	

N.º	24,	de	22	de	Setembro	de	1821	
	

Lisboa,	5	de	Setembro	Ano	1	(1821)	

	

Cidadão	Redactor	do	Patriota	Funchalense		

	

Mares	longos	nos	separam;	mas	sentimentos,	que	se	alongam	mais	que	ma-

res,	nos	juntam.	–	Somos	ambos	Portugueses;	e	todas	as	divisões	da	natureza	não	

valem	a	separar	Portugueses.	–	Este	comércio	das	almas	livres	(que	por	um	mila-

gre	de	Patriotismo	se	estendem	de	tão	longe,	se	unem	d’um	cabo	do	Mundo	a	ou-

tro)	este	nos	vinculou;	este	nas	asas	da	Liberdade	vos	 levou	meus	 toscos	versos,	

versos	que	outro	merecimento,	outra	casta	de	valia	não	têm,	mais	que	a	expressão	

da	verdade,	e	a	singeleza	dela.	–	Nem	Musas	me	afinarão	a	lira,	nem	flores	do	Pindo	

me	 coroarão,	 o	 canto	 nu	 de	 enfeites,	 despido	 de	 adornos.	 São	 versos	 só	 filhos	

d’alma.	A	liberdade	que	mos	tinha	escrito	no	coração,	do	coração	os	levou	aos	lá-

bios.	
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Vós	todavia	os	julgastes	dignos,	que	se	lessem	na	frente	de	vosso	estimável	

Periódico.	 Desterrado	 por	 longo	 espaço	 de	minha	 Pátria;	 ao	 voltar	 do	 exílio,	 foi,	

como	por	feitiço,	um	dos	primeiros	objectos,	com	que	deparei,	os	meus	versos,	e	o	

meu	nome	 em	um	 lugar	 de	 glória.	 –	Orgulho!	 não	 o	 tive;	 o	mais	 pequeno	 amor-

próprio	me	não	entrou	no	coração;	mas	uma	sensação	deliciosa,	que	a	conformida-

de	 de	meus	 sentimentos	 com	 os	 dos	 ilustres	 habitantes	 da	 filha	 Primogénita	 de	

Portugal	me	 fazia	nascer,	 entranhou-se	no	mais	 íntimo	do	peito,	 e	deu-me	certa-

mente	um	dos	momentos	de	mais	vivo	prazer,	que	tenho	sentido.	

Recebei,	 Senhor,	os	meus	agradecimentos,	 como	Poeta	não,	 como	Cidadão	

sim.	–	Tanto	me	prezo,	e	honro	desta	qualidade,	quanto	menoscabo	aquela,	quanto	

desta	desligada.	

Sou	com	respeito	vosso	muito	Criado.	

João	Baptista	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett	
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O	PORTUGUÊS	CONSTITUCIONAL	REGENERADO	
	

N.º	14,	de	19	de	Setembro	de	1821	

	

ODE	

No	Aniversário	do	Dia	24	de	Agosto		
Albo	dies	notanda	lapillo.	

Horatio		

		 Como	vens,	linda	Aurora,	

		 Formosa	desdobrando	

	Por	esse	azul	dos	Céus	o	róseo	manto!	

	Co’as	lágrimas	de	gosto,	que	desprezes,	

		 Abre	cortejo	ao	dia	

	Que	inda	viram	maior	os	Lusitanos.	

	

		 Ah!	Dize,	ó	bela	Esposa	

		 Do	remoçado	Velho,	

	Na	Pátria	minha,	na	ditosa	Elísia	

	Quais	fitos	viste	em	ti	olhos,	semblantes?	

		 Que	jubilosos	vivas	

	Desse	berço	de	heróis	aos	Céus	erguer-se?	

	

		 Dá-me	esse	único	alívio	

		 A	mim,	que	malfadado	

	Nem	me	outorgarão	desapiedados	Numes	

	Ver-te	assomar	nos	pátrios	horizontes,	

		 E	desse	Povo	ilustre	
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	O	meu	ténue	clamor	juntar	aos	brados.	

		 Oh	páginas	da	história!	

		 De	par	em	par	abri-vos;	

	Que	a	mão	lá	vai	gravar	da	Eternidade	

	Em	caracteres	rútilos	de	fogo	

		 O	dia	augusto,	e	grande,	

	Que	a	Lísia	trouxe	Liberdade,	e	Glória.	

	

		 O	pátrio	Douro	altivo,	

		 Despedaçando	os	ferros,	

	Nega	o	tributo	ao	medido	Oceano;	

	Só	guerra	quer	levar;	guerra,	que	Elísia	

		 Do	tridente	Senhora	

	De	novo	o	ceptro	recobre	dos	mares.	

	

		 “Ondas	tremei	(lhes	brada)	

		 Trema	o	tirano	vosso;	

	Que	as	Quinas	outra	vez	se	erguem,	se	hasteiam,	

	E	vão	das	vagas	legislar	ao	mundo,	

		 E	do	orbe	às	partes	quatro	

	O	jugo	antigo	renovar	co’a	espada.”	

	

		 O	duro	som	terrível	

		 Toa	de	Polo	a	Polo;	

	Os	eixos	do	Universo	estremeceram;	

	E	sobre	a	face	da	convulsa	Terra	

		 Pálido	o	rosto	frio	

	Horrendo	estende	as	asas,	cor	da	morte.	

		 Sossegai,	nações	do	Orbe,	

		 Recobrai-vos	do	medo;	

	Que	Lísia	os	ferros	seus,	que	despedaçara	

	Não	leva	em	dom	cruel	aos	outros	povos:	

		 Da	ambiciosa	Roma	
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	Tais	crimes	não	herdou,	só	lhe	herda	a	glória.	

	

		 Romanos	oh!	não	foram	

		 Os	Césares,	e	Augustos:	

	Romano	foi	Catão,	Romano	Bruto;	

	E	quais	esses	então,	são	hoje	os	Lusos;	

		 Nem	cabem	num	só	peito	

	Avareza,	e	ambição	co’a	liberdade.	

	

		 Oh	Lísia!	Oh	Lísia	minha!	

		 Que	dia	de	ventura!	

	Que	sincero,	que	puro	regozijo	

	Em	praças,	em	teatros	não	rebenta	

		 Em	fulgidos	prazeres,	

	D’um	Povo	livre,	e	Rei	condignas	festas!	

	

		 E	eu	mísero,	e	mesquinho,	

		 De	mágoas	retalhado,	

	Só	vejo	a	vasta	solidão	dos	mares,	

	Só	a	mudez	dos	Céus	no	azul	monótono,	

		 E	um	Sol,	que	as	luzes	balda			

	Nesta	imensa	solidão,	que	me	circunda.	

	

		 Lembranças,	que	me	afogam	

		 D’angústia,	e	de	martírio	

	Vêm	recordar-me	a	Pátria,	amigos,	tudo…	

	E	deixar-me	outra	vez…	(se	é	que	me	deixam!)	

		 Em	vão	pelo	horizonte	

	Rastear	d’olhos	longos	a	esperança.	

	

		 Assim	o	vago	Ulisses	

		 Longe	da	cara	esposa,	

	Do	filhinho,	do	pai,	todo	saudades,	
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	Só	pede	aos	Deuses	crus	por	graça	extrema	

		 Ver	dos	paternos	tectos	

	Erguer-se	o	fumo,	e	morrer	de	gosto.3		

	 	 	 	 Por	J.	B.	S.	L.	A.	Garrett	

-----------------------------------------------	

	

Suplemento	ao	N.º	35,	de	13	de	Fevereiro	de	1822	
	

	 	 	 Depois	da	procelosa	tempestade,	

	 	 	 Nocturna	sombra	e	sibilante	vento,	

	 	 	 Traz	a	manhã	serena	claridade,	

	 	 	 Esperanças	de	porto	e	salvamento.	

-------------------------------------------------------	

DECLARAÇÃO	
	

Que	faz	J.	B.	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett,	sobre	a	sua	obra	–	O	Retrato	de	Vénus	

–	e	censuras	a	ela	feitas.	

	

Eu	vivia	 tranquilo	no	silêncio	das	minhas	ocupações,	 e	 contente	da	minha	

nulidade;	satisfeito	de	ser	 ignorado	do	mundo,	sem	remorsos,	e	sem	desejos,	era	

feliz	porque	tinha	amigos,	e	pouco	invejado	porque	não	tinha	inimigos.	

																																																								
3	Estou	na	pia	crença	que	os	meus	Compatriotas	já	perderam	a	loucura	dos	–Elmanismos	–	

e	que	os	nossos	Poetas	começam	a	prezar-se	mais	de	inspirados	das	Musas,	que	de	Energúmenos	
do	Pindo.	É	de	esperar	que	passem	da	moda	os	versos	de	–	rancampram	–	e	que	o	mecanismo	da	
metrificação,	e	do	ritmo	se	acomode	à	ideia	que	exprime,	deixando	o	monótono	dos	versos	de	estalo.	
–	O	último	verso	desta	Ode	não	parecerá	bom,	nem	certo	aos	Srs.	Elmanistas:	mas	nem	por	isso	o	
emendo.	Quis	apropriar	o	lânguido	do	ritmo	ao	melancólico	da	ideia.	Quem	não	gostar	que	não	leia.		

*	Não	podemos	 acreditar	 que	os	Homens	de	 talento,	 como	esta	Ode	denuncia	 seu	Autor,	
pretendam	deteriorar	o	reconhecido	merecimento	de	outros	Homens,	e	muito	mais	post	fata;	por	
isso	queremos	ainda	lisonjear-nos	de	que	a	Nota	antecedente	não	expressou	a	ideia	do	seu	Autor,	
não	sendo	essa,	como	à	primeira	vista	parece,	a	de	afrontar	Manoel	Maria	de	Barbosa	du	Bocage,	a	
quem	por	certo	a	nossa	Poesia	deve	muito.	Non	omnia	possumus	omnes,	Bocage	não	sabia	compor	
Odes,	porém	soube	fazer	o	que	não	sabem	fazer	a	maior	parte	daqueles	que	têm	tomado	por	timbre	
o	desdenhá-lo.	Daqui	nos	vem	a	nós	ocasião	para,	em	alguns	próximos	números	deste	 jornal,	 lan-
çarmos	o	nosso	 juízo	 acerca	das	 composições	de	Bocage;	 e,	 se	 bem	que	 fomos	 seu	muito	Amigo,	
nem	dele	nos	podemos	lembrar	sem	saudade,	e	nem	menos	ouvir	que	se	lhe	negue	o	alto	grau	a	que	
subiu	como	Poeta,	esperamos	contudo	que	a	amizade	nos	não	fará	desmerecer	o	título	de	julgador	
imparcial.	O	Redactor.	
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Uma	educação	mal	dirigida,	porque	me	meteram	na	carreira	das	letras	e	ci-

ências	(origem	inocente	de	um	grande	número	de	crimes,	e	desgraças),	uma	edu-

cação	infeliz,	porque	me	privou	da	bem-aventurada	ignorância	da	natureza,	e	me	

ensinou	a	conhecer	os	 livros,	sem	me	ensinar	a	conhecer	os	Homens;	um	natural	

franco	e	sincero	fizeram	constantemente	a	minha	satisfação,	e	os	meus	incómodos.	

Poucos	talentos,	e	alguma	aplicação	me	fizeram	amar	as	letras,	que	a	educa-

ção	me	começara	a	ensinar.	Desde	o	começo	da	minha	puberdade	ocupei	as	horas	

vagas	no	agradável	estudo	das	Belas-Artes;	e	a	Poesia,	e	a	Pintura	entre	elas	as	que	

mais	amei	sempre,	e	que	a	minha	alma,	e	o	meu	coração	estremou	com	mais	prefe-

rência.	

Na	 idade	de	dezassete	anos	compus	um	pequeno	e	 fraco	ensaio	de	Poesia	

didáctica,	sobre	Pintura;	 juntei-lhe	um	ensaio	breve	da	história	desta	boa	arte;	e,	

como	o	desejo	de	me	entreter	o	havia	produzido,	a	preguiça	de	o	corrigir	o	conser-

vou	longo	tempo	no	primeiro	borrão.	

Chegou	o	grande	dia	24	d’Agosto,	tão	amargurado	para	tanta	gente,	tão	fes-

tejado	por	mim,	e	por	todos	os	Homens	de	bem.	Todos	os	corações	bem	formados	

sentiram	uma	revolução	de	ventura,	e	todos	os	espíritos	sãos	um	desenvolvimento	

de	faculdades.	Entre	as	muitas	esperanças	que	todos	os	bons	Portugueses	tivemos,	

entrou	a	de	vermos	restabelecida	nossa	literatura,	enxotados	do	Templo	das	Artes,	

e	Ciências	os	zângãos	de	seu	mel,	afugentadas	as	trevas	de	nossa	ignorância,	e	ace-

sa	a	luz	da	verdadeira	sabedoria,	e	gosto.	

Bem	conhecia	eu	a	pequenez,	e	acanhamento	do	meu	opúsculo;	mas	o	dese-

jo	 de	 dar	 um	 impulso,	 por	 pequeno	 que	 fosse,	 à	 literatura	 pátria,	me	 resolveu	 a	

tirá-lo	d’entre	o	pó,	em	que	jazia	já	passados	mais	de	três	anos.	Quando	não	tivesse	

outras	provas,	com	que	abonar	a	verdade	desta	confissão,	e	do	nenhum	desejo	de	

glória,	ou	cobiça	que	me	excitou,	sobeja-me	dizer	um	facto	constante,	e	que	pode	

ser	verificado.	Este	foi	a	absoluta	e	pura	doação,	que	do	manuscrito	fiz	ao	Sr.	J.	Or-

cel,	com	a	simples	obrigação	de	me	dar	alguns	exemplares	para	os	meus	amigos.	

Começou	a	imprimir-se	a	obra	nos	prelos	da	Universidade	pelos	fins	de	No-

vembro	 passado,	 quando	 negócios	 de	 mais	 importância	 me	 levaram	 a	 Coimbra.	

Deixei	a	impressão	incompleta,	e	voltei	a	Lisboa,	onde	mais	interessantes	objectos	

me	chamavam,	sem	me	lembrar	mais	tal	coisa,	nem	imaginar	suas	consequências.	
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Saiu	 finalmente	 à	 luz,	 e	 começou	o	meu	 estado	de	 autor	 (tão	desejado	de	

tantos	que	o	não	podem	ser,	tão	invejado	de	tantos	que	o	não	sabem	ser,	e	tão	pou-

co	 conhecido	 de	 todos)	 a	 acarretar-me	 o	 que	 necessariamente	 acontece	 em	 tais	

circunstâncias.	 Calúnias,	 ódios,	 críticas	 (não	digo	 invejas	porque	bem	pouco	 fora	

quem	de	tão	pouca	causa	as	tivera)	tudo	caiu	sobre	mim.	Porquê?	–	Não	sei.	Para	

quê?	–	Muito	bem	o	conheço,	e	claramente	o	digo.	Para	destruir	todo	o	germe	de	

letras,	aniquilar	toda	a	ideia	de	instrução,	extinguir	todo	o	lume	de	estudo.	Conhe-

ceram-me	moço,	 viram-me	algum	 talento,	 descobriram-me	vislumbres	de	 aplica-

ção;	e	assentaram	de	obstar	a	que	me	eu	desenvolvesse,	e	 fizesse	um	dia	alguma	

coisa	útil.	Urdiram	nas	trevas	as	suas	maquinações,	prepararam	no	escuro	as	suas	

calúnias,	e	pretenderam	denegrir-me	na	opinião	pública,	e	enredar-me	nas	malhas	

de	seus	embustes.	

Apareceu	em	um	periódico	da	capital	uma	carta	contra	mim.	Disseram-mo	

algumas	pessoas,	ri-me,	e	não	fiz	caso;	apareceu	segunda,	li-as	ambas;	e	não	pude	

persuadir-me	de	que	era	realidade	o	que	 lia.	Chegou	a	terceira,	e,	apesar	do	meu	

propósito	firme	de	não	fazer	caso	de	críticas,	tão	azedas	eram	estas,	tão	envenena-

das,	e	cheias	do	fel	das	mais	atrozes	calúnias,	que	me	resolvi	a	responder-lhe,	e	a	

dar	ao	público	por	este	meio	a	justificação	das	minhas	acções,	e	uma	declaração	de	

meus	sentimentos.	

Sei	agora	que	fui	denunciado	ao	Tribunal	dos	Jurados	de	Coimbra;	respeito-

os	muito,	mas	não	os	temo.	Tenho	a	consciência	da	minha	virtude,	estou	certo	de	

sua	 inteireza,	 e	 luzes,	 e	 nada	 receio.	 Tranquilamente	 espero	 a	 citação	 legal	 para	

responder	 à	 acusação,	 se	me	 acharem	matéria	para	processo.	No	 entanto	porém	

julgo	 da	 minha	 obrigação	 responder	 ao	 mal	 intencionado	 autor	 das	 Cartas,	 que	

ousou	profanar	o	nome	de	–	Católico	Romano	–	com	a	sua	assinatura,	servindo-se	

dele	para	o	crime,	e	para	a	maldade,	quando	não	devera	lembrar-se	de	que	o	era	

(ou	afectava	sê-lo)	senão	para	praticar	as	virtudes	d’uma	religião	que	prescreve	a	

humanidade,	a	humildade,	e	o	perdão	das	injúrias.	Não	direi	uma	só	palavra	no	que	

é	literário,	e	científico.	Conheço	o	pouco	que	nisso	sou,	e	não	eram	necessárias	as	

suas	ridiculações,	e	chalaças4	para	o	eu	saber,	e	confessar.	Se	algum	dia	se	dignar	

																																																								
4	Na	última	Carta	deste	Homem	que	se	assina	Católico	Romano,	baixa-se	a	 jogar	chufa	de	

arrieiro,	 chamando-me	 bacorinho,	 entre	 outras	 civilidades	 dignas	 d’um	 Homem	 que	 quer	 ser	 de	
letras!!	Nas	outras	há	quase	igual	política,	e	urbanidade.	
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de	atacar-me	com	política,	e	civilidade	sobre	seus	objectos,	responder-lhe-ei	com	

meus	poucos	cabedais,	e	com	toda	a	sinceridade	confessarei	o	erro,	onde	mo	de-

monstrar.	No	que	é	calunioso	contra	a	minha	moral,	no	que	argui	os	meus	deveres	

de	Homem,	e	de	Cidadão	Português,	nisso,	e	só	nisso	versará	por	ora	a	minha	res-

posta,	e	justificação.	

Nenhum	Tribunal	público,	civil	ou	eclesiástico,	tem	o	direito	de	exigir	a	mi-

nha	confissão	religiosa.	Nenhuma	Autoridade	sobre	a	face	da	Terra	pode	dizer-me	

–	Qual	 é	 tua	 crença?	Quais	os	 teus	 sentimentos	 sobre	dogma?	Qual	 é	 a	 fé	da	 tua	

alma?	–	A	Natureza	me	deu	a	propriedade	do	meu	coração,	e	do	meu	pensar;	e	as	

sagradas	 bases	 d’uma	 Constituição	 legítima	 me	 confirmarão	 aquele	 inauferível	

direito.	Não	faço	pois	aqui	a	minha	profissão	de	fé;	e	não	a	faço	porque	me	custe,	

ou	receie	fazê-la;	mas	porque	não	quero.	

Como	Homem,	devo	tolerar,	e	respeitar	a	crença	de	meus	semelhantes;	co-

mo	Cidadão,	devo	reverenciar	a	da	Sociedade;	e	como	Português,	devo	respeitar,	e	

venerar	a	Religião	Católica	Apostólica	Romana.	A	Lei	me	proíbe	atacá-la	no	mais	

mínimo	ponto,	a	Lei	manda	e	eu	obedeço.	Estas,	e	só	estas,	são	as	minhas	obriga-

ções,	em	que	a	Lei	civil,	e	externa	pode	entrar,	porque	só	nestas	obrigações	podem	

entrar	as	minhas	acções	externas.	Das	internas	não	conheço	juízo	público,	não	vejo	

alçada	que	as	compreenda,	nem	autoridade	que	as	possa	examinar.	

Mas	tu,	Homem	perverso,	tu	caluniador	atroz,	que	ousas	mascarar-te	de	Ca-

tólico	Romano,	resto	impuro	das	fezes	inquisitoriais,	membro	imundo	e	asqueroso	

daquele	horrendo	cadáver,	tu	me	acusas	de	atacar	a	moral	cristã,	e	não	dizes	o	do-

gma	porque	te	não	atreves	a	mentir	sem	hipocrisia,	e	não	achaste	no	meu	opúsculo	

com	que	a	mascarar,	como	pudeste	valer-te	d’algumas	por	ti	entortadas	frases	para	

corar	aquela	impostura.	

Em	que	a	ataquei	eu,	miserável,	essa	moral	pura,	que	tu	desmentes,	e	abo-

minas,	que	tu	envergonhas	com	tuas	maldades?	Em	que	insultei	eu	a	moral	do	Cris-

tianismo,	respeitada	até	por	seus	inimigos?	Em	que	ofendi	eu	a	moral	d’uma	Reli-

gião	que	tantas	vezes	louvo,	e	engrandeço	nesse	mesmo	livro,	porque	me	acusas?	
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Dizes	que	eu	forcejo5	por	imitar	o	corifeu	do	Epicurismo	(Lucrécio).	–	Porque,	

Homem	de	má	fé?	Porque?	–	Porque	o	cito	algumas	vezes?	Porque	digo	no	princí-

pio	do	meu	Poema:	

	

Doce	Mãe	do	Universo,	ó	Natureza,	

	Alma	origem	do	ser,	germe	da	vida,	etc	

	

Pois	é	epicurismo	falar	assim	com	a	Natureza?	Camões	foi	ímpio,	Epicureu	e	

mau	Cristão,	quando	no	Canto	9	e	10	imitou	o	6º	Livro	da	Eneida?	Tasso	foi	ímpio,	

Epicureu	e	mau	Cristão,	quando	no	Canto	14	e	15	fez	o	mesmo?	Foram	ímpios,	Epi-

cureus	 e	maus	 Cristãos	Newton,	 Descartes,	 Leibniz6	quando	 explicaram	 os	 fenó-

menos	da	Natureza	física,	as	leis	de	seus	movimentos,	e	a	ordem	de	suas	forças,	e	

agentes?	O		Anti-Lucrécio	do	Cardeal	de	Polignac,	quando	impugna	o	seu	antagonis-

ta,	nunca	se	lembrou	de	o	atacar	por	semelhante	motivo.	Apareces	tu;	e	criminas-

me	a	mim	porque	imito	sua	bela	poesia,	e	adopto	de	seus	ideais	o	que	é	bom,	exac-

to,	puro,	e	incontrastável!!	

Dizes	que	eu	 	–	censuro	os	preceitos	formais	da	lei	antiga,	e	nova7:	e	 trazes	

para	prova	os	versos:				

	

Ah!	se	o	gosto	supremo	a	um	Deus	não	peja	

Porque	mesquinhas	Leis	etc.8		

	

Onde	está	a	Censura	e	o	sacrílego	despejo.	Trata-se	um	assunto	mitológico,	

trata-se	poeticamente,	é	um	Deus	fabuloso	de	quem	se	 fala;	e	vem	a	teologia,	e	o	

Cristianismo	entrar	nestes	pontos!!	–	A	Religião	Cristã	proíbe	os	prazeres	entre	os	

dois	sexos:	convenho;	mas	a	Natureza	deu-nos	inclinação,	tendência,	e	até	necessi-

dade	desses	prazeres.	É	uma	virtude	pela	Natureza,	é	um	crime	segundo	a	Religião.	
																																																								

5	Carta	1	§	4.	
6	Um	comentou	o	Apocalipse,	 o	 outro	defendeu	 a	Religião,	 como	é	de	 ver	na	 sua	 corres-

pondência	com	a	Rainha	Cristina	da	Suécia.	Não	tenho	livros;	nem	tempo	de	ler	as	bibliotecas,	não	
posso	citar,	senão	em	geral;	mas	não	cito	de	falso.	

7	Carta	1	§	4,	5	e	6.	
8	A	boa	fé,	com	que	eu	cito	Guarini	para	não	dar	por	minha	uma	ideia,	e	pensamento	que	é	

dele,	é	assunto	para	a	censura	e	escândalo	do	Autor	das	Cartas.	Note-se	que	o	Pastor	Fido	foi	tradu-
zido,	e	impresso	em	Portugal	no	tempo	da	Mesa	Censória.	
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Mas	é	um	crime	em	certas	circunstâncias.	A	Religião	dirige,	e	regula	aqueles	

movimentos	da	Natureza	para	que	o	vício	os	não	macule:	 santamente	o	 faz,	vem	

em	apoio	da	moral	natural,	e	social.	Mas,	porque	isto	é	verdade,	segue-se	que	não	

chamemos	a	esta	Lei	Religiosa	uma	privação?	Segue-se	que	 seja	 crime	dizê-lo?	–	

Todos	os	publicistas	(mesmo	os	mais	rançosos)	asseveram	que	a	Natureza	nos	deu	

plena,	e	ilimitada	Liberdade,	que	nos	constituiu	em	perfeita,	e	absoluta	igualdade.	

O	pacto	social,	 e	as	Leis	 civis,	 com	toda	a	 justiça	restringem,	moderam,	dirigem,	e	

regulam	esta	Liberdade,	e	 igualdade.	É	assim	necessário	ao	bem	público,	e	assim	

preciso	à	 felicidade	geral,	e	à	ordem	social;	mas	deixa	de	ser	por	 isso	uma	priva-

ção?	 Será	 perturbador	 do	 sossego	 público,	 será	 mau	 Cidadão,	 e	 Réu	 de	 Lesa-

Majestade	o	filósofo	que	nas	suas	meditações,	e	escritos	disser	que	isto	é	uma	pri-

vação;	 o	 Poeta	 que	 nos	 seus	 cantos	 escrever	quatro	versos	 neste	 objecto?	 –	Res-

ponde	homem	atraiçoado.	

Recresceu	o	 teu	 justo	 furor,	quando	 falando	de	um	quadro	de	S.	 João	escre-

vendo	o	Apocalipse,	deste	com	estes	versos9:	

	

Na	destra	a	pena	mal	segura	forma	

Nunca	entendidas,	enredadas	notas.	

	

Sim	 caluniador,	 sim;	disse,	 e	não	me	desdigo.	Era	mal	segura	 a	 pena,	 com	

que	o	Evangelista	Profeta	 escrevia	 suas	 inspirações.	 Em	mil	 lugares	dos	mesmos	

Profetas	te	mostrarei	mais	atrevidas	expressões	poéticas.	

Além	de	muitos	outros,	de	que	me	não	recordo,	e	que	longo	fora	enumerar;	

citarei	 o	Cântico	dos	Cânticos,	 que	 sendo	 (como	 diz	 S.	 Jerónimo)	 todo	místico,	 e	

cheio	de	incompreensível	amor	de	Cristo	para	com	a	Igreja,	sua	esposa,	e	desta	para	

com	o	esposo,	parece	contudo	pelo	atrevido,	e	sublime	das	expressões	de	uma	poe-

sia	Oriental,	uma	canção	de	profanos	amores.	–	Loeva	ejus	subcapite	meo,	et	dextra	

illius	amplexabitur	me.	–	Quam	pulcrae	sunt	 	mammae	tuae,	pulchriora	sunt	ubera	

tua	vino.	–	Dilectus	meus	misit	manum	suam	per	coramen;	et	venter	meus	intremuit	

ad	tactum	illius	–	10	–	Isaías	(cuido	que	no	princípio)	–	Quomodo	facta	est	meretrix	

																																																								
9	Carta	1	§	7	e	8.	
10	Pode	dizer-se	em	estilo	sagrado	–	venter	meus	intremuit	–;	e	não	se	pode	dizer	em	frase,	

que	não	é	inspirada	–	penna	mal	segura	–	!!		



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-124-	

civitas	fidelis	plena	judicii.	–	Em	Ezequiel,	sem	falar	do	Livro	comido,	e	da	ordem	de	

misturar	o	seu	pão	–	cum	stercore,	quod	egredietur	de	homine;	lêem-se	entre	outras	

estas	 frases	 –	 Fornicata	 es	 nomine	 tuo;	 exposuisti	 fornicationen	 tuam	 omni	 tran-

seunti	–	edificasti	tibi	lupanar,	et	fecistitibi	prostibulum	in	cunctis	plateis	–	Dividisti	

pedes	 tuos	omni	 transunti,	 et	multiplicasti	 fornicationes	 tuas	–	Et	 fornicata	es	cum	

filiis	Aegypti	magnarum	carnium	–	Et	postquam	fornicata	es,	nec	sic	es	saciata.	–	etc.	

etc.	etc.	Ezequiel	fala	(em	nome	do	Senhor)	das	idolatrias,	e	vícios	de	Israel	e	não	

duvida	servir-se	destes	símiles,	e	alegorias.	

Assim	falaram	homens	inspirados;	e	assim	falo	eu,	que	o	não	sou,	mas	que	

por	 guardar	 a	 grande	 regra	 do	 –	 rerum	servare	vices,	 et	noscere	 causas	os	 imitei	

aqui	de	tão	boa	fé,	como	noutra	parte	imitara	Lucrécio	pela	mesma	regra.	Era	mal	

segura	a	pena	d’um	Escritor,	que	todo	embebido	em	suas	meditações	devia	neces-

sariamente	mostrar	seu	êxtase	no	alterado	dos	movimentos,	e	acções	físicas,	como	

é	o	pegar	em	uma	pena.	Esta	é	a	Natureza;	assim	a	exprimiu	o	pintor,	assim	tentei	

eu	exprimi-la,	e	(torno	a	repeti-lo)	não	me	desdigo.	

São	enredadas	notas	os	vaticínios	do	Apocalipse.	–	Sim,	são;	e	quem	o	duvi-

da?	Tu	que	o	não	entendes	no	mais	mínimo	ponto,	pois	se	em	algum	o	entendesses;	

se	soubesses	a	história	desse	Livro	na	Igreja,	tu	não	clamarias	tão	deseducadamen-

te	contra	uma	tão	verdadeira,	justa,	e	legítima	expressão.	Os	Santos	Padres,	que	tão	

confusamente	 o	 interpretaram,	 a	 divagação	 de	 seus	 comentários,	 as	 igualmente	

divagantes	 interpretações	 de	 Calmet,	 de	 Sacy,	 e	 de	 tantos	 outros	 Doutores	 não	

provaram	que	aqueles	vaticínios	são	notas	enredadas,	e	não	entendidas?11	Porven-

tura	foi	o	Apocalipse	reconhecido	livro	canónico	há	muitos	séculos	pela	Igreja?	Não		

é	bem	moderna	a	determinação	do	Concílio,	que	por	tal	o	autentica?	–	Ou	tu	igno-

ras	essas	coisas	(o	que	não	creio);	ou	és	sobre	a	face	da	terra	o	homem	mais	per-

verso,	e	de	mais	má	fé.		

São	 obscenidades	 horríveis	 as	 passagens	 do	meu	 Poema	 a	 pag.	 11	 –	 12	 –	

82.12	Porque,	malvado?	Porque	pintei	os	prazeres,	e	a	natureza,	porque	 fiz	o	que	

fizeram	todos	os	Poetas	do	mundo?	Quanto	menos	cobertos	são	os	quadros	de	Ca-

																																																								
11	Não	sou	impostor,	nem	pedante;	nunca	li	as	obras	de	Sacy	e	Calmet;	mas	li	os	comentá-

rios	do	nosso	Padre	António	Pereira	de	Figueiredo,	que	os	combina,	expõe,	e	elucida,	bem	como	a	
outros.	

12	Carta	II.	§	3.	
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mões,	Tasso,	Trissimo,	e	 tantos	outros,	 todos	 impressos	em	País	de	Inquisição?	A	

Itália	libertada	no	canto	do	rendez-vous	do	Imperador	com	a	Imperatriz	Teodora;	a	

Jerusalém	 no	 dos	 jardins	 de	 Armida,	 e	 em	mil	 lugares.	 Os	 Lusíadas	 no	 canto	 do	

Adamastor	e	de	seus	amores	com	Dóris,	o	da	Ilha	de	Vénus,	etc.	etc.,	Ariosto,	quase	

sempre	passaram	na	censura,	andam	nas	mãos	de	todos	desde	as	escolas	e	na	in-

fância,	 até	 aos	 gabinetes,	 e	 claustros	 na	 virilidade,	 e	 na	 velhice;	 e	meia	 dúzia	 de	

versos	meus	fazem	tremer	a	tua	pena,	como	fugindo	de	os	copiar!!!	

Dizem	 que	 eu	 –	 confundo	 Roma	 Cristã	 com	 Roma	 pagã.13	–	Miserável,	 eu	

comparei-as,	não	as	confundo.	Disse	que	o	corpo	da	Igreja	estava	inválido,	arruina-

do,	e	depravado	pela	cúria	Romana.	Disse,	e	não	me	desdigo.	Disse	o	que	todos	os	

sãos	teólogos	têm	dito;	disse	o	que	todos	os	bons	cristãos	lastimam.	A	cúria	Roma-

na	tem	arruinado,	e	depravado	a	Igreja;	a	cúria	Romana	tem	infringido	as	suas	leis,	

tem	usurpado	os	direitos	de	seus	Bispos,	 tem-se	arrogado	as	atribuições	de	seus	

Concílios,	tem	sido	maior	inimiga	do	Catolicismo,	tem	feito	mais	ruina	à	Cristanda-

de	que	 todos	esses	 tão	gritados,	e	vozeados	Rousseaus,	Voltaires,	 etc.	 etc.	Eu	não	

disse	só	isso;	avancei	mais:	disse	que	eles	só	levavam	o	fito	em	pescar	para	a	barca	

do	humilde	S.	Pedro	as	riquezas	das	Nações	com	o	sagrado	anzol	dos	breves	e	relí-

quias.	Disse,	e	não	me	desdigo:	São	expressões,	não	minhas,	mas	do	ilustre	António	

Pereira	de	Figueiredo	na	sua	Tentativa	Teológica.	São	os	sentimentos	d’um	Homem	

de	honra,	virtude,	saber,	inteireza,	justiça,	e	verdade;	o	Deputado	Borges	Carneiro	

nos	 seus	 discursos	 tão	 singelos,	 e	 eloquentes	 (por	 isso)	 perante	 o	 Augusto	 Con-

gresso.	São	os	sentimentos	d’um	Prelado	Português,	tão	honrado,	quanto	católico,	

o	imortal	Bartolomeu	dos	Mártires.	São	as	vozes	da	razão,	e	da	verdade	só	inteligí-

veis	para	 ti,	que	 fazes	profissão	da	mentira,	e	do	embuste;	só	 ímpias	para	 ti,	que	

confundindo	estas	verdades	com	tuas	calúnias,	voltas	para	 injúria	contra	a	Igreja	

as	minhas	declamações	contra	os	que	a	injuriam.	

Achas	profissão	clara	de	deísmo14	numa	nota,	em	que	eu	censuro	os	 teólo-

gos	porque	atribuem	a	Deus	suas	desregradas	paixões,	e	perniciosos	afectos.	

Onde	descobres	essa	profissão?	Na	censura,	que	eu	faço	aos	teólogos?	Não	

decerto,	que	o	não	podias;	mas	na	tua	maldade.	Dize	Homem	traidor,	e	manhoso:	É	

o	Deus	do	Evangelho	que	acendeu	as	fogueiras	da	Inquisição	(por	que	tu	suspiras),	
																																																								

13	Carta	II.	§	5.	
14	Carta	II.	§	7.	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-126-	

que	afiou	os	punhais	da	noite	de	S.	Bartolomeu,	que	amolou	os	cutelos	Espanhóis	

para	as	barbaridades	do	México?	Foi	o	Deus	dos	Cristãos	quem	assassinou	Henri-

que	III,	e	IV,	quem	pretendeu	fazê-lo	a	José	I?	Ou	foram	os	teólogos	que	em	seu	no-

me,	e	por	lhe	atribuírem	seus	vícios,	e	crimes,	cometeram	esses	horrores,	e	os	justi-

ficaram	para	o	vulgo	embaído	com	o	nome	sagrado	de	Deus,	e	de	Religião?	

Não	 repondo	 às	 tuas	 invectivas,	 com	 que	 pretendes	 ridicularizar-me,	 não	

tenho	presunção	de	literato.	Perdoo-te	de	coração	e	sem	hipocrisia	todas	as	 injú-

rias	 que	me	dizes.	 Chama-me	maçon,	 chama-me	o	 que	 quiseres;	 baixa-te	 a	 jogar	

chalaça	da	mais	 vil	 tarimba	de	 soldado,	 ou	cozinha	de	frade;	 eu	 to	perdoo.	A	 tua	

vileza	fica	contigo;	e	comigo	a	minha	honra,	que	nem	tu,	nem	todos	os	teus	vis	con-

luios	podem	manchar;	porque	está	no	meu	coração,	e	porque	nunca	saiu,	nem	sairá	

dele,	 onde	 o	 verdadeiro	 desejo	 da	 virtude,	 e	 horror	 da	 hipocrisia	 a	 guardam,	 e	

guardarão	sempre.	

	 	 Lisboa,	7	de	Fevereiro,	ano	II	(1822).	
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JORNAL	DA	SOCIEDADE	LITERÁRIA	PATRIÓTICA	

	
N.º	8,	de	9	de	Agosto	de	1822	

	

Discurso	na	Sessão	de	19	de	Julho	de	1822		

	

Depois	do	que	disse	o	Sr.	Pretextato,	pouco	 resta	a	dizer	pelo	que	 toca	às	

qualidades	de	eleição,	e	rejeição,	que	tão	bem	e	eminentemente	distinguiu,	suposto	

que	 na	 classificação	 que	 fez	 lhe	 esqueceram	decerto	 os	 Lentes	 de	 Coimbra.	 Esta	

espécie	de	gente,	de	quem	verdadeiramente	se	pode	dizer	o	que	um	grande	sábio	

nosso	asseverava	de	outros	que	tais,	que	são	–	“criados	a	la	leche	de	la	servidumbre”	

–	são	homens	de	monita	secreta,	acostumados	às	cortesias	dos	estudantes	que,	ou	

por	vileza,	ou	por	dependência,	continuamente	os	incensam;	acostumados	a	enun-

ciar	categoricamente	o	seu	juízo,	de	que	ninguém	ousa	apelar,	são	em	geral	pedan-

tes,	e	hipócritas	por	um	hábito	quase	necessário	onde	tudo	é	padresco	e	de	plata-

forma.	

Depois	disso	o	nenhum	uso	dos	bons	livros,	o	aferro	aos	velhos	e	rançosos,	

tem	criado	um	como	cirro	naquelas	almas,	que	 toda	a	medicina	da	boa,	 liberal,	e	

legítima	doutrina	não	delira	 facilmente.	 Isto	 tem	excepções,	porém	não	muitas,	e	

nas	 faculdades	positivas	 talvez	nenhuma.	Mas	no	outro	 lado	por	que	a	 indicação	

proposta	se	pode	encarar,	isto	é,	pelo	da	instrução,	ou	ilustração	dos	leitores,	direi	

que	esse	é	o	máximo	ponto,	e	que	sem	ele	nada	se	obterá.	

A	classe	última	do	povo	Português,	e	grande	parte	da	média	está	perfeita-

mente	ignorante.	Eu	pergunto	agora:	–	Quem	tem	libertado	o	povo?	O	conhecimen-

to	dos	seus	direitos.	–Quem	os	tem	escravizado?	O	desconhecimento	deles.	–	Como	

se	provam	os	dois	termos	desta	proposição?	Pela	história	constante	do	mundo.	Ela,	
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e	não	teorias	abstractas,	em	cada	página	de	seus	fastos	tem	um	pregão	desta	ver-

dade.	

Pequenas,	e	parciais	excepções	não	desmentem,	nem	desgeneralizam	o	 in-

teiro,	e	máximo	ponto	da	asserção.	Os	Atenienses	conheciam	bem	os	seus	direitos,	

quando	um	simples	cidadão	invadia	a	soberania	do	povo	mestre	do	Universo.	Ro-

ma	os	não	ignorava	quando	Júlio	levantou	o	colosso	de	seu	império	sobre	as	relí-

quias	espezinhadas	da	república	Latina,	e	de	senhora	do	mundo	todo	a	tornou	es-

crava	 de	 um	 só	 homem.	Nenhum	povo	 sobre	 a	 face	 da	 terra	 conheceu	melhor	 o	

homem,	soube	mais	os	seus	direitos,	nem	mais	pugnou	por	eles	do	que	o	Francês,	

quando	um	só	homem	que	na	grandeza	das	virtudes,	e	na	grandeza	dos	crimes	não	

tem	par	na	história	dos	séculos,	pelos	degraus	do	consulado,	e	da	ditadura,	subiu	

alfim	 ao	 império,	 e	 fez	 pousar	 águias	 coroadas	 sobre	 os	 tectos	 dos	 inimigos	 dos	

reis.	

Eis	aqui	grandes	objecções	ao	meu	acerto,	e	fortes	argumento	à	minha	opi-

nião.	Mas	eu	a	mim	mesmo	os	lembro,	ou	a	mim	próprio	os	oponho,	nem	lhes	cedo,	

nem	os	julgo	no	mínimo	ponto	destrutores	de	meus	princípios.	

Leis	certas,	e	invariáveis	de	gravitação,	e	equilíbrio,	movem,	impelem	e	re-

gem	uma	máquina;	uma	força	exterior	empeçou	uma	de	suas	rodas,	e	eis	aí	destru-

ídas	 aquelas	 leis,	 ou	 suspensa	 a	 ordem	 de	 seus	 efeitos.	 Mas	 deixavam	 por	 isso	

aquelas	 leis	de	ser	 tão	certas	como	a	verdade,	 tão	 imutáveis	como	a	natureza	da	

matéria,	e	tão	eternas	como	ela?	Não:	e	se	alguém	diz	que	sim,	esse	alguém	até	os	

primeiros	 elementos	 das	 ciências	 físicas	miseravelmente	 desconhece.	 O	 que	 é	 o	

mundo	físico	é	o	mundo	moral:	as	leis	materiais	das	atracções,	das	afinidades,	da	

gravitação,	e	do	movimento	correspondem	exactamente	as	morais	do	interesse,	da	

utilidade,	 e	da	necessidade.	O	homem	 físico,	 e	o	homem	moral	 são	o	mesmo	ho-

mem,	e	tanto	pesa	o	seu	entendimento	para	o	centro	de	seus	interesses,	quanto	o	

seu	corpo	para	o	do	planeta	que	ele	habita.	Assim	é	o	indivíduo	homem	e	assim	é	o	

colectivo	sociedade.	

Até	aqui	proposições	gerais,	e	todas	de	eterna	verdade:	apliquemos	à	maté-

ria	 sujeita.	 No	 conhecimento	 ou	 desconhecimento	 dos	 direitos	 próprios,	 ou	 por	

outra,	na	ignorância	ou	nas	luzes,	está	ou	deixa	de	estar	a	liberdade	das	nações.	O	

povo	 perfeitamente	 ignorante	 será	 sempre	 escravo.	 Admiremos	 o	 engenho	 do	

grande	Rousseau,	quando	sustenta	o	contrário;	mas	não	passemos	nós	da	admira-
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ção	assim	como	ele	(nesse	ponto)	não	passou	de	engenhoso.	Torno	a	dizer:	o	povo	

perfeitamente	ignorante	será	perfeitamente	escravo,	e	o	despotismo	de	um	só	ho-

mem	o	regerá	com	ceptro	e	coroa	de	ferro.	O	povo	em	que	alguma	pequena	classe	

for	 ilustrada	 também	será	escravo,	mas	uma	porção	dele	servirá	a	outra.	O	povo	

cuja	maioridade	seja	iluminada,	esse	povo	será	livre,	porque	a	pequena	porção	de	

ignorantes	não	basta	para	servir	os	que	o	não	são;	e	a	tendência	de	mandar	arrei-

gada	 no	 coração	 do	 homem	não	 tem	 onde	 exercer-se.	 –	 Da	 primeira	 proposição	

sejam	provas	históricas	de	Moisés	e	os	Judeus,	Maomé	e	os	Árabes.	Da	segunda	os	

sacerdotes	de	Ísis	e	os	Egípcios,	os	Arcontes	e	os	Gregos,	os	Patrícios	e	os	plebeus	

Romanos,	o	corpo	senatório,	e	o	povo	de	Veneza.	–	Exemplos	(como	já	disse)	apon-

ta	a	história	que	isto	encontram;	mas	(como	também	já	disse)	heterogéneas	causas	

nisso	 influíram,	e	a	marcha	da	natureza	 social	 foi	por	elas	não	cortada,	mas	 sus-

pensa,	ou	interrompida.	

Ó	Fabrício	 (exclama	o	 filósofo	de	Genebra,	quando	por	 frases	brilhantes	e	

pelo	ouropel	do	sofisma	nos	quer	vender	o	ouro	da	verdade	que	ele	bem	conhecia,	

mas	 que	 afrontava	 de	 capricho,	 e	 negava	de	 sistema)	 	Ó	 Fabrício,	 quais	 eram	as	

tuas	Luzes,	e	que	rude	não	era	a	tua	ignorância,	quando	sustentavas	a	liberdade	da	

tua	Nação,	e	a	integridade	de	seus	direitos!	Mas	donde	lhe	veio	a	Rousseau	a	certe-

za	de	sua	tão	crassa	ignorância?	Tão	livre	é	o	povo	ilustrado	quanto	escravo	o	povo	

ignorante;	mas	nem	esta	ilustração	nem	esta	ignorância	se	referem	às	ciências	de	

espírito	nem	às	artes	de	engenho,	mas	à	grande	ciência	da	moral,	e	da	sociabilida-

de.	Não	é	forçoso	ser	grande	matemático	para	conhecer	direitos	próprios:	não	há	

mister	ser	poeta,	músico,	pintor,	para	tal	conhecimento,	mas	é	absolutamente	ne-

cessário	conhecer	a	moral	e	a	política	para	os	conhecer	a	eles.	

Dai	luzes	ao	povo,	e	o	povo	quererá	ser	livre;	dai-lhe	costumes	sãos,	e	o	po-

vo	 se	 sustentará	 na	 liberdade;	 tapai-lhe	 as	 luzes,	 e	 ele	 dormirá	 nos	 ferros,	 nem	

mesmo	verá	a	enormidade	dos	grilhões	que	arrasta:	deste	embrutecimento	de	al-

ma	nascerá	a	moleza	de	coração,	e	da	falta	de	energia	de	ambas	as	potências	inte-

lectual	e	moral	nascerá	a	devassidão	dos	costumes,	a	torpeza	dos	vícios,	e	por	con-

sequência	necessária,	o	despotismo.	Quem	negar	estes	princípios	de	simples	intui-

ção,	ou	mente,	ou	é	estúpido.	

Os	Portugueses	a	qual	destas	classes	pertencem?	a	mentirosos,	ou	a	bestas?	

a	nenhuma	cuido	eu.	Mas	por	que	é	semelhante	pergunta?	negam	eles	tais	verda-
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des,	ou	porventura	as	ignoram?	também	não.	Mas	pior	que	tudo	isso,	mais	vergo-

nhoso	que	a	sua	ignorância,	mais	criminoso	que	a	sua	mentira	é	que	sem	o	ignora-

rem,	e	sem	o	negarem,	não	o	praticam,	e	por	suas	acções	desmentem	o	que	suas	

palavras	e	seus	juízos	aprovam	e	confirmam.	Há	dois	anos	que	em	Portugal	se	bra-

dou	liberdade,	e	há	dois	anos	que	junto	com	este	brado	devia	soar	o	de	–	 luzes	–	

mas	que	providências	se	hão	tomado	a	este	respeito?	Que	novos	estabelecimentos	

literários	 viu	 a	Nação	Portuguesa	 para	 dissipar	 a	 névoa	 crassa	 de	 uma	 tão	 geral	

ignorância?	Que	reformas	viu	ela	nos	antigos,	 arruinados,	 e	podres	edifícios,	que	

sobre	as	ruinas	do	altar	de	Minerva	se	tinham	levantado	ao	pedantismo	orgulhoso	

e	à	nulidade	presunçosa?	

–	Não	 sei	 se	 a	 resposta	 destas	 perguntas	 poderá	 ou	deverá	 dá-la	mais	 al-

guém	que	não	seja	o	soberano	Congresso:	pasmo	quando	imagino	que	tão	sábios	

homens,	tão	letrada	gente,	tão	escolhida	porção	de	Portugueses	ilustrados	se	não	

deliberasse	ainda	a	dar	uma	só	providência	sobre	o	importante	artigo	da	instrução	

pública.	 Ignoram	eles	que	 sem	ela	não	há	 liberdade?	Desconhecem	eles	que	esta	

tenra	planta	definha,	seca	e	não	frutifica,	se	a	sua	seiva	não	for	fecundada	dos	raios	

do	sol	da	ilustração?	por	certo	que	não.	–	Mas	a	universidade	de	Coimbra	caminha	

como	dantes	pela	rotina	velha	e	rançosa	de	sua	presunção	estúpida,	e	de	seu	orgu-

lho	catedrático,	a	mocidade	inexperta	ainda	ali	bebe	o	leite	da	escravidão,	e	o	sus-

tento	do	despotismo.	–	Os	seus	mestres	dogmatizam	ainda	os	princípios		mais	sub-

versores	da	ordem	liberal	e	mais	apagadores	da	luz	da	natureza.	Há	dúzias	de	anos	

que	o	livro	por	que	se	ensina	direito	natural,	e	público,	sustenta	como	base,	que	o	

poder	dos	reis	vem	imediatamente	de	Deus	–	quem	poderá	acreditar	que	a	Nação	

Portuguesa,	ou	os	seus	procuradores,	declarando	à	 face	da	terra	a	sua	soberania,	

jurando	defendê-la	e	protestando	mantê-la	até	ao	último	correr	de	sangue,	quem	

acreditará	 que	 esta	Nação	 e	 os	 seus	 representantes	 sofrem	 o	 insulto	 atrevido,	 o	

desacato	inaudito,	e	o	atentado	criminoso	de	que	a	sua	mocidade	seja	imbuída	em	

tais	princípios	e	enfezada	com	tal	veneno;	que	os	órgãos	da	pública	instrução	pre-

guem	em	público	tais	doutrinas	e,	se	não	ousam	defendê-las,	covilem	ao	menos	por	

insinuá-las?	Quem	poderá	 crer	que	na	 capital,	nas	 cidades,	nas	vilas,	nas	aldeias,	

nem	uma	só	providência	literária,	nem	um	só	mestre	de	mais,	nem	uma	só	luz	para	

tantas	trevas,	nem	um	só	vislumbre	para	tanta	névoa?	Oh	vergonha	da	minha	Na-
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ção,	oh	nódoa	eterna	nas	páginas	de	sua	história,	oh	mancha	indelével	nos	fastos	

da	regeneração	Portuguesa!	

	

(O	Sr.	Pimenta	pediu	ordem	e	o	sócio,	pretextando	que	estava	nela,	continu-

ou.)	

	

Representantes	de	um	grande	povo,	um	povo	inteiro	vos	brada	e	clama	al-

tamente	aos	seus	legisladores.	–	Vós	jurastes	libertar-nos,	e	sem	nos	alumiar	como	

o	fareis?	Vós	protestastes	felicitar-nos,	e	sem	nos	libertardes	como	o	conseguireis?	

Queremos	 ser	 felizes,	 porque	 somos	 homens,	 queremos	 ser	 livres	 porque	 dese-

jamos	 ser	 felizes,	 queremos	 ser	 instruídos	 porque	 desejamos	 ser	 livres;	 ilustrai-

nos,	e	nós	seremos	livres,	libertai-nos	e	seremos	felizes.	A	nossa	glória	e	a	vossa	o	

exigem	 altamente.	 Que	 dirá	 de	 nós	 a	 posteridade,	 quando	 no	 porvir	 dos	 nossos	

netos	a	história	imparcial	e	verdadeira	lhes	for	contar	que	no	século	XIX	as	Cortes	

Portuguesas	esqueceram	a	nossa	 ilustração	e	deslembraram	a	 instrução	pública?	

mas	não	espereis	pelas	eras	remotas;	vede	as	nações	estranhas,	vede	a	Europa	cul-

ta,	vede	o	mundo	inteiro	como	têm	os	olhos	cravados	sobre	nós…	sobre	nós!	sobre	

vós	somente	que	nos	representais.	Olhai;	o	que	elas	dirão	quando	ao	fechar,	quan-

do	ao	concluir	de	vossos	trabalhos,	 lerem	o	código	das	 leis	que	nos	destes,	e	não	

depararem	com	uma,	com	uma	só	que	decrete	a	nossa	ilustração	e	alumie	a	nossa	

ignorância?	

	

(Outra	vez	reclamou	o	Sr.	Pimenta	a	ordem,	e	o	sócio	continuou)	

	

Eu	estou	na	ordem;	eu	não	desacato	o	soberano	Congresso,	ninguém	o	res-

peita	mais	do	que	eu;	mas	se	num	governo	livre	não	é	lícito	ao	cidadão	examinar	o	

processo	das	suas	operações,	notar	os	defeitos	delas,	então	não	sei	decerto	em	que	

difere	este	do	despótico.	Torno	a	dizer	–	As	Cortes	Portuguesas	legislando	no	sécu-

lo	XIX	sem	darem	uma	só	hora	de	suas	tarefas	à	pública	instrução,	é	um	fenómeno	

em	política,	que	a	posteridade	não	saberá	explicar.	Isto	digo	eu	à	face	da	terra,	que	

os	há-de	julgar	a	eles,	e	à	face	da	Nação	inteira,	que	nos	julgará	a	nós	todos.	Repito,	

e	torno	a	repetir	–	Eu	estou	na	ordem,	eu	nunca	saí	dela.		

____________________________	 	
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O	TOUCADOR	
PERIÓDICO	SEM	POLÍTICA	

DEDICADO	

ÀS	

SENHORAS	PORTUGUESAS	
__________________________________________________________	

Ce	sexe	est	tout	pour	l’homme;	il	soutient	notre	enfance,		

il	prête	à	nos	vieux	ans	son	active	assistance.	

Fait	pour	aimer,	pour	plaire,	et	prompt	à	s’attendrir,		

il	nous	engage	à	vivre,	et	nous	aide	à	mourir.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ducis		

__________________________________________________________	

	

PROSPECTO	

O	TOUCADOR	
__________	

dedicado	

ÀS	SENHORAS	PORTUGUESAS	

	

Sexo	amável	e	encantador,	que	fazeis	as	nossas	delícias,	aprimorais	os	nos-

sos	prazeres,	adoçais	nossa	amarguras,	e	sois	a	essência	da	vida,	o	afago	da	exis-

tência;	ó	sexo	adorável,	a	vós	e	só	a	vós	são	votados	os	nossos	escritos,	são	consa-

gradas	nossa	vigílias.	Nascestes	para	encantar-nos;	nascemos	nós	para	servir-vos.	

Escravos,	 que	 beijamos	 os	 grilhões,	 escravos,	 que	 aborrecemos	 a	 liberdade,	 tais	

somos	todos	os	que,	despidos	de	um	vão	orgulho	e	afectada	presunção,	conhece-

mos	nossa	dependência,	e	confessamos	vossa	superioridade.	Protecção	na	infância,	

encanto	 na	mocidade,	 companhia	 na	 idade	madura,	 amparo	 na	 velhice;	 desde	 o	
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berço	até	à	sepultura,	só	vosso	benigno	influxo	nos	ameiga	a	existência,	nos	afor-

moseia	a	vida,	e	espalha	mimosas	flores	em	seu	difícil	caminho.	

E	nós,	ingrata	porção	da	espécie,	nós	presunçosos	da	ridícula	superioridade	

de	algumas	 forças	 físicas,	que	ou	devemos	à	educação,	ou	a	natureza	destinara	a	

mais	 rudes	 trabalhos,	nós	ousamos	vangloriar-nos	de	 independentes,	 e	presumir	

de	fortes,	quando	sem	vós	nada	somos,	quando	para	nós	sois	tudo.	

Ousamos,	de	orgulhosos,	 apropriar-nos	 exclusivamente	de	quanto	nos	pa-

receu	mais	 brilhante,	 e	 dissemos	 com	 tresloucada	 arrogância:	 “Fomos	 para	 isto	

criados	pela	natureza;	só	a	nós	compete”.	Julgámos	só	os	homens	capazes	do	cep-

tro;	e	Semíramis	no	Oriente,	Isabel	em	Inglaterra,	Catarina	na	Rússia	vêm	desmen-

tir	nosso	orgulho.	Usurpámos	para	nós	a	espada	e,	desde	os	mais	antigos	séculos	

até	aos	nossos	dias,	continuamente	nos	envergonham	de	nossa	presunção.	Fizemos	

monopólio	das	 letras;	e	desde	Safo	até	Staël	um	sem	número	de	belas	nos	arran-

cam	da	mão	a	pena,	e	nos	ensinam	a	meneá-la.	

Tal	foi	sempre	a	injustiça	do	homem	para	com	a	parte	mais	bela,	mais	inte-

ressante	da	nossa	espécie.	Mas	não	penseis	que,	porque	esta	sem-razão	é	tão	geral,	

não	haja	ainda	quem	ouse	despicar-vos,	reclamar	vossos	direitos,	pregoar	vossas	

qualidades,	e	prestar	homenagem	e	adoração	ante	vosso	 trono	amável,	curvar-se	

ante	o	ceptro	de	vossa	encantadora	dominação.	

Sim,	 adoráveis	 soberanas;	 nós	 queremos	 vosso	 jugo,	 nós	 anelamos	 vosso	

despotismo;	temos	horror	à	liberdade;	e	em	tão	suave	monarquia	nem	constituição	

admitimos.	

Tais	são	as	ideias	dos	redactores	deste	periódico;	e,	debaixo	de	tais	princí-

pios,	 será	desenvolvida	a	 teoria	de	 seus	 trabalhos.	A	política	e	altas	 ciências	não	

entram	no	nosso	plano.	Não	somos	declamadores,	nem	presumimos	de	sabichões	

inúteis,	que,	depois	de	muitas	e	diversas	palavras,	concluem	todos	o	mesmo,	isto	é,	

coisa	nenhuma.	São	mais	sólidos	os	nossos	fins,	mais	úteis	as	nossas	descobertas,	

de	mais	fruto	os	nossos	cálculos.	

Versa	pois	esta	folha	sobre	matérias	mui	interessantes,	que,	sendo	de	utili-

dade	e	instrução	para	o	belo	sexo,	e	à	sua	glória	dedicadas,	são	por	isso	as	primei-

ras	entre	as	coisas	humanas,	se	é	que	de	divinas	não	participam	muito.	

1.	 A	 teoria	 das	 modas,	 o	 desenvolvimento	 de	 suas	 espécies,	 requisitos,	

apensos	e	divisões;	a	prática	ou	aplicação	desta	teoria	aos	usos	diversos,	variadas	
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fisionomias,	diferentes	 talhes,	distintas	proporções,	 e	particular	arranjo	constitu-

em	a	primeira,	e	utilíssima	parte	de	nossas	tarefas.	

2.	As	 classificações	das	visitas,	 sua	denominação,	história,	método,	ordem,	

cerimónias,	direcção	e	denominação	formam	a	segunda	e	não	menos	útil	parte.	

3.	A	notícia,	 uso	 e	 fim	dos	bailes,	 suas	 classes,	 ordem,	 ciência,	 aperfeiçoa-

mento,	 importante	significação	de	suas	espécies,	história	 filosófica	de	suas	varie-

dades,	são	objecto	da	terceira.	

4.	O	jogo,	e	sua	teoria,	suas	interessantes	fórmulas,	símbolos	de	seus	naipes,	

alegoria	de	suas	figuras,	mistérios	de	suas	falas	ocupam	a	quarta.	

5.	O	teatro,	e	principalmente	o	músico,	a	análise	de	suas	belezas,	tanto	har-

mónicas,	como	de	espectáculo,	a	síntese	de	suas	funções,	o	mecanismo	de	suas	im-

pressões,	a	observação	de	suas	melodias,	uso	especial	de	sua	 frequência,	a	 teoria	

das	diversas	posições,	que	convém	observar	nos	diferentes	estados	de	pretensões,	

ou	vistas,	bem	como	sua	história	secreta,	formam	a	quinta	parte.	

6.	Os	passeios,	e	sua	utilidade,	aplicações,	beleza,	fim,	ordem	e	bom	tom	são	

as	matérias	da	parte	sexta.	

7.	A	parte	sétima	ocupar-se-á	com	um	objecto	tão	vasto	quanto	útil	e	inte-

ressante:	os	banhos,	e	principalmente	a	sua	história	secreta	e	crónica	moral.	

8.	Todas	as	diversas	espécies,	que	debaixo	dos	precedentes	artigos	não	são	

classificáveis,	entrarão	neste	8º	debaixo	do	título	de	variedades.	

9.	 Em	 último	 lugar,	 e	 como	 primeiro	 de	 todos,	 será	 examinado,	 tratado	 e	

discutido	o	mais	interessante,	útil,	ponderoso	e	brilhante	objecto.	Este	é	o	namoro,	

que	sendo	resultado,	fim,	ou	meio	de	todos	os	outros,	e	devendo	muitas	vezes	ser	

com	 eles	 juntamente	 tratado,	 formará,	 contudo,	 um	 particular	 artigo,	 e	 especial	

assunto.	Desenvolver-se-á	 sua	 táctica,	 fórmulas,	 usos	 e	 ritual;	 e	 tudo	 com	a	mais	

severa	exactidão,	e	escrupulosa	religiosidade,	que	tão	nobre	empenho	exige.	

Receber-se-ão,	de	todas	as	pessoas	que	nos	quiserem	honrar	com	a	sua	co-

laboração,	todas	as	memórias	e	dissertações	que	sobre	estas	importantes	matérias	

nos	quiserem	remeter.	

Aceitai,	pois,	amáveis	rainhas	de	nossos	destinos,	esta	sincera	homenagem,	

este	tributo	da	mais	rendida	servidão	e	humilde	vassalagem.	Jamais	a	nossa	pena	

se	 aparará,	 senão	 para	 os	 vossos	 louvores,	 nem	 se	 empenharão	 nossos	 estudos,	

senão	para	vossa	instrução.	Assim	as	Graças	e	os	Amores	dirijam	nossos	trabalhos,	
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e	 o	 génio	 dos	Demoustiers	 inflame	nossa	 imaginação	 e	 apure	 nosso	 estilo.	Nada	

esperamos,	nada	 intentamos,	nenhuma	recompensa	nos	move.	Um	sorriso	vosso,	

um	olhar	meigo,	o	mais	 leve	sinal	de	uma	doce	aprovação,	tanto	nos	basta	e	fica-

mos	pagos,	se	tanto	conseguirmos.	

	

Introdução		
Introdução!	Para	quê?	–	Porque	sempre	foi	uso,	e	costume.	–	Pois	não	bas-

tava	o	prospecto?	–	Assim	é;	mas	no	prospecto	esqueceram	cousas,	que	é	necessá-

rio	 advirtir;	 e	uma,	por	 exemplo,	 foi	 a	 justificação	do	 título.	Esta	 folha,	 e	os	 seus	

redactores,	 tendo-se	 voltado	 exclusivamente	 aos	 interesses	 e	 instrução	 do	 belo	

sexo,	tendo-lhe	consagrado	o	primeiro	e	único	lugar	em	seus	trabalhos,	era	forçoso	

que	fosse	baptizada	com	um	nome	tal,	que	designasse	o	seu	fim,	e	simbolizasse	as	

suas	tenções.	

Hoje,	que	a	mania	de	escrever	é	tão	geral,	e	a	de	escrever	jornais	generalís-

sima,	 é	 já	 coisa	bem	difícil	 achar	um	 título	vago	para	dar	a	uma	 folha.	Quando	o	

Padre	Amaro,	em	Janeiro	de	1820,	se	queixava	desta	escassez,	que	fará	agora?	Fe-

lizmente,	como	nos	não	demos	às	sublimes	tarefas	de	politicar	e	despoliticar,	ainda	

encontrámos	um	título.	

Não	queremos,	porém,	persuadir	ao	público	que	a	descoberta	da	palavra	foi	

obra	do	nosso	engenho	ou	trabalho.	Um	venturoso	acaso	a	arranjou;	e	este	acaso	

foi	o	seguinte:	em	grande	aperto	se	achavam	os	redactores	deste	periódico	sobre	a	

escolha	de	nome,	quando	um	deles,	indo	visitar	uma	senhora	do	seu	conhecimento,	

a	encontrou	no	seu	toucador.	Estava	a	bela	(advirta-se	que	era	bela)	no	princípio	

da	sua	toilette,	e	ainda	em	meio	deshabillé	 (bom	proveito	do	senhor	redactor!)	e,	

enquanto	se	toucava,	foi,	como	é	de	costume,	perguntando	as	novidades.	

(É	de	advertir	que	a	senhora	é	de	muito	espírito,	e	que	não	eram	as	novida-

des	políticas	as	que	ela	perguntava).	–	Não	li	ainda	hoje	as	folhas,	respondeu	o	su-

jeito.	–	Nem	das	folhas	as	quero	eu.	–	Então	de	quê,	minha	senhora?	–	Ora	de	quê?	

As	interessantes,	as	da	sociedade,	do	tom,	das	modas,	etc.	–	Infelizmente	em	Lisboa	

não	se	sabe	disso;	nem	temos	jornais	de	modas,	nem	diários	da	Crónica	secreta	e	

provavelmente	nunca	os	 teremos:	 pois	 é	 tal	 nossa	desgraça,	 que	uma	 sociedade,	

que	já	se	achava	arranjada	para	este	fim,	vai	dissolver-se,	por	lhe	faltar	o	mais	im-

portante	para	o	periódico.	–	Então	o	quê?	–	O	título	para	ele,	que	não	há	descobri-lo.	
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–	O	título?	Essa	é	boa!	Ora	deixe-me	pensar…	Olhe:	ali	o	tem:	o	toucador.	É	quando	

as	senhoras	mais	cuidam	de	seus	importantes	negócios,	onde	mais	se	esmeram	em	

seus	cuidados,	onde…	–	Basta,	minha	senhora;	já	temos	título,	e	teremos	periódico.	

O	Toucador!	Que	grande	ideia!	O	Toucador!	Assim	se	passou	o	caso;	o	sujeito	deu	

parte	aos	seus	amigos	da	descoberta	da	madama;	progrediu	a	sociedade;	meteram	

todos	a	mão	à	obra;	e	aí	sai	o	fruto	de	suas	importantes	fadigas	e	sublimes	cuida-

dos.	

	

MODAS	
Só	nossos	primeiros	pais	andaram	perfeitamente	nus.	E	nem	 isso	 foi	 sem-

pre;	porque,	de	certo	tempo	por	diante,	cobriram-se	com	folhas	d’árvores.	–	Muito	

económica	era	esta	moda,	não	só	pela	facilidade	de	se	prover	do	vestido,	mas	pela	

prontidão	em	mudar	dele,	apenas	variasse	o	gosto.	Infelizmente,	não	pegou.	Veio	o	

Inverno;	secaram	as	árvores,	caíram	as	folhas;	e	foi-se	a	moda.	Voltaram-se	às	pe-

nas	das	aves,	e	às	peles	dos	animais.	Esta	durou	mais;	e	ainda	hoje	voga:	a	das	pe-

les	para	o	Norte,	e	a	das	penas	para	o	Sul15.	

Começou,	porém,	a	civilização;	e	com	ela	o	desejo	de	tornar	agradável	e	có-

modo	o	que	até	ali	não	fora	senão	necessário.	Os	povos	do	Meio-Dia	(por	onde	ela	

principiou)	debaixo	de	uma	zona	temperada,	não	podiam	suportar,	nem	o	excessi-

vo	abafo	das	peles,	nem	a	extrema	ligeireza	das	penas.	Principiaram	a	usar-se	gé-

neros	mais	acomodados,	e	susceptíveis	de	belas	e	engraçadas	formas.	

Houve	pessoas	que	se	distinguiram	na	 invenção	delas;	e	eis	aqui	a	origem	

das	modistas.	Houve	nações	cujo	gosto	particular	se	avantajou	neste	ponto:	os	ou-

tros	povos	os	imitaram;	e	tal	foi	a	origem	das	modas	estrangeiras.	Em	Roma	deu-se	

tanto	peso	e	valor	a	este	importante	objecto,	que	houve	no	tempo	de	Heliogábalo	

um	senado	de	damas,	que	legislava	sobre	as	modas.	Que	digno	não	fora	de	imitar-

se	um	tão	nobre	exemplo!	Que	respeitável	não	seria	ver	um	congresso	de	senhoras	

belas	e	espirituosas	decidindo	com	majestade	suprema	sobre	o	airoso	de	um	vesti-

do,	 sobre	o	elegante	de	um	 toucado!	E	dizemos	nós	que	 somos	civilizados!	Atre-

																																																								
15	Como	não	têm	chegado	ultimamente	figurinos	da	Sibéria,	nem	do	Peru,	não	podemos	ter	

a	satisfação	de	dar	a	ideia	do	último	tom	dos	enfeites	de	urso	e	papagaio.	Esperamos	que	os	nossos	
correspondentes	naqueles	países	sejam	daqui	em	diante	mais	exactos.	
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vemo-nos	a	comparar-nos	com	as	nações	antigas,	faltando-nos	um	estabelecimento	

desta	importância!	

Mas	enfim,	os	antigos	sempre	foram	outra	gente.	Vieram	depois	dos	Roma-

nos	os	séculos	bárbaros;	e,	finalmente,	chegou	a	cavalleria	andante,	que	pôs	outra	

vez	as	coisas	no	seu	lugar,	e	restituiu	ao	belo-sexo	os	seus	direitos	e	honras.	Come-

çaram	as	damas	a	exercer	a	sua	autoridade	sobre	as	modas;	e	as	modas	a	ser	de	

novo	a	primeira	ocupação	dos	homens	de	gosto	e	das	senhoras	de	espírito.	

A	 natural	 delicadeza	 e	 tacto	 fino	 dos	 Franceses	 os	 fez	 distinguir-se	muito	

neste	género	sublime	das	descobertas	humanas;	e	suposto	os	Italianos	e	Espanhóis	

algumas	 vezes	 os	 rivalizassem,	 eles	 os	 excederam	 afinal,	 e	 tão	 vitoriosamente	

triunfaram,	que	todas	as	nações	da	Europa	se	reconheceram	e	confessaram	venci-

das,	e	receberam	com	prazer	as	leis	dos	seus	amáveis	e	engenhosos	vencedores,	ou	

vencedoras.	

Alguns	anos	a	esta	parte,	os	Ingleses,	que	em	tudo	se	querem	meter,	presu-

miram	de	arrancar	aos	Franceses	o	ceptro	da	moda,	ou	pelo	menos	rivalizá-lo	em	

poder.	Toda	a	Europa	desatou	às	gargalhadas	quando	viu	as	bonecas	inglesas	com	

seus	desorgados	corpos,	extensíssimos	peses,	e	desconchavados	joanetes,	metidas	a	

legisladoras	de	enfeites,	e	a	reguladoras	de	adornos.	E	a	não	ser	em	Portugal,	onde	

uma	 feliz	protecção	 nos	 ia	pouco	 a	pouco	britanizando,	 e	 em	breve	 inglesaria	 de	

todo,	 em	parte	 nenhuma	 pegaram	deveras	 as	mugigangas	 de	 Bond	 Street.	 Feliz-

mente	passou	essa	mania	 e	 tornou	entre	nós	a	 reconhecer-se	 a	 casa	 reinante	du	

Palais	Royal.	

São	pois	as	modas	 francesas	as	que	nos	hão-de	ocupar;	 suas	elegantes	 in-

venções,	espirituosos	rufos,	delicadas	guarnições,	engenhosos	toucados	e	acatita-

dos	chapéus,	as	que	examinaremos	constantemente,	e	cuja	descrição	daremos	em	

os	nossos	números.	 Igualmente	apresentaremos	o	maior	ou	menor	grau	de	voga	

que	tem	esta	ou	aquela	em	Lisboa.	

	

	

ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS	

Deshabillé	du	matin.	Robe	d’indienne	 com	dragonas	nos	ombros	e	apanha-

dos	nas	mangas:	chinelas	à	turca;	touca	de	batiste	com	fitas	amarente.		
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Passeio	du	matin	–	Robe	de	percale	guarnecida	de	rufos	de	musselina;	manta	

de	barèges-cachemire;	 chapéu	de	 palha	 ornado	de	 um	véu	de	gaze	 em	 festões,	 e	

bordado	de	seda.	

Passeio	de	 l’après	diner	–	Robe	de	barèges	 com	mangas	de	escumilha;	 cha-

péu	de	palha	de	Itália,	com	plumas.						

	

USO	DE	LISBOA	

Não	estão	ainda	perfeitamente	em	voga	estes	elegantes	enfeites.	E	o	uso	do	

merino	é	o	mais	geral.	É,	porém,	de	esperar	que	as	senhoras	da	capital	comecem	

cedo	a	adoptá-las	e	a	generalizar-se	por	este	meio	nas	províncias.	–	Os	enfeites	de	

azul	e	branco,	hoje	muito	usados,	começam	um	pouco	a	decair	da	moda.	Como	este	

uso	teve	um	princípio	muito	conhecido,	trataremos	dele	com	especialidade	no	nú-

mero	seguinte.	

	

NAMORO	
Esta	palavra,	tão	doce	em	todas	as	línguas,	mas	tão	vaga	na	sua	significação	

em	todas	elas,	é	bem	difícil	de	desenvolver,	e	muito	mais	difícil	determinar	a	sua	

ideia.	

	

	Por	um	suave,	natural	instinto,	

		 Atracção	feiticeira	

	Nos	conduz,	nos	arrasta	a	natureza	

		 A	tão	gostosa	empresa;	

E	a	ocupação	fagueira,	

	Se	uma	vez	a	doçura	lhe	provamos,	

	Jamais	por	força	alguma	abandonamos.	

	

Mas	isto	é	só	instinto;	é	um	poder	irresistível	que	nos	impele,	e	que,	sem	co-

nhecermos	a	 sua	 teoria	 e	princípio	motor,	nos	 força	à	prática	e	nos	 leva	por	um	

caminho	de	flores,	sem	sabermos	que	mão	as	espalhou,	sem	conhecermos	que	es-

trada	seguimos,	a	que	norte	levamos	o	rumo.	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-139-	

Todo	o	vivente	namora	por	instinto,	todo	o	vivente	namora	por	necessidade	

da	sua	natureza;	porque	todo	o	vivente	tem	necessidade	de	amar,	e	o	namoro	é	a	

expressão	de	amor.	

Eis	aí	revelado	o	grande	segredo,	e	descoberto	o	escondido	mistério!	Eis	aí	

determinada	a	ideia	de	namoro;	e	(mais	alguma	coisa)	uma	definição	exacta	dele.	–	

Assim	parece	ao	primeiro	olhar.	Mas	que	enganosa	é	tal	aparência,	e	quão	pouco	

exacta	a	definição!	

Se	em	verso	se	falasse	a	verdade,	se	os	poetas	tivessem	fé	pública,	teríamos	

pelo	menos	uma	época	da	história	do	mundo	em	que	pudesse	caber	aquele	juízo.	

	

Da	bela	idade	de	ouro	

Aos	tempos	invejados	

Exemplos	bem	notados	

Iríamos	buscar,	

As	belas	e	rapazes	

Veríamos	constantes	

Somente	quando	amantes	

Ingénuos	namorar.	

	

Mas	 infelizmente	poeta	 e	profeta	 são	 sinónimos;	 tanto	mente	um,	 como	o	

outro;	e	nós	ficamos	sem	idade	de	ouro,	e,	por	consequência,	sem	uma	ideia	exacta,	

sem	uma	definição	verdadeira	da	palavra	namoro.	Namora-se	hoje	sem	amor	(e	há	

muitos	anos	que	assim	sucede,	não	é	só	de	hoje),	namora-se	com	amor;	namora-se	

para	ter	amor;	namora-se	para	fingir	amor;	namora-se	por	amor	da	moda;	namora-

se	por	amor	de	Deus:	namora-se	por…	por	tudo	quanto	há	neste	mundo.	Logo	não	

é	o	namoro	a	expressão	do	amor.	Assim	é.	–	E	daí?	–	E	daí	hei-de	parar	com	o	meu	

artigo?	Oh!	que	não.	Porventura	é	forçoso	saber	de	uma	coisa	para	escrever	sobre	

ela?	Se	assim	fosse,	bem	pouca	gente	escreveria.	Não	senhor,	não	paro.	Vou	escre-

vendo	o	que	me	lembrar,	seja	o	que	for;	se	me	dizem	que	não	tem	pés	nem	cabeça,	

que	 se	 não	 entende,	 chamo-lhe	periódico,	memória	 da	 academia,	 ou	 coisa	 seme-

lhante,	e	fica	tudo	salvo.	

Em	todas	as	ciências	e	artes	(e	o	namoro	é	ambas	as	coisas)	é	de	grande	au-

xílio	e	até	de	necessidade	a	sua	história,	para	entrar	bem	em	suas	profundidades	e	
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natureza.	E	que	nos	importa	agora	como	namoravam	os	Egípcios,	Gregos,	Romanos,	

etc?	–	Mais	do	que	parece.	

	

De	antigos	usos,	de	estrangeiras	modas		

Muito	podeis	colher,	sexo	formoso,	

		 E	ao	sistema	engenhoso	

	De	táctica	sublime	do	namoro	

		 Novas	formas	juntando,	

		 As	velhas	emendando,	

	Variar	a	marcha	de	arte	já	sabida,	

	Aumentar	o	prazer,	dobrar-lhe	a	vida.	

	

E	 até,	 que	 bonita	 coisa	 não	 será	 estabelecer	 diferentes	 espécies	 com	 seus	

nomes	particulares?	A	senhora	D.	Fulana	namora	à	egípcia;	a	senhora	D.	Cicrana,	à	

grega;	Júlia,	à	romana;	Emília,	à	persa;	Amália,	à	turca;	Alcina,	à	russa;	etc.	etc.	Pa-

rece-me	luminosa	esta	ideia;	seria	mais	um	chiste	para	o	tom	–	mais	um	feitiço	pa-

ra	o	namoro	e	entretimento	para	a	conversa.	Que	lindas	questõezinhas	se	não	le-

vantariam	sobre	se	a	senhora	D.	Fulana	namora	à	inglesa	ou	à	francesa?	Se	Fulano	

deixou	a	sua	bela	por	não	gostar	do	namoro	russo,	e	a	menina	não	saber	de	outro?	

Se	D.	 Fulana	perdeu	o	 amante	por	não	querer	 ceder	do	namoro	 sueco	 e	 o	 rapaz	

quezilar	declaradamente	com	tudo	quanto	não	é	à	grega?	

A	propósito	disto,	não	serão	duas	espécies	bem	engraçadas	e	 frisantes	na-

moros	liberais	e	corcundas?	–	Chamo	a	atenção	do	belo-sexo	e	dos	rapazes	de	gosto	

clássico	na	matéria,	sobre	esta	indicação.	Será	uma	nomenclatura	que	evitará	con-

fusões	e	produzirá	um	sistema	de	ordem	e	clareza	bem	necessário	em	tão	vasta	e	

complicada	ciência.	

	

	Oh!	que	o	namoro,	que	primeiro	apanho,	

	Há-de	ser	à	Tapuia	ou	Tupinamba,	

		 Morro	pela	franqueza,	

		 Com	que	a	mãe	natureza,	

	Ensina	a	namorar	nas	terras	quentes.	

		 Gentil	delicadeza,	
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		 Enganos	inocentes,	

	Feitiços,	travessuras	à	francesa,	

		 Não	têm	inda	chegado	

		 Ao	país	d’El	Dorado.	

Mas	que	outras	novas	graças	mais	singelas	

		 De	exemplo	de	traslado	

Não	poderão	servir	às	nossas	belas?16				

	

BAILES	
Sendo	os	bailes	objecto	de	sumo	interesse	e	utilidade,	trataremos	mui	parti-

cularmente	 a	 sua	 notícia,	 uso	 e	 fim;	 suas	 classes,	 aperfeiçoamento	 e	 importante	

significação	de	suas	espécies;	assim	como	daremos	uma	ideia	sucinta	de	sua	histó-

ria	filosófica.	–	Teremos	sempre	em	vista	o	triste	resultado	que	os	nossos	trabalhos	

teriam,	 se	 lhe	 não	 dessemos	 aquela	 importância	 que	 imperiosamente	 exige	 tão	

sublime	objecto.	Olharemos	para	a	dança	no	carácter	que	lhe	compete	como	diver-

timento	profano,	lembrando,	porém,	que	as	danças	sagradas	são	as	mais	antigas	de	

todas	e	origem	aonde	se	beberam	os	princípios	de	todas	as	outras.	

Os	Judeus	as	praticavam	nas	suas	festas	solenes.	Os	Egípcios,	Gregos	e	Ro-

manos	instituíram	em	honra	dos	seus	deuses	as	danças	semelhantes	às	que	se	usa-

vam	na	primitiva	Igreja.	

Os	nossos	fins	são	verdadeiramente	bons,	e	neste	ponto	de	vista	as	senho-

ras	portuguesas	deverão	olhar	os	nossos	trabalhos	para	deles	tirar	aquele	partido	

instrutivo,	que	necessariamente	devem	produzir	nossos	escritos	como	os	primei-

ros	deste	género	em	nossa	língua,	e	análogos	às	ideias	do	presente	século.	Estamos	

finalmente	decididos;	e	muito	pouco	sentiremos	se	as	nossas	tentativas	forem	ou	

não	coroadas	de	bom	êxito.	

Algumas	pessoas	escrupulosas	dirão	que	deveríamos	tratar	igualmente	dos	

princípios	 elementares	 de	 dança;	 dir-lhe-emos	 que	 os	 omitimos,	 deixando	 esse	

cuidado	aos	mestres,	sobre	o	que	muito	há	escrito,	e	 tratando	unicamente	e	com	

escrúpulo	da	notícia	e	origem	das	danças	e	sua	diferente	aplicação	aos	usos	da	vida,	

																																																								
16	Recomenda-se	às	pessoas	que	lerem	o	artigo	acima,	se	quiserem	entender	estes	versos,	

leiam	nos	romances	de	Voltaire,	o	“Optimismo”.	
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com	particularidade	aqueles	que	o	belo-sexo	com	esmero	deve	estudar.	Quero	di-

zer,	 dança	política	 e	 administrativa,	 e	 sua	 aplicação	 ao	namoro	 como	verdadeira	

expressão	do	amor.	

Dança17		é	a	arte	de	mover	o	corpo	em	cadência,	ao	som	de	instrumentos	ou	

da	voz.	

Assim	como	a	voz	exprime	sons	de	prazer	e	dor,	de	cólera	e	ternura,	de	afli-

ção	e	alegria,	do	mesmo	modo	a	fisionomia	e	o	corpo	expressam,	pelos	diferentes	

gestos,	aqueles	afectos.	Em	consequência	do	que	a	esta	expressão	se	dá	o	nome	de	

dança,	ou	arte	dos	gestos18.	

Os	homens	que	ao	princípio	se	serviram	da	dança	no	culto	de	seus	deuses,	

vieram	a	empregá-la	depois	em	seus	prazeres,	e	pouco	a	pouco	a	introduziram	no	

teatro.	–	Os	Gregos	foram	os	primeiros	que	a	sujeitaram	a	certas	leis.	Uma	exposi-

ção	clara	e	precisa,	oferecendo	sempre	a	ideia	da	acção	que	representa,	um	entre-

cho	engenhoso,	suspenso	sem	defeito	e	com	arte;	tal	foi	a	perfeição	a	que	a	levaram	

em	bem	pouco	tempo.	Logo	que	os	Romanos	principiaram	a	tomar	gosto	pelas	ar-

tes,	os	dançarinos	da	Grécia	concorreram	todos	a	Roma.	Pílades	e	Batilo,	os	dois	

homens	mais	raros	neste	género,	desenvolveram	o	seu	admirável	talento	no	tempo	

de	Augusto.	O	primeiro	inventou	os	bailes	ternos,	decentes	e	patéticos;	o	segundo	

dedicou-se	às	composições	enérgicas,	joco-sérias	e	ligeiras.		

Menfir,	dançarino	e	filósofo	pitagórico,	exprimia	por	sua	dança	toda	a	exce-

lência	da	filosofia	de	Pitágoras,	e	com	tanta	força,	elegância	e	energia,	que	jamais	o	

poderia	fazer	tão	exactamente	qualquer	dos	mais	abalizados	em	sua	seita.	

A	dança,	chegando	entre	os	Gregos	e	Romanos	ao	seu	mais	alto	grau	de	per-

feição,	teve	a	sorte	de	todas	as	artes:	desapareceu	pela	invasão	dos	Bárbaros.	Po-

rém,	depois	de	alguns	séculos,	a	voz	de	um	Médicis	a	chama.	A	festa	dada	em	Gálias	

a	Toutoni,	duque	de	Milão,	e	a	sua	esposa,	por	Bergonce	de	Batta,	dá	ideia	das	cava-

lhadas,	das	óperas	e	dos	bailes	mágicos.	

																																																								
17	Em	alemão,	dantz;	em	árabe,	tanza;	em	italiano,	danza;	em	espanhol,	danza;	em	inglês,	

dance;	e	em	francês,	danse.	
18	Os	Romanos	 chamavam	a	esta	 arte	 “arte	mímica”.	Talvez	daí	nos	vem,	por	 corrupção,	

pantomima.	
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Tendo	a	morte	 trágica	de	Henrique	 II	 feito	perder	 em	França	o	 gosto	dos	

torneios,	 as	 danças,	 as	 mascaradas,	 os	 bailes,	 foram	 o	 único	 recurso	 da	 alegria	

francesa.	

A	dança	ainda	estava	no	seu	berço	quando	se	estabeleceu	a	ópera.	Quinault	

fundou	um	novo	teatro,	e	quis	falar	ao	ouvido	pelos	sons	modelados	da		voz,	bem	

como	à	vista	pelos	passos	e	movimentos	compassados.	

Hoje,	porém,	a	dança	entre	nós	tem	chegado	ao	seu	maior	grau	de	perfeição,	

de	sorte	que	não	faz	lembrar	o	tempo	de	Quinault,	e	o	que	os	Romanos	viram	fazer	

a	Pílades	e	a	Batilo	é	hoje	executado	pelos	nossos	dançarinos.	

Sendo	a	dança	a	arte	de	mover	o	corpo	em	cadência,	segue-se	que	para	seu	

bom	desempenho	são	necessários:	1.º	uma	boa	figura	e	delicado	talhe;	2.º	um	bom	

ouvido	e	gosto	de	música,	para	empregar	os	passos	a	tempo	e	com	graça.	Assim	a	

simplicidade	de	um	jassé,	e	singeleza	de	uma	cadeia,	a	destreza	de	um	triclsat	serão,	

pela	elegância	da	execução,	dobradamente	belas	e	interessantes.	

Estas	 duas	 qualidades	 são,	 sem	 questão,	 as	 primeiras	 e	 essenciais;	mas	 o	

seu	efeito	será	nenhum	se	a	maior	de	todas	as	belezas	as	não	acompanha.	

A	naturalidade,	simples	adorno	de	todas	as	artes,	se	em	alguma	se	pode	di-

zer	que,	 faltando,	 lhe	 faltará	 tudo,	 por	 sem	dúvida	 tenho	que	 é	 a	dança.	A	quem	

poderá	deixar	de	excitar	riso	ver	uma	dama	ou	um	cavalheiro	cujos	movimentos	

forçados,	todos	de	artifício,	em	perpétua	guerra	com	o	compasso	e	completa	disso-

nância	com	a	harmonia,	parecem	manequins	dançantes,	ou	saltadores	bonecos?	

Como	 há	 quem	 se	 atreva,	 sem	 ter	 nenhuma	 das	 qualidades	 apontadas,	 a	

dançar	nas	grandes	assembleias	e	bailes	públicos?	

Decerto	não	exigimos	que	em	qualquer	dança	se	empreguem	todos	os	prin-

cípios	e	passos	mestres.	Esse	método	reprovamos	nós.	Todo	aquele	que	numa	as-

sembleia	 deseja	 passar	 por	dançarino,	 não	 pode	 na	 boa	 opinião	merecer	 grande	

conceito.	Mas	o	que	junta	a	um	ar	elegante	simplicidade	dos	passos	e	a	delicadeza	

dos	movimentos,	decerto	deve	ser	julgado	um	cavalheiro	interessante:	e	pedimos	

às	senhoras	de	tom	os	premeiem	como	devem,	fazendo	deles	honrosa	menção.	Pu-

lar	e	dançar	são	coisas	bem	diferentes.		

Se	os	passos	discordam	da	música;	se	a	harmonia	deles	não	é	a	mesma	das	

notas;	se	os	movimentos	cadenciados	não	exprimem,	ora	com	viveza	e	energia,	um	
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sentimento	forte;	ora	com	languidez	e	doçura,	uma	ideia	suave	e	deleitosa,	a	dança	

é	nula,	o	seu	fim	baldado,	e	os	seus	meios	pessimamente	dirigidos.	

	

VARIEDADES	

	
A	SESTA	

Cantata	

Né	ti	manca	d’amor,	altro	che	amore.	

Guarini,	Pastor	Fideo	

	

		 De	um	sereno	ribeiro	às	frescas	margens	

		 	 Bordadas	de	boninas	

		 Na	mão	nevada	repousando	a	face,	

		 Dormia	sossegada	a	bela	Armia.	

		 Ela	dormia;	e	Zéfiro	ligeiro,	

		 	 Tímido	e	respeitoso,	

		 Nem	mesmo	ousava	sussurrar-lhe	em	torno.	

		 Mais	plácida	corria	a	débil	onda,	

		 E	o	plumoso	cantor	nem	murmurava.	

		 O	Sol	que	no	Zénite	

		 Vibrava	raios	na	mais	alta	esfera,	

		 Parecia	afastar-lhe	ao	longe	a	calma,	

		 Espesso	freixo,	que	rodeiam	mirtos,	

		 Longe	estendia	a	cúpula	frondosa,	

		 E	vaidoso	do	abrigo,	que	prestava,	

		 De	namorado	requebrava	os	ramos,	

		 Aos	pés	da	ninfa	a	medo	se	beijavam,	

		 	 Quase	afogando	o	gozo,	

		 Sem	lascivo	arrulhar	meigas	pombinhas,	

		 Mal	lhe	cobria	os	membros	delicados	

		 Pouco	avaro	sendal,	cândido	e	fino.	

		 Via-se	a	perna	resvalando	a	furto	

		 De	polido	marfim,	que	de	alvo	cega;	
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		 Via-se	a	forma	do	elegante	corpo,	

		 	 E	o	delicado	seio,	

		 	 Suave	palpitando	

		 Em	doce,	voluptuoso	movimento.	

		 Dos	lábios	entreabertos	lhe	aspirava	

		 Mais	divino	perfume	que	ambrosia.	

		 Pouco	restava	ao	sôfrego	desejo	

		 Débil	imaginar	de	almos	tesouros.	

		 Julguei	da	equorea	Chipre	nas	florestas	

		 Ver	a	meiga	Ericina	de	cansada	

		 Por	Adónis	chamar,	que	adormecera.	

		 Manso	e	manso	aproximo,	em	cada	passo,	

		 	 Confuso,	arrebatado,	

		 Julgando	cometer	um	sacrilégio,	

		 Afasto	a	medo	os	ramos	invejosos;	

		 Armia	reconheço,	Armia,	a	ingrata,	

		 Que	há	muito	me	fugia:	corro	a	ela;	

		 Começo	a	lhe	beijar	as	róseas	faces;	

		 Beijo-lhe	as	níveas	mãos	e	os	garços	olhos;	

		 Nas	veias	me	pulula	ardor	celeste:	

		 	 Ósculo	ardente	

		 	 Do	brando	seio	

		 	 Já	sem	receio	

		 	 Lhe	ouso	roubar.	

	

		 	 Prazer	celeste	

		 	 Lhe	entr’abre	os	lumes,	

		 	 E	mil	queixumes	

		 	 Ia	a	formar.	

	

		 	 Vou	aplacá-la…	

		 	 Balbuciamos…	

		 	 E	ambos	ficamos	
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		 	 Sem	respirar.	

________________________________	

	

Número	II	
	

MODAS	
De	todas	as	invenções	humanas,	com	que	o	nosso	espírito	se	pode	honrar,	a	

que	mais	o	acredita,	sem	dúvida,	a	mais	espirituosa,	e	brilhante,	são	as	modas.	Va-

riar	a	todos	os	momentos,	e	com	graça,	em	uma	coisa	que	parece	tão	simples,	como	

é	o	vestido,	é	sem	questão	engenhosíssima	coisa.	Aperfeiçoar-se	cada	vez	mais	na	

elegância	dos	adornos,	na	simplicidade	deles,	no	airoso	dos	enfeites,	no	esbelto	dos	

talhes,	no	matizado	das	cores,	e	no	gosto	delicado	em	tudo;	isso	estava	reservado	

ao	nosso	século.	Mui	antigo	é	o	uso	da	moda;	mas	a	sua	perfeição	é	de	hoje,	é	dos	

nossos	dias.	

Um	princípio	qualquer,	uma	causa	determinada	tem	sempre	a	voga	desta	ou	

daquela	moda.	As	cinturas	curtas	deveram-se	ao	mal	talhado	dos	corpos	ingleses,	e	

à	necessidade	que	tinham	as	senhoras	desta	nação	de	emendar	o	defeito	da	natu-

reza.	 O	 airoso	 talhe	 francês	 produziu	 as	 cinturas	 compridas,	 que	 deixando	mais	

descobertas	as	proporções	do	corpo	fazem	mais	sensível	sua	beleza	e	elegância.	

O	que	se	diz	a	respeito	de	cinturas,	é	 igualmente	certo	em	tudo	o	mais.	Os	

chapéus	à	Bolívar,	os	enfeites	à	constituição,	e	mil	outras	coisas	o	provam…	Agora	

me	lembra.	E	é	verdade	que	já	nos	esquecia	uma	promessa	feita	no	número	passa-

do	de	tratar	neste	dos	enfeites	de	azul	e	branco.	Ainda	é	tempo:	vou	cumprir	a	nos-

sa	palavra.		

Desterrada	por	um	decreto	dentre	as	cores	nacionais,	a	vermelha,	ocupou	o	

azul	e	branco	o	sólio	da	moda,	porque	havia	obtido	a	superioridade	política.	Cha-

péus	e	 toucados,	 lenços	 e	 vestidos,	 tudo	 se	 adornou	da	 cor	nacional;	 e	 as	damas	

portuguesas	(que	a	nenhumas	cedem	em	patriotismo)	aumentaram	com	seu	exem-

plo	o	entusiasmo	nacional.	Apesar	de	que	aborreço	lisonjas,	e	sei	muito	pouco	di-

zer	finezas	(e	bem	cara	que	tenho	paga	a	minha	ignorância!)	não	posso	deixar	de	

dar	neste	lugar	os	devidos	aplausos	às	senhoras	da	capital,	que	tanto	se	distingui-

ram	por	seu	ardente	amor	da	causa.	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-147-	

Disse	eu	no	passado	número	que	este	uso	começava	a	cair	de	voga.	Assim	é,	

sem	dúvida,	e	cada	vez	decai	mais.	–	Não	é	fácil	assinar	a	causa	disto;	muitas	con-

jecturas	tenho	ouvido	fazer	a	este	respeito;	bastantes	tenho	feito	eu;	mas	nenhuma	

me	satisfaz.	Querem	alguns	que	a	cor	escarlate,	irritada	por	sua	desnaturalização,	

fizera	clubs	secretos	com	algumas	senhoras	de	sua	paixão,	que	não	são	poucas,	e	

procurara	solapadamente	arruinar	as	suas	rivais.	Verdade	é	que	muito	voga	ulti-

mamente	o	encarnado,	e	que	muitas	damas,	consultando	mal	o	seu	espelho,	usam	

demasiado	desta	cor,	que,	sem	dúvida,	a	bem	poucas	fica	bem.	Não	me	posso,	po-

rém,	persuadir	da	certeza	de	tão	sonhada	conjectura;	e	julgo	devê-la	remeter	para	

o	país	das	fábulas	e	alegorias,	donde	veio.	

	

ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS			

Em	o	nosso	último	número	demos	notícia	das	últimas	modas	de	Paris;	 te-

mos	a	acrescentar	ao	que	então	dissemos	que	ali	vogam	os	mesmos	rufos,	chinelas,	

toucados	e	chapéus.	Os	apanhados,	porém,	principiam	a	decair	do	gosto,	tendo-os	

substituído	os	refolhos	gregos	e	chineses,	que	na	boa	opinião	deverão	ter	igual	es-

tima.	O	gosto	das	grandes	fitas	na	cintura,	acompanhando	o	comprimento	do	vesti-

do,	tem	o	maior	séquito;	assim	como	os	peitilhos	de	pregas	de	gaze.	A	cor	das	fitas	é	

a	nacional,	na	capital;	nas	províncias	principia	a	usar-se	a	tricolor.	

			
USO	DE	LISBOA	

Os	touquins	encarnados	e	cor	de	laranja	são	mui	usados	em	grande	cerimó-

nia,	os	merinos	das	mesmas	cores	em	menos	cerimónias.	Filós	lisos,	e	peles	partout.	

	

BAILES	
Dança	política	e	administrativa	–	Dissemos	nós	no	passado	número.	–	Dança	

política	e	administrativa!	–	Exclamaria	alguém:	que	quer	dizer	semelhante	coisa,	e	

como	poderá	 entender-se	 tal	 denominação?	Esperávamos	 esta	 reflexão;	 e	 vamos	

responder-lhe.	Quem	lesse	este	artigo	e	olhasse	superficialmente	para	o	seu	enun-

ciado,	diria	com	razão:	é	até	onde	pode	chegar	a	loucura	humana.	Dar	à	dança	atri-

buições	políticas	e	administrativas!	Provaremos	que	não	há	erro	em	tal	expressão,	

que	mui	de	propósito	assim	foi	escrita.	
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A	dança	é	uma	arte.	Tem	regras	e	preceitos	determinados,	por	que	se	dirige:	

logo	tem	um	fim.	Mas	este	fim	varia	segundo	a	aplicação	de	seus	meios	às	preten-

sões	que	devem	ocupar	o	belo-sexo,	ou	de	que	o	belo-sexo	é	objecto.	Ora	pergunto	

agora:	não	será	necessária	política,	não	será	preciso	uma	escrupulosa	administra-

ção	para	obter	este	resultado	e	conseguir	aquele	fim?	

Se	tudo	 isto	não	 fosse	verdade,	se	a	dança	não	fosse	mais	que	um	simples	

divertimento,	 vazio	 de	 fins	 e	 desprovido	 de	meios,	 que	 fruto	 se	 poderia	 tirar	 de	

uma	tão	útil	quanto	vantajosa	invenção?	

Ela	seria	baldada,	e	esta	maravilhosa	descoberta	humana	não	poderia	che-

gar	jamais	senão	a	uma	perfeição	aparente.	E	eu	votaria	que	ela	fosse	proscrita	da	

grande	lista	dos	divertimentos	interessantes,	pois	se	limitaria	então	à	insipidez	de	

meros	saltos,	contrafeitos	e	insípidos	pulos.	

São	tão	exactas	estas	asserções,	quanto	é	facílimo	provar	que	a	dança	desde	

o	 seu	princípio	 teve	 sempre	por	objecto	 exprimir	os	diversos	 sentimentos	 a	que	

era	aplicada.	É	certo	que	nos	nossos	bailes	e	assembleias	diversificam	muito	(en-

quanto	ao	fim)	da	prática	dos	antigos.	

Os	Egípcios,	Gregos	 e	Romanos,	 se	 serviram	dela	para	 tornar	 sensíveis	 os	

mistérios	de	sua	religião,	celebrar	as	proezas	de	seus	heróis;	mas	a	expressão	de	

sentimento	patético	de	uma	paixão	terna	ou	violenta,	não	foi	desconhecida	ao	em-

prego	desta	bela-arte	entre	eles.	Se	este	 foi	muitas	vezes	o	 fim	da	dança	entre	os	

antigos,	entre	nós	e	as	nossas	assembleias,	é	o	único.	A	expressão	dos	sentimentos	

ternos	e	amorosos	é	o	seu	empenho.	E	perguntarei	agora:	o	cavalheiro	a	quem	se	

entrega	uma	interessante	bela	para	com	ele	dançar,	deve	ou	não	empregar	a	mais	

fina	política,	e	rigorosa	administração	de	meios	e	método	para	alcançar	da	sua	par-

ceira	um	olhar	meigo,	um	agradável	sorriso,	um	gesto	de	aprovação?	O	que	desai-

rosamente	pegar	na	mão	da	sua	parceira,	que	desengraçadamente	a	conduzir	num	

jassé,	sem	empregar	delicados	passos,	sem	o	elegante	ar	que	deve	acompanhá-los,	

não	terá	porventura	a	justa	recompensa	que	merece?	Não	será	aborrecido	e	enfas-

tiado	pelas	belas?	Que	triste	figura	não	fará	ele	depois	em	qualquer	baile,	quando	

não	achar	uma	senhora	com	quem	dance!	Que	sensaboria	não	é	pedir	a	uma	dama	

“V.	Exª	dança?	–	Já	tenho	par.”	E	esta	simples	resposta	dita	com	certo	ar	de	indife-

rença	não	deve	ser	para	todo	o	rapaz	de	tom	um	golpe	terrível?	E	que	transtorno	e	

desarranjo	 não	 produz	 um	 cavalheiro	 desta	 ordem	 na	 sociedade?	 Quantas	 belas	
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deixam	de	dançar	para	afectar	a	verdade	daquela	resposta!	E	quanto	não	é	sensível	

para	uma	senhora,	e	perdido	para	a	sociedade,	o	deixar	de	dançar	uma	noite	intei-

ra…	

	

TEATRO	
Dai-nos	pão	e	espectáculos!	–	clamavam	os	Romanos;	e	as	nossas	belas,	que	

em	sentimentos	não	cedem	aos	conquistadores	do	mundo,	nada	prezam	tanto,	de-

pois	dos	seus	enfeites,	como	são	os	espectáculos.	Após	elas	vai	o	povo,	e	também	

quem	não	é	povo;	e	uma	boa	parte,	só	porque	elas	vão.	De	todos	os	divertimentos	

públicos,	porém,	o	mais	preferível	e	de	facto	o	mais	preferido	é	o	teatro.	

Ali	se	juntam	as	belas-artes	para	ostentarem	à	porfia	todo	o	seu	poder;	ali	

encontram	os	homens	de	todas	as	classes	e	de	todas	as	idades	com	o	que	os	lison-

jeia.	 A	 expressão	 da	 arte	 declamatória,	 as	 sonorosas	modulações	 da	 poesia	 e	 da	

música,	a	ilusão	das	perspectivas,	a	riqueza	das	decorações,	tudo	se	reúne	para	por	

algumas	horas	aliviar	o	homem	do	peso	da	vida.	O	estadista,	o	príncipe,	o	magis-

trado,	 o	 guerreiro,	 o	 pai	 de	 famílias	 vêem	 desenvolver-se	 as	 causas,	 e	 as	 conse-

quências	de	sucessos	bem	semelhantes	aos	por	que	eles	têm	passado.	A	mocidade,	

sempre	entusiasta,	abre	seu	coração	aos	elevados	sentimentos	de	um	heroísmo	e	

de	um	amor	digno	do	bom	tempo	antigo;	doces	recordações	do	passado	vêm	ainda	

entreter	a	idade	madura:	e	a	infância	mesmo,	vê,	com	todos	os	pressentimentos	da	

esperança,	subir	o	pano	que	vai	patentear-lhe	nunca	vistos	portentos.	E	vós,	sexo	

encantador,	vós	deparais	no	teatro	com	a	parte	mais	brilhante	de	vossos	adorado-

res,	vós	ostentais	aí,	ou	na	cena,	ou	fora	dela,	todo	o	mágico	poder	de	vossos	atrac-

tivos.	

Esta	a	face	por	que	olhamos	para	o	teatro	e	porque	o	julgamos	um	dos	ob-

jectos	mais	interessantes	que	temos	a	tratar.	

Não	somos	 frios	moralistas,	para	provarmos	aos	Catões	do	nosso	 tempo	a	

sua	utilidade;	nem	“a	política	e	as	altas	ciências	entram	no	nosso	plano”,	para	dar-

mos	conselhos	sobre	a	direcção	política	que	se	pode	e	deve	dar	a	este	interessante	

divertimento.	

Estamos	persuadidos	que	o	melhor	método	de	tratar	o	assunto	é	unir	a	par-

te	histórica	e	a	 crítica.	Como,	porém,	um	periódico	deve	conter	a	história	do	seu	

tempo,	serão	as	obras	dramáticas	de	nosso	tempo	que	ficarão	sujeitas	à	nossa	crí-
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tica.	Entretanto,	daremos	um	brevíssimo	esboço	da	história	do	teatro	até	aos	nos-

sos	dias.	

O	amor	do	maravilhoso	e	o	desejo	de	gravar	na	memória	da	posteridade	al-

gum	acontecimento	extraordinário	foi,	porventura,	o	que	deu	princípio	aos	primei-

ros	 ensaios	dramáticos.	As	primeiras	peças	 de	que	 temos	notícia,	 assim	entre	 os	

Gregos,	como	depois	do	renascimento	das	letras	entre	nós,	são	de	assuntos	religio-

sos.	

As	nações	bárbaras	e	selvagens	têm	danças	entrechaçadas	de	cânticos,	que	

são	 um	 arremedo	 das	 suas	 batalhas	 e	 uma	 recordação	 de	 algum	 feito	 de	 armas	

mais	notável.	Tudo	isto	vem	em	socorro	da	nossa	conjectura.	

Desgraçadamente,	não	sabemos	grego,	nem	somos	antiquários;	e	por	con-

sequência	 não	 podemos	 dizer	 com	 a	 certeza	 que	 se	 requer	 em	negócio	 de	 tanto	

momento,	 se,	 com	efeito,	a	palavra	 tragédia	 se	deriva	do	vocábulo	grego	que	de-

signa	o	animal	libidinoso,	que	se	sacrificava	a	Baco;	nem	tão-pouco	fazer	uma	des-

crição	miúda	e	circunstanciada	das	carretas	de	Téspis.	

	

NAMORO	
Qualquer	que	seja	a	definição	que	se	dê	de	namoro,	o	que	é	certíssimo	é	que,	

desde	que	o	mundo	é	mundo,	sempre	houve	quem	namorasse.	Os	usos	e	costumes	

dos	diferentes	povos,	 a	 sua	 civilização,	 luzes,	 e	mesmo	os	diferentes	 climas,	 têm,	

sem	dúvida,	influído	muito	em	seu	sistema	e	método.	Esta	é	a	parte	histórica	de	tão	

interessante	assunto.	

	

De	Lisboa	a	Pequim,	do	Cairo	a	Roma,	

É	de	uns	olhos	gentis	o	império	o	mesmo.	

		 O	ceptro	da	beleza	

		 Por	toda	a	redondeza	

Se	estende	aos	corações,	governa	os	peitos,	

		 E	os	pulsos	mais	briosos	

Com	tão	subtis	grilhões	contém	sujeitos;	

		 Que,	arrastando-os	sem	vê-los,	

Livres	se	cuidam	e	se	crêem	ditosos.	
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É,	 sem	 questão,	 este	 princípio	 geral	 da	 soberania	 do	 belo-sexo	 universal-

mente	 estabelecida.	 A	 forma,	 porém,	 de	 governo,	 é	 diversa	 e	 mui	 variada;	 mais	

despótica	em	umas	partes,	mais	liberal	em	outras,	mas	constantemente	reconheci-

da.	

Na	história	do	mundo	conhecido,	os	povos	mais	antigos	de	que	temos	notí-

cia	são	os	Egípcios	e	Chins.	As	poucas	ideias	que	daqueles	temos	são-nos	transmi-

tidas	 por	 escritores	 antiquíssimos	 e	 por	 algumas	 conjecturas	 de	moderníssimos	

viajantes.	Dos	últimos,	mais	alguma	coisa	sabemos	por	observações	recentes.	

Mas,	 apesar	 de	 que	 são	 bastante	 vagas	 as	 noções	 de	 uns	 e	 de	 outros,	 são	

contudo	suficientes	para	delas	podermos	tirar	sobejas	provas	do	que	asseveramos.	

A	filosofia	secreta,	a	ciência	simbólica	dos	Egípcios,	mui	semelhante	da	dos	

Chins,	influiu	muito	sobre	os	costumes	destes	dois	povos.	Os	sacerdotes	duns,	e	os	

mandarins	letrados	de	outros,	reservando	para	si	o	monopólio	dos	conhecimentos,	

e	 dirigindo	 por	 este	meio	 a	multidão	 ignorante,	 lhes	 fizeram	 acreditar	 quanto	 a	

seus	 próprios	 interesses	 convinha,	 e	 estabeleceram	 assim	 uma	 uniformidade	 de	

ideias	entre	as	duas	nações,	que,	suposto	não	apareça	à	primeira	vista,	é	contudo	

bem	fácil	de	perceber	ao	observador	hábil	e	atilado.	

	

De	imagens	aparentes,	

De	símbolos	fingidos,	

Os	povos	iludidos	

Constantemente	são;	

	

E	um	número	pequeno,	

Esperto	e	cauteloso,	

Ao	vulgo	não	cuidoso	

Dirige	a	seu	sabor.	

	

É	tão	real	esta	semelhança	dos	costumes	egípcios	e	chins,	que	fora	escusado	

gastar	muitas	 provas	 em	demonstrá-lo.	 Seu	 culto	 vulgar	 dos	 animais	 e	 sensíveis	

imagens	da	vida	e	animação	da	natureza,	sua	escondida	crença	e	mil	outros	argu-

mentos	o	testemunham.	Mas	quando	nenhuma	outra	coisa	o	fizesse	ver,	a	perfeita	

analogia	da	influência	do	belo-sexo	naquelas	duas	nações	assaz	o	poria	patente;	e	
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como	este	é	o	meu	objecto	na	história	do	namoro,	que	empreendo,	a	esse	olharei	

somente.	

Os	Egípcios,	noutro	tempo,	e	os	Chins	ainda	hoje,	por	influência	do	clima	e	

costumes,	 foram	 e	 são	 naturalmente	 ciosos.	 Onde	 esta	 paixão	 vergonhosa	 tem	 o	

seu	império,	o	das	belas,	é	sim	aparentemente	menor,	mas	na	realidade	muito	mai-

or.	 As	 suas	 leis	 parecem	 mais	 fáceis	 e	 o	 seu	 governo	 menos	 despótico;	 mas	 se	

olharmos	de	perto,	é	nessas	partes	onde	elas	mais	tiranicamente	 imperam.	O	ob-

servador	iludido	as	julga	escravas,	quando	são	senhoras;	vê-se	nas	mãos	do	nosso	

sexo	um	fantasma	de	ceptro,	mas	o	domínio	verdadeiro	está	em	seu	poder.	

	

Com	sacrílega	mão	lhes	lançam	ferros	

		 Aos	pulsos	delicados:	

Soberbos	da	vitória	se	apregoam	

		 E	se	crêem	libertados.	

Mas	quanto	é	mentiroso	esse	triunfo,	

		 Qual	falsa	e	triste	a	glória,	

Se	tu,	sexo	gentil,	dos	grilhões	zombas;	

		 Se	a	aparente	vitória	

Em	vez	de	loiros,	ferros	lhes	granjeia;	

		 E,	fingindo	quebrá-la,	

Redobra	o	peso	da	servil	cadeia!		

	

Uma	religião	 fanática,	princípios	de	cautela	errados	e	mal	seguras	precau-

ções,	fazem,	entre	os	Chins,	e	entre	os	Egípcios	fizeram,	que	o	belo-sexo	condenado	

à	escravidão	viva	encarcerado	e	passe	na	solidão	e	na	clausura	os	 formosos	dias	

que	a	natureza	destinara	para	embelezar	a	existência	e	encantar	o	universo.	É,	po-

rém,	de	simples	aparência	(como	já	disse)	esta	escravidão.	Em	parte	alguma	têm	as	

belas	um	poder	igual	ao	que	exercem	nas	nações	da	Ásia	e	África,	onde	tão	escra-

vas	parecem.	Examine-se	a	história	secreta	dos	serralhos	de	Constantinopla	e	do	

Cairo;	a	crónica	particular	dos	palácios	de	Pequim;	leiam-se	antigos	fastos	de	Mên-

fis,	conhecer-se-á	esta	verdade.	

Mas	como	se	namora	nesses	países?	Como	se	namorava	entre	esses	bárba-

ros?	–	Como?	Magnificamente,	minhas	senhoras.	Eu	 lho	digo.	A	engenhosa	 inven-
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ção	dos	bilhetes,	a	piedosa	instituição	dos	confidentes,	teve,	decerto,	a	sua	origem	

naqueles	países.	E	se	entre	nós	mesmo,	onde	é	menos	precisa,	ela	serve	tanto,	que	

faria	entre	eles?	Uma	carta	expressiva,	uma	criada	amiga	e	sensível	arranjava	tudo;	

e	o	prazer	do	mistério	 tornava	ainda	mais	 interessantes	aqueles	 furtivos	rendez-

vous	e	escondidas	entrevistas.	
	

	Com	o	véu	de	mistério	amor	se	encobre;	

	Na	ausência	e	privações	aumenta	as	forças;	

		 No	seio	da	esperança	

		 Venturas	imagina	

		 Só	morre	e	se	amofina,	

		 Se	a	sorte	o	deixa	em	paz.	
	

Além	destes	meios,	tinham	os	antigos	outro	(ainda	hoje	usado	pelas	nações	

da	Ásia)	que	eram	os	ramalhetes	simbólicos.	Cada	flor	designava	um	sentimento,	e	

o	seu	arranjo	e	distribuição	significava	um	conceito	e	exprimia	exactamente	até	um	

discurso	inteiro.	
	

	No	regaço	de	Flora	se	escondia	

		 O	nume	dos	amores;	

	Dentre	as	folhas	da	rosa	despedia	

		 Seus	tiros	matadores;	

	Do	cálix	das	boninas	espremia	

		 O	doce	mel	das	flores;	

	E	ia	no	peito	da	saudosa	amante	

		 Depor	a	chama	do	amador	constante.	
	

	Na	violeta	pálida	

		 Tristezas	debuxava;	

		 Desejo	ardente	e	lânguido	

		 No	cravo	lhe	pintava.	
	

	Por	seu	encanto	mágico,	

		 A	muda	linda	flor	
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		 Tornou	fiel	intérprete	

		 Da	meiga	voz	de	amor.	
	

	Doce	eloquência	tácita	

		 De	afectos,	de	paixões	

		 De	um	par	ansioso	e	tímido,	

		 Transmite	aos	corações.	
	

Tais	eram	os	meios	por	que	o	belo-sexo,	zombando	de	seus	opressores,	di-

rigia	o	expediente	de	seus	negócios	e	manejava	destramente	os	mais	 importantes	

trabalhos	de	paz	e	guerra,	reivindicando	por	tão	engenhoso	método	seus	usurpa-

dos	direitos	de	universal	soberania.	
	

VARIEDADES	
	

AS	ROSAS	
	

	Alvejava	de	neve	outrora	a	rosa,	

	Nem,	como	agora,	doce	rescendia;	

	Baixo	voava	amor,	sem	tento,	um	dia,	

	E	numa	se	arranhou	ponta	espinhosa.	
	

	Do	sangue	divinal	gota	amorosa	

	Da	ligeira	ferida	lhe	escorria;	

	E	as	flores	da	roseira,	onde	caía,	

	Tomavam	do	encarnado	a	cor	lustrosa.	
	

		 Agora,	formosa,	

		 											A	rúbida	flor	

		 Recorda	de	amor	

		 											A	chaga	ditosa.	
	

	Ao	seio	à	linda	mãe	voou	chorando;	

	E	um	mago	beijo	lhe	acalmou	as	dores;	
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	Foi	tão	doce	o	remédio	a	seus	ardores,	

	Que	amor	só	desejou	de	quando	em	quando,	
	

		 Que	suspirando,	

		 	 Com	seus	clamores,	

		 Novos	favores	

		 	 Fosse	alcançando.	
	

	Súbito	voa,	pelos	ares	fende,	

	As	rosas	viu	de	sua	dor	trajadas;	

	E	que	só	de	suas	glórias	namoradas	

	Nada	dissessem,	se	irritou,	se	ofende:	
	

		 A	mão	lhe	estende;	

		 	 E	delicioso	

		 Cheiro	amoroso	

		 	 Nelas	rescende.	
	

	Vós,	que	as	rosas	gentis	colheis,	amantes,	

		 Para	o	seio	adornar	

	Das	belas,	que	adorais,	cruéis	instantes	

		 Sofrei	sem	desmaiar,	

	Resignados	sofrei,	sede	constantes;	
	

		 Que	a	desventura,		

		 	 Que	a	mágoa	e	dor,	

		 Sempre	em	doçura	

		 	 Converta	amor.	

________________________________	

	

Número	III	
	

MODAS	
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Não	posso	sofrer	que	se	note	a	uma	senhora	o	gastar	a	maior	parte	do	dia	

na	sua	toilette,	e	empregar	todo	o	seu	estudo	e	aplicação	em	seus	enfeites	e	modas.	

Nem	é	frívola	esta	ocupação;	nem	há	dever	mais	sagrado	e	que	mais	escru-

puloso	desempenho	exija	do	belo-sexo.	

Belas	e	 formosas	as	criou	a	natureza:	deu-lhes	encantos	e	atractivos;	 libe-

ralmente	lhe	repartiu	graças.	Mas	sem	arte,	que	será	desses	encantos,	que	poderão	

esses	 atractivos,	 e	que	brilharão	essas	 graças?	Não	deixe	um	véu	misterioso	que	

imaginar	ao	desejo;	não	encubra	o	recato	o	que	a	imaginação	deve	supor;	e	o	poder	

mágico	do	belo-sexo	se	reduzirá	a	bem	pouco.	

Não	foi	só	pela	necessidade	de	evitar	as	injúrias	do	tempo	e	estações	que	se	

inventaram	os	vestidos	das	 senhoras.	Essa	 causa	 é	 exacta	 a	 respeito	dos	nossos;	

mas	enquanto	aos	delas,	há	mais	algumas.	

Estas	foram	(e	são)	excitar	o	desejo	pelas	privações,	e	a	vontade	pelas	nega-

ças.	A	curiosidade	é	a	mola	de	todas	as	coisas	e	o	princípio	que	sustenta	todas	ou	

quase	todas	as	pretensões.	

Há,	porém,	nesta	regra	termos	e	limites,	além	dos	quais	se	não	deve	passar,	

sob	pena	de	perder	por	um	excesso	mal	entendido	todo	o	fruto	de	seus	resultados.	

Estas	reflexões	me	levam	naturalmente	a	tratar	um	assunto,	que	é,	sem	dú-

vida,	o	mais	importante	de	todos	os	que	o	vasto	campo	das	modas	pode	apresentar.	

Dobrai	 de	 atenção,	 amáveis	 leitoras;	 vou	 dizer	 interessantes	 coisas,	 vou	

franquear	 não	 sabidos	 mistérios,	 revelar	 mágicos	 segredos,	 desenvolver	 ocultas	

teorias.	 Longe,	 vistas	profanas!	 Silêncio	a	 todos	os	 iniciados!	O	oráculo	de	Citera	

vai	proferir-se.	

Duas	modas	principais	dividem	o	belo-sexo,	 e	 formam	entre	 si	 uma	 como	

seita:	a	dos	“decotados”	e	a	dos	“afogados”.	Qual	das	duas	merece	a	preferência?	–	

Não	é	fácil	a	resposta:	nem	me	parece	que	se	possa	dar	uma	decisiva.	Os	afogados	

têm	por	si	grandes	argumentos,	fortíssimas	razões	e	poderosos	motivos.	Os	deco-

tados	contam	da	sua	parte…	Ora,	são	tão	sabidos	os	princípios	em	que	se	fundam,	

que	é	inútil	expô-los.	

Não	posso	negar	(ainda	que	o	meu	voto	seja	pelos	últimos)	que	os	afogados	

têm	grandes	convenientes;	mas	quantos	não	têm	os	outros!	Para	tratar	este	objec-

to	com	a	seriedade	e	atenção	que	merece,	é	necessário	começar	mais	de	longe.	
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De	todas	as	formas	que	a	natureza	moldou,	a	mais	gentil	e	encantadora	foi,	

sem	dúvida,	o	seio	de	uma	bela.	Há	mais	sedutores	encantos,	há	formosuras	mais	

vivas,	mas	nenhuma	tão	poderosa.	Os	efeitos	daquelas	são	de	um	momento,	são	tão	

rápidos	quanto	são	excessivos:	mas	os	desta	são	duradoiros.	Uns	olhos	brilhantes	

dardejam	fogo	ao	íntimo	da	alma,	passam	de	um	só	volver	o	coração	mais	aperce-

bido;	o	sorriso	de	uma	boca	airosa	entra	de	assalto	no	peito	mais	duro;	mas	a	vista	

de	um	seio	lindo,	onde	a	neve	e	as	rosas	se	disputam	o	lugar,	que	palpita	docemen-

te,	e	descobre	em	cada	pulsação,	umas	vezes	a	tranquilidade	da	inocência,	outras	a	

ansiedade	do	desejo,	outras,	finalmente,	a	languidez	dos	prazeres;	uma	tal	vista	–	

oh!	se	uma	vez	pelos	olhos	extasiados	foi	gravar-se	dentro	da	alma,	não	há	forças	

que	a	apaguem,	não	há	imagens	que	a	substituam,	nem	poderes	que	a	desvaneçam.	

Do	que	 tenho	dito,	 parece	que	a	 conclusão	necessária	 e	 imediata	 era:	que	

nada	de	afogados.	–	“Apoiado,	apoiado!”	me	grita	a	rapaziada	toda.	–	Alto	lá,	senho-

res:	não	são	VV.	Senhorias	quem	há-de	decidir	a	questão;	nem	os	seus	interesses,	

os	que	devem	motivar	a	decisão.	

À	primeira	vista,	minhas	senhoras,	também	os	seus	interesses	parecem	es-

tar	por	esta	aprovação.	Mas	pensemos	um	pouco;	e	vejamos	se	há	porventura	de-

masiada	precipitação	neste	juízo.	

Sendo	(como	é)	 tão	 forte	o	poder	mágico	de	tão	poderoso	atractivo,	deve-

mos	concluir,	em	regra,	que	ocultá-lo	e	encobri-lo	é	baldar-lhe	suas	forças,	e	preju-

dicar	o	belo-sexo,	tirando-lhe	um	tal	meio	de	conquista,	e	domínio.	Logo,	nada	de	

afogados.	–	Não	senhor;	não	admito	tal	logo:	não	é	exacta	a	consequência.	

Por	isso	mesmo	que	são	verdades	inegáveis	tudo	quanto	tenho	expendido;	

por	isso	mesmo	que	é	tão	poderoso	meio	de	conquista;	por	isso	mesmo	deve	com	

toda	a	cautela,	método,	ordem,	e	com	a	mais	fina	de	todas	as	artes,	ser	empregado.	

Belas,	que	desejais	encantar-nos,	tomai	o	meu	conselho.	Nem	sejais	avaras	

em	demasia,	nem	com	excesso	pródigas.	Não	empregueis	de	uma	vez,	e	a	um	tem-

po,	todas	as	vossas	forças,	nem	as	poupeis	de	mais.	Decotados	constantes	e	exces-

sivos	diminuirão	vossos	atractivos.	Afogados	contínuos	e	teimosos	vos	privarão	do	

maior	deles.	

Tal	é	a	maneira	única	e	indeterminada	por	que	se	pode	resolver	o	importan-

te	problema	que	me	propus.	Qualquer	outra	será	errada;	e	falhará	visivelmente	na	

prática,	embora	tenha	por	si	as	mais	subtis	e	engenhosas	teorias.							
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ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS		

Continuam	as	mesmas.	

USO	DE	LISBOA	

Nada	de	novo.	

	

JOGO	
Um	dos	mais	interessantes	artigos	que	entraram	no	prospecto	deste	perió-

dico	e	que	em	sua	redacção	prometemos	tratar,	é	o	jogo.	Matéria	tanto	mais	difícil,	

quanto	até	aqui	ou	nunca,	ou	poucas	vezes,	ou	com	pouca	 importância,	 tem	sido	

tratada.	

Nos	números	passados	não	entrámos	no	seu	desenvolvimento	por	acanha-

mento	e	receio:	já	porque	temíamos	não	desempenhar	decentemente	a	nossa	pro-

messa	por	sua	grande	dificuldade,	 já	porque	a	novidade	do	assunto	nos	arredava	

dele.	

É	forçoso,	porém,	cumprir	uma	promessa	tão	solenemente	feita;	e	faremos	

quanto	em	nós	estiver	por	cumpri-la	como	devemos.	

Faltaríamos	a	um	dos	primeiros	deveres	de	escritor,	se	passássemos	em	si-

lêncio	a	história	de	qualquer	arte	ou	ciência,	e	com	especialidade,	de	uma	tão	en-

genhosa	como	esta.	

Alguns	 autores	 atribuem	 a	 invenção	 do	 jogo	 ao	 famoso	 egípcio	 Mercúrio	

Tresmegisto;	 isso	posto	as	opiniões	variem	bastante	sobre	a	sua	origem,	suposto	

elas	 não	 concordem	a	 respeito	 do	primeiro	 inventor;	 entra,	 contudo,	 no	máximo	

das	probabilidades	humanas	que	o	jogo	(bem	como	todas	ou	quase	todas	as	artes)	

nascesse	no	Egipto.	Além	das	razões	gerais,	que	militam	por	esta	opinião,	acresce,	

e	com	muita	força,	uma	particular:	os	símbolos,	alegorias	e	hieróglifos	dele,	produ-

ção	natural	e	privativa	daquele	país.	

Qualquer	que	seja	porém	essa	primeira	origem,	que	a	antiguidade	nos	es-

conde	e	cujo	espesso	véu	não	podemos	rasgar,	o	que	é	incontestável	é	que	ele	foi	

conhecido	na	sua	infância	de	muitos	povos	da	antiguidade.	Sem	falarmos	nos	mui-

tos	escritores	gregos	como	Platão,	Plutarco	e	Luciano;	muitos	romanos	como	Oví-

dio,	 Tácito	 e	 Juvenal,	 temos	 nos	 códigos	 destes	 dois	 povos	 artigos	 de	 legislação,	

que	manifestamente	nos	fazem	conhecer	a	existência	do	jogo	entre	eles.	Qual	fosse,	
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porém,	a	qualidade	desses	jogos,	não	será	seguro	determiná-lo;	supomos	com	ra-

zão	que	eles	não	conheceram	senão	os	de	azar;	e	sem	medo	de	grande	erro	pode-

remos	talvez	asseverar	que	a	perfeição	e	variedade	em	que	hoje	se	acha	este	inven-

to	só	aos	modernos	é	devida.	

A	descoberta	do	novo	mundo	contribuiu	muito	para	o	seu	aumento	e	perfei-

ção;	as	grandes	fortunas,	que	se	fizeram	naquelas	paragens	a	pouco	custo,	os	imen-

sos	cabedais	importados	para	a	Europa,	introduziram	uma	mania	universal	de	luxo,	

e	por	consequência	necessária,	um	desejo	imoderado	de	satisfazer	todos	os	apeti-

tes	e	caprichos,	que	a	moda	classificou	na	ordem	das	comodidades	indispensáveis	

para	a	vida.	

Até	aqui	sobre	o	jogo	em	geral.	A	invenção	das	cartas	(que	são	hoje	a	princi-

pal	e	mais	conhecida	espécie)	é	também	na	sua	história	um	ponto	mui	duvidoso	e	

controvertido.	Apontaremos	as	diversas	opiniões,	e	deixaremos	ao	leitor	judicioso	

o	adoptar,	destas,	a	que	melhor	 lhe	parecer.	Querem	alguns	que	os	Alemães,	que	

em	tudo	mostram	a	profundidade	com	que	entram	no	âmago	de	todas	as	ciências,	

fossem	em	1392	os	inventores	das	cartas	de	jogar.	

Pigault	 Lebrun,	 fundado	 nas	 conjecturas	 do	 Padre	 Daniel,	 atribui	 esta	 in-

venção	aos	Franceses,	no	tempo	de	Carlos	VI,	no	mesmo	ano.	

A	nossa	opinião	diversifica	destas	em	alguns	pontos	e,	apesar	que	são	tam-

bém	conjecturas	as	que	a	fundam,	nós	a	julgamos	de	maior	peso	e	probabilidade.	

	

BAILES	
Como	o	nosso	fim	único	é	e	será	sempre	o	de	instruir	o	belo-sexo,	devendo	

ter	continuamente	em	vista	a	doutrina	cujas	bases	expendemos	no	prospecto	deste	

periódico,	aplicaremos	agora	os	princípios	que	expusemos,	em	teoria,	à	prática	dos	

bailes,	um	dos	mais	importantes	objectos	que	fazem	parte	dos	nossos	trabalhos.	

Deixemos	pois	 a	 sua	história	 filosófica,	 cujo	 resumo	 já	 fizemos,	 posto	que	

imperfeitamente.	Deixemos	os	dançarinos	da	Grécia	e	Roma.	Durmam	em	paz	as	

cinzas	de	Pílades	e	Batilo;	dêmos	saudosa	memória	a	Menfir,	e	merecidos	elogios	a	

Bergonce	de	Batta;	e	passemos	a	distinguir	com	a	possível	clareza	as	importantes	

classes	dos	bailes,	a	sua	ordem	e	método.	Neste	número	e	nos	seguintes	empreen-

demos	tão	útil	e	dificultosa	tarefa.	
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Segundo	os	nossos	usos,	podem	dividir-se	os	bailes	em	duas	classes:	bailes	

de	corte,	e	de	sociedade.	Na	primeira	se	classificam	todos	os	bailes	e	assembleias	

públicas;	na	segunda	todos	os	outros.	Estas	duas	divisões	gerais	compreendem	um	

maior	 número	 de	 espécies	 e	 pequenas	 subdivisões,	 que	 se	 aproximam	mais	 ou	

menos	uma	da	outra	das	primeiras	grandes	classes,	 segundo	participam	mais	ou	

menos	desta	ou	daquela.	

Os	bailes	de	corte,	também	chamados	do	grande	tom,	são	o	ajuntamento	das	

pessoas	mais	ilustres	e	distintas	por	sua	hierarquia	ou	representação,	reunidas	por	

causa	de	festejo	público,	ou	também	por	motivo	de	simples	divertimento.	No	primei-

ro	caso,	o	nome	do	baile	vem	da	coisa;	no	segundo,	das	pessoas.		

A	confusão	dos	titulares,	embaixadores,	ministros	de	estado,	acompanhados	

das	Excelentíssimas,	a	variedade	das	fardas,	fitas,	comendas,	hábitos,	crachás,	pro-

duzem	uma	tão	brilhante	como	vistosa	perspectiva.	

O	 tumulto	que	necessariamente	 reina	nestes	ajuntamentos	não	é	a	menor	

de	 suas	belezas	 e	comodidades.	 A	 facilidade	dos	eclipses	 naquele	 vasto	 e	 confuso	

sistema	planetário,	o	grande	conveniente	do	barulho,	que	equivale	à	solidão	a	cer-

tos	respeitos,	tudo	compensa	sobejamente	o	pequeno	incómodo	que	pode	causar	o	

forçado	 da	 etiqueta	 e	 grande	 cerimónia	 que	 é	 preciso	 guardar	 em	 tais	 reuniões.	

Muito	mais	quando	o	 liberalismo	deste	século	tem	simplificado	tanto	mais	aquela	

etiqueta	e	reduzido	bastantemente	o	ritual	das	cerimónias.	

	

TEATRO	
Dissemos	antecedentemente	que	não	entrávamos	na	etimologia	da	palavra	

tragédia,	nem	resolveríamos	antigualhas	para	decifrar	as	raízes	de	sua	significação.	

Outro	tanto	diremos	da	comédia.	Antes,	porém,	de	continuarmos	ou	começarmos	a	

sua	história,	convém	dar	uma	ideia	geral	e	uma	simples	descrição	delas.	

A	 tragédia	 pode	 comparar-se	 a	 uma	 bela	 sentimental,	 que,	 sem	 afectados	

ornatos,	sem	luxo	e	sem	arte	aparente	nos	move	o	coração	e	excita	os	mais	ternos	

afectos	e	os	mais	fortes,	por	seus	gestos	expressivos	e	enérgicas	expressões.	

A	comédia,	pelo	contrário,	moça	esbelta	e	desenvolta	com	seu	desgarre	bri-

lhante,	travessos	risos	e	apetitosas	maneiras,	convida	a	mais	alegres	sentimentos,	e,	

misturando	o	útil	com	o	agradável,	ataca	os	vícios	e	os	defeitos,	sem	lhe	descobrir	o	
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lado	horroroso,	nem	patentear	o	asco	deles,	mas	destruindo-os	efectivamente	com	

as	poderosas	armas	do	ridículo.	

O	primeiro	autor	dramático	do	nosso	conhecimento	é	o	grego	Ésquilo.	To-

davia,	dos	Chineses,	que	 tanto	presumem	de	velhos,	 se	diz	que	 têm	composições	

neste	 género	muito	 anteriores	 às	 do	 nosso	 grego.	 Não	 é	 deste	 lugar,	 nem	 nosso	

interesse,	disputar	a	antiguidade	aos	Chinas.	Respeitemos	títulos,	que	os	mesmos	

Jesuítas	não	ousarão	atacar.	Do	seu	teatro	diremos	que	tem	corrido	a	mesma	sorte	

que	todas	as	artes	e	ciências	correm	naquele	país,	quero	dizer,	 tem	marchado	no	

mesmo	terreno	sem	esperanças	do	menor	progresso.	

Das	diversas	composições	de	Ésquilo	as	mais	notáveis	são:	o	Agamémnom,	a	

Electra,	as	Euménides	e	o	Prometeu.	Brilha	nestas	e	noutras	obras	suas	muito	patri-

otismo	e	amor	da	liberdade.	Ésquilo	foi	um	dos	vencedores	de	Xerxes.	

Depois	deste	vem	Sófocles,	a	quem	a	 fortuna	e	a	natureza	muito	 favorece-

ram.	Era	tão	gentil	mancebo,	que	da	idade	de	16	anos	o	elegeram	os	Gregos	para	

dirigir	o	 coro	de	 jovens	que	 cantou	o	Poean	 (hino	nacional)	depois	da	vitória	de	

Salamina.	Às	belas	qualidades	físicas	 juntava	os	dotes	de	alma	e	riquezas	não	co-

muns.	De	onde	é	fácil	de	ver	quanto	não	seria	cortejado	pelas	damas	do	seu	tempo.	

Felizes	todos	os	autores	que	apresentarem	as	suas	composições	com	tão	eloquen-

tes	avisos	ao	leitor!	As	suas	obras	mais	célebres	são	a	Antígona,	a	Electra,	e	os	dois	

Édipos.	 Conservou	 todo	 o	 seu	 vigor	 de	 alma	 até	 à	 idade	 de	 90	 anos.	 Acusado	de	

demência	por	um	dos	 seus	 filhos,	defendeu-se	 lendo	o	Édipo	Coloneu,	 que	pouco	

havia	tinha	composto.	

Eurípides	 é	 dos	 três	 gregos,	 cujas	 obras	 conhecemos,	 em	 quem	 se	 notam	

maiores	 defeitos	 com	maiores	 belezas.	 A	 peior	 de	 todas	 as	 arguições	 que	 se	 lhe	

fazem	é	a	falta	de	delicadeza	com	que	tratou	o	belo-sexo	e	de	que	o	puniu	Aristófa-

nes	em	uma	de	suas	comédias.	Temos	dele	grande	número	de	tragédias,	como	são	

Ifigénia	 em	 Aulide,	 Medeia,	 Hércules	 Furioso,	 as	 Fenícias,	 etc.	 As	 suas	 melhores	

composições	são	Alceste	e	Hipólito.	

Neste	poeta	acaba	para	nós	o	teatro	trágico	dos	Gregos,	apesar	de	sabermos	

que	houve	depois	dele	outros,	 cujas	obras	 se	perderam.	Dos	poetas	 cómicos	que	

produziu	a	Grécia	só	conhecemos	Aristófanes,	bem	que	saibamos	que	teve	prede-

cessores.	A	primeira	das	suas	obras,	que	apareceu	debaixo	do	seu	nome,	é	a	comé-

dia	intitulada	“Os	Cavaleiros”,	na	qual	ousou	atacar	um	demagogo	por	nome	Cleon,	
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que	apesar	da	idolatria	que	o	povo	lhe	conservava,	não	pôde	obstar	a	coroação	da	

comédia	 de	Aristófanes.	 Tanto	 podem	as	 armas	 do	 ridículo	 empregado	 a	 tempo,	

ainda	mesmo	naqueles	que	não	podem	perceber	todo	o	fino	das	alusões!	Compôs	

muitas	outras	comédias,	de	que	nos	resta	parte,	e	em	algumas	tratou	de	objectos	

políticos.	Assim	nos	Avarnesis,	na	Paz	e	no	Lisístrato	mostrou	a	necessidade	de	pôr	

fim	à	guerra.	Note-se,	de	passagem,	que	o	maior	trágico	da	Europa	moderna,	Alfieri,	

esse	homem	que,	segundo	Mme.	de	Staël,	a	natureza	tinha	formado	para	o	século	

dos	Brutos,	escreveu	também	três	comédias,	em	que	tratou	 igualmente	de	coisas	

políticas.	Dos	outros	escritores	cómicos	só	nos	ficaram	fragmentos,	não	obstante	a	

sua	multidão	e	numerosos	escritos.	

Depois	dos	Gregos	vêm	naturalmente	os	Romanos.	Mui	pouco,	porém,	nos	

deixaram	neste	género	os	senhores	do	mundo.	De	contínuo	ocupados	com	guerras	

e	 com	desordens	 intestinas,	pouco	 tempo	 tinham	para	empregar	nas	belas-artes,	

tão	amantes	da	paz	e	do	sossego.	Sua	virtude	áspera	e	selvagem	mais	se	comprazia	

com	os	combates	de	feras	e	gladiadores	e	com	o	espectáculo	dos	reis	vencidos	do	

que	com	qualquer	outro.	

Só	no	século	de	Augusto	é	que	a	poesia	verdadeiramente	floreceu	em	Roma.	

Não	possuímos	as	composições	trágicas	desse	tempo;	mas	se	julgarmos	delas	pelas	

do	aio	de	Nero,	ou	estas	sejam	verdadeiramente	dele,	ou	de	seu	pai,	ou	de	outro	

poeta	do	mesmo	nome,	os	Romanos	fizeram	mais	vantagens	na	comédia	do	que	na	

tragédia.	

	

VARIEDADES	
O	BEIJO	

Ode	

	

	Quando,	entre	alegre,	festival	cortejo	

		 Das	ondas	namoradas,	

	Saiu	a	aventurar	os	céus	e	o	mundo	

		 A	meiga	Vénus	linda;	

	As	lisas	Graças	cândidas,	despidas,	

		 Logo	em	torno	a	cercaram,	

	Singelo	e	puro	ainda	amor	fagueiro,	
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		 Formoso	inocentinho,	

	Que	num	suspiro	lhe	nasceu	do	peito,	

		 Entre	os	maternos	braços	

	Com	as	tenras	mãozinhas	afagando	

		 Lhe	vinha	a	face	bela.	

	Sorria	para	o	filho	docemente	

		 A	lânguida	Ciprina;	

	E	os	derretidos	olhos	voluptuosos	

		 No	filho	se	reviam.	

	Nos	lábios	de	ambos	sussurrava	a	medo	

		 O	enxame	dos	prazeres,	

	E	doce	por	entre	eles	lhe	emanava	

		 Todo	o	mel	das	delícias.	

	Por	divinal	instinto	se	aproxima	

		 A	face	à	face	de	outro;	

	Brandamente	seus	lábios	se	tocaram!	

		 E	do	prazer	celeste,	

	Que	no	mago	contacto	saboreiam,	

		 Eis	súbito	nasceste,	

	Filho	ardente	de	amor,	de	Vénus	filho,	

		 Suavíssimo	Beijo.	

	Logo	das	três	irmãs	a	mais	formosa,	

		 A	prazenteira	Aglai,	

	No	lindo	seio	te	escondeu	de	neve;	

		 E	na	mansão	fagueira	

	De	amorosos	desejos	rodeado	

		 Viveste	espaço	longo,	

	Tu	que,	do	furto	sabedora	a	deusa	

		 Te	emplumou	níveas	asas,	

	Com	que	voaste	para	a	mãe	lasciva,	

		 E	andas	de	seio	em	seio,	

	Entre	as	belas	que	amor	fere	com	as	setas,	

		 Furtivo	demorando;	
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	‘Té	que	atrevidos,	inflamados	lábios,	

		 Cobiçosos	te	roubem;	

	Ou	sejas	prémio	de	ferventes	súplicas	

		 De	respeitoso	amante.	

	(Prémio	tardio,	e	raro,	e	mal	seguro,	

		 Quanto	és	ditoso	roubo!)	

	E	quantas	vezes	no	virgíneo	seio,	

		 Que	alveja	de	inocência,	

	De	entrar	não	ousas,	que	a	modéstia	o	guarda,	

		 Que	to	veda	o	recato?	

	Corrido	foges	um	momento,	e	triste;	

		 Porém	súbito	voltas,	

	E	vens	pousar-lhe	lânguido	nos	lábios	

		 Meio	infantis,	e	abertos.	

	Não	tarda	que	o	desejo	lhe	cintile	

		 Nos	olhos	descuidados:	

	E	então	virá	não	tímido	mancebo	

		 Os	arcanos	franquear-te.	

________________________________	

	

Número	IV	

	

MODAS	
A	beleza	principal	da	moda	consiste	na	sua	variedade	e	inconstância.	Criada	

para	o	belo-sexo,	e	por	ele	dirigida,	deve	necessariamente	participar	da	sua	natu-

reza.	

Longe	de	mim	declamar	agora	contra	a	natural	volubilidade	das	belas!	Lou-

camente	lhes	tem	sido	criminada	esta	propensão.	Que	cegos	que	são	os	homens	em	

discernir	o	que	é	mais	de	seus	interesses!	Que	seria	do	mundo,	e	de	seus	prazeres,	

que	 seria	 de	 nós,	 e	 de	 nossos	 divertimentos,	 se	 uma	 fatigadora	 constância,	 uma	

incomodante	firmeza	nos	ligassem	por	uma	eternidade	amorosa	a	um	único	objec-

to?	Que	insipidez	perpétua,	que	sensaboria	uniforme!	
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Porém	eu	vou	saindo	do	meu	assunto;	volto	a	ele.	A	variedade	da	moda	não	

se	deve	tão-somente	entender	enquanto	ao	tempo,	isto	é,	pela	pouca	duração,	que	

necessariamente	tem	cada	uso;	mas	também,	pela	sua	diversidade	nas	diferentes	

ocasiões	e	circunstâncias.	Eu	me	explico:	um	vestido	de	passeio	não	é	o	mesmo	de	

um	de	baile;	 certo	 enfeite	 que	para	 o	 teatro	 será	 de	 primeiro	 tom,	 numa	 função	

seria	ridículo;	etc.	

O	gosto	fino	da	moda	é	o	que	distingue	bem	a	sua	ordem,	e	classifica	suas	

espécies	com	engenho	e	delicadeza.	Que	importa	que	uma	senhora	se	vista	bem,	se	

ela	não	tem	bastante	espírito	para	conhecer	os	diferentes	adornos	que	as	diferen-

tes	circunstâncias	requerem?	

Perdoem-me	as	damas	da	capital.	De	todo	o	meu	coração	lhes	peço	desculpa,	

e	com	toda	a	humildade	de	um	cavalier	servant	lhes	faço	esta	reflexão.	Não	são	bas-

tante	escrupulosas	neste	ponto.	Decerto	não	olharam	ainda	com	a	devida	atenção	

um	tão	importante	objecto.	Muitas	e	muitas	há	a	quem	esta	nota	não	cabe;	mas	não	

direi	decerto	o	mesmo	do	geral.	Observa-se	nas	mais	luzidas	companhias	de	Lisboa,	

na	assembleia	portuguesa	e	estrangeira,	este	bem	sensível	defeito.	Vêem-se	nestas	

brilhantes	reuniões,	onde	o	 luxo	e	a	elegância,	o	esmero	e	a	delicadeza	se	empe-

nham	à	porfia	para	embelezá-las,	vêem-se,	digo,	muitas	senhoras	que	não	empre-

gam	com	exactidão	as	verdadeiras	regras	do	tacto	fino	em	modas.	Vestidos	pesados,	

e	sobejamente	ricos,	demasiadas	bordaduras,	excessivos	enfeites,	não	são	decerto	

mui	próprios.	

Um	vestido	de	baile	 é	 um	vestido	mui	 particular,	 que	 só	deve	 servir	 para	

aquele	 efeito.	 Seus	 adornos,	 suas	 guarnições,	 tudo	 é	 de	 um	modo	 perfeitamente	

distinto	e	diverso	de	qualquer	outro.	

Mas	não	basta	que	seja	diverso,	e	para	que	um	vestido	de	baile	seja	próprio	

não	é	somente	preciso	que	seja	elegante	e	airoso.	Deve	ser	ligeiro,	simples	e	(per-

mita-se-me	a	expressão)	quase	aéreo.	

Convém	que	seja	tal	a	sua	ligeireza,	que	nos	passos	da	dança,	moldando-se	

às	formas,	e	revelando	parte	dos	segredos	que	lhe	são	confiados,	pareça,	não	coisa	

da	terra,	mas	da	região	dos	ares,	em	que	volteia.	Chamados	pelos	movimentos	en-

graçados	de	um	corpo	airoso,	os	Zéfiros	brincarão	com	suas	orlas,	e	as	graças	e	os	

amores	lhe	esvoaçarão	de	em	torno.	
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Sobre	os	 enfeites	da	 cabeça	não	 se	podem	estabelecer	 regras	 fixas.	As	 se-

nhoras	 solteiras	 por	 uma	 convenção	 irrevogável	 os	 não	 usam.	Muito	 acertada	 e	

justa	me	parece	esta	lei:	pois	o	direito	de	toucado	exclusivamente	compete	às	se-

nhoras	casadas.	

Começando	 pois	 por	 advertir	 e	 recomendar	 a	 estas	 últimas	 o	bom	uso	do	

seu	privilégio,	lembrar-lhes-ei,	também,	que	as	plumas	e	flores	são,	sem	questão,	os	

melhores	enfeites	da	cabeça	para	o	baile;	aquelas	por	sua	mobilidade	vistosa;	estas	

por	sua	elegante	simplicidade.	

A	propósito	disto,	não	posso	deixar	de	 fazer	aqui	as	minhas	queixas	e	de-

clamar	 altamente	 contra	 o	 desairoso	 e	 péssimo	 uso	 dos	 toucados	 à	 turca,	moda	

cruel,	estragadora	das	mais	belas	tranças,	e	digna	(bem	como	a	das	toucas	inglesas	

e	 francesas)	de	ser	banida	dentre	nós,	e	enviada	para	o	serralho	das	sultanas	ve-

lhas	e	estéreis	favoritas.	

	

ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS			

Nada	de	novo.				

	

USO	DE	LISBOA	

Continua	o	mesmo	com	pouca	diferença.	

	

NAMORO	
Historiador	nenhum	até	hoje	empreendeu	 tarefa	 tão	difícil	 como	a	minha.	

Obstáculos	infinitos	se	apresentam	constantemente,	e	é	necessário	paciente	traba-

lho	e	incansável	fadiga	para	os	vencer.	Os	antigos	escritores,	tão	gabados	de	cultos,	

mas	 tão	desleixados	na	mais	 importante	matéria,	nada	ou	quase	nada	nos	deixa-

ram	neste	ponto.	Orgulhosos,	como	todos	os	homens,	não	falam	senão	de	si,	e	es-

quecem	ou	desdenham	o	mais	belo	dos	sexos.	

É	pois	forçoso	que	o	historiador	moderno	combine	factos	soltos,	noções	va-

gas	e	arriscadas	conjecturas	para	dar	fundamento	a	suas	narrações.	Tal	é	o	estado	

miserável	em	que	se	acha	a	história	do	namoro.	Mas	nem	por	isso	desistirei	da	co-

meçada	empresa.	De	tanto	preço	é	o	meu	empenho,	tão	alto	é	o	seu	valor,	que	ne-

nhuma	coisa	me	fará	parar	em	minha	tenção,	nem	abandonar	o	campo,	por	difícil	

que	seja	a	vitória.	
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		 Se	a	pena	de	cansada	

		 Em	minha	mão	fraqueia,	

		 Se	a	mente	devaneia	

		 De	longo	imaginar;	

	

		 No	mago	objecto	penso,	

		 A	quem	me	votei	todo;	

		 E	logo	em	doce	modo	

		 Me	sinto	reanimar.	

	

	Dentro	em	minha	alma	uns	olhos	imagino,	

		 Formosos	matadores,	

	Correr	as	toscas	linhas	que	eu	traçara.	

		 E	os	travessos	amores	

	Da	leitora	gentil	sorrir	nos	lábios.	

	

		 De	glória	tão	meiga	

		 Me	abraso	na	chama;	

		 Minha	alma	se	inflama	

		 No	doce	pensar.	

	

Dos	Egípcios	naturalmente	se	vem	aos	Gregos,	já	porque	os	seguem	na	his-

tória	do	mundo,	 já	porque	deles	beberam	suas	 luzes,	 conhecimentos	e	até	costu-

mes.	

Mui	 notável	 e	 brilhante	 é	 a	 história	 do	namoro	na	Grécia.	 Escravas	umas,	

outras	senhoras,	as	belas	de	tão	afamada	nação	apresentam	um	quadro	bem	fora	

do	comum	nos	fastos	do	universo.	

Como,	porém,	a	Grécia	continha	em	bem	acanhado	espaço	diferentes	esta-

dos	e	nações	semelhantes	quase	na	 língua,	mas	diversas	em	leis	e	costumes,	mui	

diversos	são	também	os	fados	do	belo-sexo	e	do	namoro	nestes	tão	vizinhos	e	tão	

distintos	povos.	
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As	damas	de	Atenas	se	dividiam	em	duas	classes:	uma,	entregue	ao	governo	

e	arranjos	domésticos,	passava	seus	dias	ignorados	entre	as	paredes	de	sua	habita-

ção;	outra,	votada	aos	prazeres,	querida	das	graças,	e	rodeada	dos	amores,	no	en-

canto	de	uma	existência	brilhante	e	sempre	variada,	repartia	entre	os	divertimen-

tos	e	as	belas-artes	uma	vida	deliciosa	e	toda	de	ventura.	

	

	Da	sábia	Atenas	os	heróis	briosos	

		 Ante	elas	se	curvavam;	

		 E	os	vates	sonorosos	

	Mimos	das	áureas	musas	lhe	ofertavam.	

		 Oradores	famosos,	

	Que	por	sua	voz	os	povos	governam,	

	Humildes	a	seus	pés	vinham	rendidos	

	Votar-se	escravos,	confessar	vencidos.	

	

Enquanto	as	belas	de	Atenas,	encerradas	umas	no	silêncio	de	suas	habita-

ções,	outras	envolvidas	no	tumulto	dos	prazeres,	apresentavam	um	contraste	tão	

notável,	as	de	Lacedemónia	ainda	outro	mais	descomum	espectáculo	nos	oferecem.	

	

	Ao	circo,	aos	jogos,	a	viris	prazeres,	

	Correm	de	Esparta	as	rígidas	belezas;	

		 Afectados	deveres	

	Abandonam	do	tímido	recato.	

	Avaro,	escasso	véu	teimoso,	ingrato	

		 De	assustada	modéstia	

	Jamais	lhe	ousa	cobrir	divinas	formas,	

		 Que	à	luz	patente	e	clara	

	O	costume	co’as	leis	francas	deixara.	

	

O	célebre	legislador	Licurgo,	que	tal	uso	estabelecera	por	uma	lei,	levou	em	

vista	diminuir	com	esta	franqueza	os	desejos	da	mocidade,	e	apresentando-lhe	tão	

fácil	a	posse,	apagar	a	cobiça	de	a	obter.	
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Não	sei	se	conseguiu	perfeitamente	os	seus	fins;	o	que	é	verdade	é	que	nem	

sempre	causa	fastio	o	que	facilmente	se	alcança.	Génios	há	mesmo	(não	sei	se	pa-

deço	dessa	moléstia)	 a	 quem	os	 obstáculos	 cansam,	 e,	 em	vez	de	 irritar	 desejos,	

produzem	fadiga	e	aborrecimento.	O	assisado	meio	termo	é	sempre	o	mais	seguro.	

Dos	outros	povos	da	Grécia	a	história	neste	ponto	é	pouco	digna	de	nos	de-

morar.	Tebas	rústica,	Messénia	religiosa,	não	são	dignas	de	grande	reparo.	Da	Jónia,	

porém,	veio	a	Atenas	o	gosto	dos	prazeres	e	o	apetite	dos	divertimentos.	O	método	

e	sistema	de	namoro	era	igualmente	diverso	entre	estas	nações.	

Em	Atenas	escrevia-se	às	belas,	mandavam-se-lhes	versos	(loucura,	loucura,	

para	 sempre	 lousura!);	 teciam-se	grinaldas	 com	que	 lhes	ornavam	as	portas;	da-

vam-se	descantes,	etc.		

	

É	bastantemente	antigo							

O	costume	dos	descantes;	

Sempre	houve	chorões	por	música;	

São	velhos	como	os	amantes.	

	

Foram	nossos	bons	vizinhos	

	Os	bizarros	Castelhanos,	

Que	a	moda	aperfeiçoaram	

Depois	disso	muitos	anos.	

	

Coitadinho!	era	bom	uso;	

Por	isso	pouco	durou.	

Da	voga	foi	decaindo,	

Por	fim	de	todo	acabou.	

	

Pois	é	pena!	era	bonito	

Lá	por	noite	velha	adiante	

Ouvir	chorar	as	guitarras	

As	queixas	do	pobre	amante.	

	

Quer	fosse	ingrata	ou	sensível,	
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A	menina	a	quem	se	amava,	

Sempre	havia	choradeira,	

Porque	a	moda	assim	mandava.	

	

Pelas	esquinas	das	ruas,	

No	seu	capote	embuçado,	

Rapava	tremidos	frios,	

O	constante	namorado.	

	

Se	o	rival	aparecia	

Mais	bonita	a	coisa	andava;	

Calavam-se	os	instrumentos,	

E	a	durindana	falava.	

	

Mas	hoje,	forte	miséria!	

Hoje	tudo	deu	em	droga;	

O	mais	bonito	da	festa	

Acabou,	caiu	de	voga.	

	

Os	namoros	sans	façons	

Dos	tais	senhores	Franceses	

Os	pátrios	usos	perderam	

De	Espanhóis	e	Portugueses.	

	

Porém,	 tornemos	 ao	 meu	 assunto.	 Os	 descantes	 fizeram-me	 cometer	 um	

anacronismo.	Paciência;	já	agora	não	o	emendo;	vou	andando	o	meu	caminho,	seja	

como	for.	Se	me	criticarem,	desato	a	rir,	que	é	o	meu	costume.	E	este	não	mo	fazem	

perder	 todos	os	Franceses	 juntos.	Franceses!	Nem	mesmo	certos	Portuguesinhos	

Austríaco-arrussados,	que	eu	conheço.	

	

VARIEDADES	
	

OS	AMANTES	GENEROSOS	
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Conto	

	

Junto	aos	vales	de	Tempe,	amena	estância,	

Mansão	querida	de	Pomona	e	Flora,	

O	jovem	Hilas,	Egle	inda	mais	jovem,	

Ambos	loucos	de	amor	o	amor	se	ocultam.	

Num	terno	olhar	suas	falas	se	limitam;	

Sua	chama	constrangida	não	se	exala.	

O	símplice	pastor	falar	não	ousa;	

E,	se	ousasse	falar,	fora	entendido?	

	

Mas	tarde,	ou	cedo	(se	o	desejo	a	inflama)	

Amestram	a	inocência	amor	e	a	idade.	

Tirá-los	veio	enfim	o	acaso	um	dia	

Do	nada	em	que	jazia	a	sua	infância.	

	

À	meiga	sombra	de	espessura	umbrosa	

Tão	bela,	ou	mais	que	amor,	Egle	dormia.	

Hilas	a	encontra,	e	seus	amantes	olhos	

Para	admirá-la	não	lhe	bastam	ambos;	

	“Vénus	(exclama)	eu,	frouxo	em	teu	serviço,	

Ouso	implorar-te:	oh!	dá-me	que	estes	lábios	

Enquanto	sobre	a	relva	Egle	descansa,	

Possam	nos	seus	colher	suave	beijo.	

Eu	to	juro,	ó	divina	Citereia,	

Em	troco	lhe	darei	dois	mansos	pombos,	

Que	os	teus	de	Chipre	mais	gentis,	mais	lindos.”	

O	voto	fez-se;	e	o	beijo	foi	colhido.	

Fingido	sono	aproveitou	à	bela;	

E	à	noite	o	preço	recebeu	do	voto.	

	

Veio	outro	dia:	e	Egle	inda	dormia:	

Mas	não	dorme	o	pastor.	–	“Deus	dos	amores,	
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Nela	vês	quanto	adoro	neste	mundo.	

De	tantas	graças,	de	belezas	tantas,	

Oh!	deixa-me	uma	só	gozar	ao	menos.	

Se	eu	pudesse	(sem	que	Egle	o	pressentisse)	

Sob	o	lenço	invejoso	a	mão	furtiva	

Pelos	tesouros	infantis	guiando…	

Por	tão	secreto	roubo,	tão	fagueiro	

O	cordeiro	lhe	dou,	que	mais	estimo.	

Oh!	adormece,	amor,	Egle	formosa”.	

	

O	mais	profundo	sono	Hilas	encontra:	

Viu,	tocou	e	gozou,	beijou	sem	custo	

O	seio	de	Egle	que	retém,	manhosa,	

Até	o	respirar,	e,	a	sono	solto,	

Enquanto	Hilas	vigia,	vai	dormindo.	

	

Custou-lhe	no	outro	dia	a	vir	ao	bosque,	

Tímida	ainda	e	vergonhosa,	a	bela.	

Trouxe-a	o	desejo	de	saber	que	dádiva	

Lhe	traria	o	pastor.	Veio;	e	após	ela,	

Hilas	veio	também.	–	“Eternos	deuses,	

Aqui	a	encontro!	Concedei-me	ainda	

Que	em	mais	estreito	nó	nos	braços	dela	

Goze	enfim,	sem	reserva,	os	seus	encantos.	

Ah!	vós	bem	o	sabeis:	os	meus	tesouros	

Não	são	mais	que	um	cãozinho:	a	Egle	o	cedo”.	

	

Oh!	que	pesado	sono	Egle	dormia!	

	Em	que	esperanças	o	pastor	vagava!	

	Tudo,	tudo	lhe	cede	a	seus	esforços;	

	Quanto	mais	ousa	mais	a	bela	dorme.	

	Que	um	mago	sonho	o	espírito	lhe	ocupa;	

E	é	bem	de	crer	que	o	instante	em	que	o	mancebo	
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	No	êxtase	do	prazer	fechara	os	olhos,	

	Os	lindos	olhos	de	Egle	não	se	abriram.	

	

	Mas,	o	sonho	acabou…	Despertos	ambos,	

	Embrenhou-se	o	pastor	pela	espessura,	

	E	o	caozinho	fiel	ficou	com	a	bela.	

	

	Viram-se	à	tarde	os	dois,	envergonhados;	

	A	pastora	corou,	suspirou	ele;	

	Sós	se	acharam	sem	medo,	sem	receios…	

	Ao	amante,	acordada,	Egle	se	entrega;	

	Acha	mais	doce	não	dormir	agora,	

E	toda	a	embriaguez	de	amor	conhece.	

	Mas,	se	algum	novo	dom	de	Hilas	recebe,	

	Com	dulcíssima	usura	o	restitui.	

	Na	alma,	a	pesar,	as	dádivas	começam	

	À	pastora	gentil:	–	“Sei	que	te	devo	

	Duas	pombinhas,	que	me	deste	outrora.	

Mas	ah!	Tenho	um	receio,	que	me	inquieta;	

Se	elas	fugissem…	Muito	me	incomoda	

	Tão	cruel,	tão	penoso	desassossego.	

	Toma-as,	de	novo;	e	o	meigo	preço,	

	Que	por	elas	te	dei,	também	mo	entrega”.	

	

Sorriu-se	o	jovem;	e	pagou-as…	(ambas!)	

Um	momento	depois,	o	cordeirinho	

	À	pastora	lembrou:	–	“Ao	terno	amante	

	Devo	acaso	roubar	o	que	mais	ama?	

	Assíduo	companheiro	de	teus	passos	

Ele	foi	sempre:	tu	mesmo	o	nutrias	

	Com	tuas	próprias	mãos	sempre	afagando.	

	Recebe-o,	que	eu	to	dou”.	E	o	cordeirinho	

	Foi	restituído.	O	cão	só	lhe	restava:	
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	Razões	novas,	e	ordem	absoluta	

	Para	tomar	o	dom,	que	tanto	estima.	

“Não	tens	mais	que	um;	é	guarda	do	rebanho:	

	Recebe-o,	doce	amante,	e	tudo,	tudo;	

	Mais	inda	em	cima	tornar-te-ei	um	beijo.”	

	

	Tinha	custado	a	dádiva	bem	pouco;	

	Mas,	para	a	restituir,	custou	dobrado.	

	O	pastor	afrouxou…	(Sério	negócio	

Veio	por	fim	a	ser	o	que	era	brinco!)	

	Deixou-se	adormecer	ao	pé	da	bela,	

	Que,	esgotados	de	todo	os	seus	pretextos,	

	Suspirando	entre	si,	dizia	ainda:	

		“Ah!	porque	me	não	deu	todo	o	rebanho!”	

	

*					

Tendo	 traduzido	este	conto	o	mais	 fielmente	que	pude	do	 francês	de	Ber-

nard,	por	satisfazer	aos	rogos	do	meu	íntimo	amigo	J.	L.,	enviei-lhe	a	tradução	com	

os	seguintes	versos,	que	julgo	não	dever	omitir	aqui.	

	

AO	MEU	AMIGO	J.	L.	

	
	Pois	os	mimosos	sons	da	branda	musa	

	Do	tão	gentil	Bernard	na	pátria	lira	

	Queres	ouvir	suave	modulados,	

	E	em	Lusos	trajes	disputar-se	um	beijo	

De	Tempe	os	generosos	amadores;	

	As	cordas	ferirei	de	comprazer-te,	

Cortar-lhe-ei	galas	dos	pastores	nossos:	

Na	língua	de	Camões,	se	posso	tanto,	

	Ver-lhe-ás	nos	lábios	sussurrar	amores,	

E	o	favo	dos	prazeres	deslizar-lhe.	
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Tu	que	és	meio	francês,	meio	germano,	

	Que	à	meiga	Deshoulières	canções	fagueiras,	

	Que	a	Gesner	mui	singelo	ouviste	os	cantos	

Na	avena	pastoril	doce	entoados,	

Que	ao	melífluo	idioma	de	Racine	

Sabes	as	graças,	e	o	difícil	colhes	

	De	em	mais	difícil	português	vertê-las;	

Se	os	teus	pastores,	nas	ribeiras	nossas,	

	Nas	margens	do	suavíssimo	Mondego	

	Vires	diferentes	dos	que	o	Sena	ouvira;	

	A	ti	só,	que	o	quiseste,	imputa	os	erros.	

	E,	se	no	saldo	de	amorosas	contas,	

Ficar	por	dividir	algum	quebrado,	

Aproveita	a	fracção,	faze-a	contínua,	

Se	a	tanto	te	ajudar	engenho	e	arte.	

____________________________	

	

Número	V	

	

MODAS	
Muito	decididamente	se	vai	declarando	a	moda	das	cinturas	compridas;	e	os	

figurinos	de	Paris	têm	proclamado	tão	altamente	este	uso,	que	pode	quase	asseve-

rar-se	que	em	breve	será	o	dominante.	Tremo	quando	penso	neste	futuro,	e	encaro	

ainda	de	longe	tão	assustadora	perspectiva.	

Não	digo	eu	que	sejam	desairosas	as	cinturas	compridas;	ninguém	com	im-

parcialidade	poderá	negar	o	esbelto	delas;	sei	quanto	ajudam	o	bom	ar	e	elegância	

natural	de	um	corpo	bem	feito.	Mas	todas	estas	verdades	deixarão	de	o	ser,	se,	co-

mo	regra	fixa	e	inalterável,	se	estabelecer	o	seu	uso	absoluto.	

Em	primeiro	lugar,	o	bom	gosto	reprovará	sempre	o	excessivo	das	cinturas	

compridas.	Quaisquer	que	sejam	as	suas	vantagens,	elas	se	perdem	por	demasiado	

e	se	inutilizam	pela	afectação	que	ele	produz.	

Em	 segundo	 lugar,	 e	muito	 principalmente,	 é	 impossível	 estabelecer	 uma	

norma	geral	a	este	respeito;	por	isso	que	variando,	como	variam,	infinitamente,	os	
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talhes	e	 feições	do	corpo,	as	 cinturas	compridas,	que	a	algumas	senhoras	 ficarão	

grandemente	bem,	a	outras	as	desfearão	visivelmente.	Haverá	belas	a	quem	este	

uso	dará	o	garbo	das	deusas	e	o	airoso	das	ninfas;	haverá	outras	a	quem	tal	moda	

tornará	derrengadas	bonecas	e	desconchavados	manequins.	

Quando	as	cinturas	curtas	dominavam	e	subiram	ao	excesso	prodigioso	em	

que	as	vimos,	teve	esta	moda	maldita	a	habilidade	de	destruir	a	natureza,	ocultar	

quase	a	mais	amável	de	todas	as	formas,	ou,	pelo	menos,	contrafazê-la,	forçando	o	

seio	de	uma	senhora	a	subir-lhe	às	orelhas,	ou	esconder-se	debaixo	do	braço.	Pas-

sou,	felizmente,	e	as	cinturas	desceram	pouco	a	pouco	à	medida	airosa	em	que	por	

bastante	 tempo	 se	 têm	conservado	 com	pequenas	alterações.	Mas,	 se	 aquele	uso	

era	defeituoso,	não	é	menos	este;	perder-se-ão	as	feições	do	corpo	que	não	forem	

da	cintura	para	cima;	aparecerão	estas	excessivamente,	e	em	grande	prejuízo	da-

quelas	senhoras	que	não	puderem	absolutamente	dizer-se	sem	senão	neste	ponto.	

Assim	o	excesso	de	uma	linda	moda	a	tornará	horrível.	

Julgamos,	pois,	do	nosso	dever	proclamar	às	senhoras	portuguesas	para	que	

se	 não	 deixem	 iludir	 dos	 falsos	 princípios	 com	 que	 pretendem	 aluciná-las	 num	

ponto	de	tanto	interesse	e	circunstância.	

	

		ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS			
Grande	 tom	à	 l’opéra.	Coiffure	de	gaze,	 rosas	e	narcisos.	Robe	de	cetim	cor	

de	 carne	 com	 escumilha,	 guarnecido	 de	 rosas	 com	 espigas	 de	 pérolas.	 Luneta	 à	

deux	verres,	passada	à	tiracolo	em	fita	preta	de	Malta.	

Au	Théâtre.	Penteado	em	cabelo	com	pente	de	aço.	Robe	de	percale	Canezou	

de	musselina,	guarnições	do	mesmo;	colar	e	brincos	de	cabelo.	Passeio.	Chapéu	de	

cetim	à	fiehu,	guarnecido	de	blonde	e	plumas;	vestido	de	cachemire	francesa.			

	

USO	DE	LISBOA	

As	capinhas	à	romeira	vão	estando	muito	em	moda,	principalmente	entre	as	

senhoras	regressadas	do	ultramar.	

As	entradas	dos	sapatos	descem	conhecidamente.	
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PASSEIOS	
Todo	o	mundo	sabe	que	o	nosso	clima	é	um	dos	mais	amenos	da	Europa,	e,	

por	consequência,	um	dos	mais	favoráveis	para	passear;	porém	todo	o	mundo	sabe	

também	que	não	há	país	onde	menos	se	passeie	do	que	em	o	nosso.	Ora	qual	seja	o	

motivo	do	desuso	deste	 elegante	 e	 salutífero	 recreio	 entre	nós,	 não	 será	 fácil	 de	

descobrir;	contudo,	faremos	as	diligências	possíveis	para	isso,	visto	ser	um	ponto	

muito	interessante,	e	um	daqueles	que	prometemos	tratar.	

Ninguém	ignora	a	grande	rivalidade	que	sempre	houve	e	ainda	hoje	há,	en-

tre	 Franceses	 e	 Ingleses,	 sobre	 qual	 dos	 dois	 passeios	 é	mais	 brilhante:	 se	Hyde	

Park	ou	Tuilleries.	Estas	duas	nações	despendem	cabedais	imensos	com	a	mira	de	

obterem,	 cada	uma,	 a	preferência	para	o	 seu	passeio	–	Hyde	Park	 é,	 sem	dúvida,	

superior	às	Tuilleries	(dizem	os	Ingleses)	pelo	seu	tamanho,	pela	sua	beleza	roma-

nesca,	pelas	suas	ruas,	pela	magnificência	das	equipagens	e	concurso	de	povo	que	

ali	 se	apresenta.	Os	Franceses	dizem	o	contrário:	que	as	Tuilleries	 são	muito	me-

lhores	que	Hyde	Park,	pela	regularidade	dos	jardins,	pelo	belo	palácio,	etc.	etc.	

Porém,	nós	que	havemos	de	dizer?	Se	quisermos	falar	a	verdade,	e	ser	sin-

ceros,	diremos:	que	há	em	Lisboa	umas	poucas	de	árvores	plantadas	à	 linha;	que	

isto	 se	 chama	o	Passeio	Público,	 onde	não	vai	 ninguém;	 e	que	 a	 este	 se	 reduzem	

todos	os	lugares	de	passeio	de	Portugal,	Brasil	e	Algarves!!	

Assim	mesmo,	 aquela	miséria	 de	 passeio	 público	 em	miniatura	 data	 sim-

plesmente	de	quarenta	anos	a	esta	parte.	Onde	se	passearia	até	então	em	Lisboa?	

É	bem	fácil	a	resposta:	no	mesmo	sítio	onde	se	passeia	hoje:	em	parte	ne-

nhuma.	As	senhoras,	a	cujo	arbítrio	está	sempre	a	voga	de	todos	os	usos	e	diverti-

mentos,	 não	 sei	 por	 que	 fatalidade	 em	 Portugal	 têm	 desprezado	 isto;	 e	 perdido	

assim	um	dos	melhores	recreios	e	mais	saudáveis.	

Até	aqui,	o	aferro	aos	usos	antigos,	e	o	génio	caseiro	e	desconfiado	de	nos-

sos	avós,	foi	em	grande	parte	a	causa	disto;	mas	hoje,	que	a	franqueza	do	bom	tom	

tem	destruído	aquela	causa,	a	culpa	de	tal	desleixo	não	pode	recair	com	justiça	se-

não	sobre	as	senhoras.	Os	homens	não	frequentam	o	passeio	porque	as	senhoras	o	

abandonam,	e	porque	assentaram	consigo	(bem	ou	mal?)	que	não	deviam	ir	onde	

elas	não	fossem.		
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Nos	números	seguintes	continuaremos	esta	matéria	bem	digna	de	aprofun-

dar-se;	e	não	cessaremos	de	pedir	às	damas	da	capital	que	nos	ajudem	em	nossa	

missão	com	seu	poderoso	e	eficaz	exemplo.	
	

JOGO	
O	jogo	é	um	invento	de	sociedade	e	uma	das	ocupações	dela;	foi	descoberto	

para	este	fim,	arranjado	para	entreter	o	tempo	em	companhia.	Por	tal	se	conserva	

ainda	hoje,	e	por	tal	ainda	se	usa	e	pratica.	Sendo,	como	são,	inegáveis	estes	princí-

pios,	sendo,	como	todos	confessam,	simples	conjecturas	todas	as	opiniões	a	respei-

to	da	 sua	origem,	é	 também	 inegável	que	mais	 fundadas	 serão,	mais	prováveis	e	

menos	arriscadas	aquelas	opiniões	que	se	basificarem	em	conjecturas	filhas	destes	

mesmos	princípios.	

Entreter	o	tempo	em	companhia	–	eis	aqui	o	fim	do	jogo:	como	este	é	e	foi	o	

seu	 princípio,	 tal	 devia	 ser	 a	 sua	 origem.	 Daqui	 necessariamente	 se	 conclui	 que	

aquela	 classe	de	pessoas,	que	menos	parte	pudessem	 tomar	em	outros	mais	bri-

lhantes	e	atraidores	divertimentos	essa	devia	ser	a	sua	inventora.	Ora,	como	nesta	

indagação	não	temos	nem	podemos	ter	dados	certos,	em	que	fundar	os	argumen-

tos,	aproximar-nos-emos	da	evidência	o	mais	que	pudermos;	e	o	único	método	que	

nos	resta	é	o	que	vulgarmente	se	chama	–	de	exclusão	de	partes.	

E	perguntarei	agora:	qual	seria	a	classe	de	pessoas	que	na	sociedade	menos	

se	entretivesse	com	seus	mais	graciosos	divertimentos?	A	dos	 sábios	e	 literatos?	

Decerto	não;	que	empregadas	em	seus	livros,	em	seus	escritos,	em	suas	científicas	

tarefas,	 fazendo	disto	sua	primeira,	única	e	singular	ocupação,	 lhes	davam	todo	o	

seu	tempo;	e,	bem	diferentes	dos	sábios	de	hoje,	para	mais	nada	 lhes	restava.	As	

belas?	 Ninguém	 responderá	 que	 sim:	 escusado	 fora	 apontar	 razões	 para	 provar	

coisa	tão	simples.	Dança,	namoro,	etc.	etc.,	foram,	são	e	serão	seus	únicos	empregos,	

enquanto	a	idade	ou	a	natureza	escassa	as	não	inabilita	para	eles.	Dos	rapazes,	to-

dos	dirão	o	mesmo;	e	o	mesmo	se	pode	asseverar	de	todas	as	classes,	excepto	tão-

somente	uma.	

Aposto	 que	 adivinham	 já	 de	 quem	 eu	 quero	 falar.	 A	 daquelas	 senhoras	 e	

homens,	para	quem,	 já	seca	a	Primavera,	 frio	o	Verão,	e	sem	frutos	o	Outono,	co-

meça	com	grande	pesar	seu	o	enregelado	Inverno,	sem	que	eles	queiram	confessá-

lo,	nem	convir	nisso.	É	pois	muito	de	supor	que	os	inventores	do	jogo	fossem	aque-
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las	pessoas	que,	por	sua	idade	e	desfavorecimento	da	natureza,	não	podiam	dar-se	

a	outros	divertimentos.	Quiseram	desta	maneira	reter	os	prazeres	que	lhes	fugiam	

e	as	graças	que	os	abandonavam.	

Tal	é	a	conjectura	que	mais	se	ajusta	com	a	probabilidade.	E	apesar	que	a	

observação	nos	mostra	hoje	algumas	vezes	o	contrário,	 apesar	que	vejamos	hoje	

com	bem	mágoa	algumas	belas	e	cavalheiros	moços	darem-se	a	este	divertimento	

com	alguma	preferência:	são	aberrações	contra	a	natureza,	que	nada	provam	e	que	

não	destroem	o	que	deixámos	ponderado.	

	

TEATRO	
Corremos	 ligeiramente	 pelos	 princípios	 da	 história	 dramática,	 e	 pela	 sim-

ples	razão	do	pouco	que	importa	aos	nossos	determinados	fins.	Ansiosos	de	chegar	

ao	nosso	tempo,	e	entrar	circunstanciadamente	nos	pontos	que	mais	nos	interes-

sam,	continuaremos	da	mesma	maneira	no	que	vai	dessa	história	até	à	época	bri-

lhante	em	que	o	belo-sexo	e	os	seus	atractivos,	 tomando	absoluta	posse	da	cena,	

começaram	a	exercer	nela	 sua	dominação	encantadora,	 assim	na	direcção	do	es-

pectáculo	como	na	dos	espectadores.	

Não	 podemos,	 contudo,	 passar	 em	 absoluto	 silêncio	 alguns	mais	 notáveis	

pontos	desta	história;	e	desde	já	pedimos	com	antecipação	às	nossas	belas	leitoras	

nos	desculpem	o	necessário	fastio	que	algumas	vezes	será	difícil	evitar-lhes.	

Levávamos	dito	em	o	número	antecedente	que	maiores	vantagens	fizeram	

os	 Romanos	 na	 comédia	 do	 que	 nas	 composições	 trágicas.	 Sempre	 os	 Romanos	

mostraram	grande	talento	para	a	Sátira,	qualidade	que	herdaram	seus	degenera-

dos	descendentes.	Não	foi	capaz	de	os	fazer	calar	a	tirania	dos	imperadores,	e	hoje	

mesmo	Pasquim	zomba	e	ri	do	governo	papal.	

Não	nos	importam	as	fábulas	atelanas,	nem	as	diversas	espécies	de	comédia,	

a	que	em	Roma	se	dava	o	nome	de	mistas,	motórias,	estatárias,	paliatas,	protexta-

tas,	tabernárias,	togatas,	etc.,	nem	tão-pouco	nos	interessa	a	razão	de	semelhantes	

denominações.		

Os	autores	cómicos	Latinos,	de	que	nos	restam	algumas	obras	são,	como	to-

dos	sabem,	Plauto	e	Terêncio.	Fala-se	destes	dois	poetas	como	de	escritores	origi-

nais,	quando	na	verdade	são,	pela	maior	parte,	tradutores,	ou,	pelo	menos,	 imita-

dores	dos	Gregos.		
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Com	a	invasão	dos	povos	do	Norte	nas	regiões	do	Meio-Dia,	caiu	o	império	

romano,	e	com	ele	a	república	das	letras.	Veio	depois,	com	o	andar	dos	tempos,	a	

cavalaria	andante,	instituição	que,	na	sua	origem,	tanta	honra	faz	à	humanidade	e	

tanta	glória	deu	ao	belo-sexo;	vieram	as	cruzadas,	e	então	começaram	a	aparecer	

os	primeiros	ensaios	dramáticos,	depois	do	renascimento	das	letras,	em	um	género	

de	composições,	a	que	se	deu	o	nome	de	Mistérios,	ou	Moralidades.	

Estas	peças	rudes	e	indigestas	representavam	alguns	dos	mistérios	de	nossa	

Religião	ou	pretendiam	dar	lições	de	moral	numa	alegoria,	em	que	se	personaliza-

vam	os	vícios	e	virtudes.	A	paixão	de	Cristo,	os	Actos	dos	Apóstolos,	etc.	subiram	ao	

tablado.	A	Fé,	a	Esperança,	a	Caridade,	a	Avareza,	a	Luxúria,	numa	palavra,	todos	os	

vícios	e	virtudes	se	acharam	juntamente	em	cena	disputando	umas	com	outras.	

Para	que	se	faça	alguma	ideia	do	que	isto	era,	daremos	neste	artigo	o	esboço	

de	uma	das	peças	do	nosso	Gil	Vicente,	composta	neste	gosto	e	que	vem	no	seu	li-

vro	intitulado	Obras	de	Devoção.	

Faremos,	outrossim,	conhecer	desta	maneira	mais	de	perto	um	dos	nossos	

escritores,	a	que	vulgarmente	só	se	sabe	o	nome.	Além	de	que	não	deixa	de	ser	cu-

riosa	a	observação	dos	primeiros	passos	que	a	arte	deu,	ainda	na	sua	 infância;	e	

para	conservarmos	toda	a	originalidade	ao	nosso	Poeta,	não	lhe	mudaremos	a	or-

tografia	nos	versos	que	houvermos	de	citar.	

A	peça	de	que	falámos	intitula-se	Mofina	Mendes	é	composta	para	se	repre-

sentar	no	dia	de	Natal.	O	lugar	da	cena	parece	ser	a	princípio	a	casa	da	Virgem	Ma-

ria,	a	qual	entra	vestida	de	Rainha	e	acompanhada	de	quatro	donzelas,	que	são	a	

Pobreza,	a	Prudência,	a	Fé	e	a	Humildade,	precedidas	de	quatro	anjos	com	instru-

mentos	de	música.	Sentam-se	e	cada	uma	puxa	por	seu	livro	e	lê.	A	Virgem	começa	

o	seu	diálogo	dizendo:	

	

	Que	ledes,	minhas	creadas,	

	Que	achaes	escripto	hi?	

	

Respondem-lhe	com	várias	profecias	 sobre	a	vinda	do	Messias,	umas	 tira-

das	dos	livros	sagrados,	e	outras	dos	prognósticos	de	Cassandra,	Sibilas,	etc.	Note-

se	que	os	versos	neste	lugar	têm	muitas	passagens	em	latim,	assim	como	por	toda	

a	peça.	Então	a	Virgem	faz	um	grande	elogio	e	pondera	a	fortuna	da	venturosa	mu-
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lher	que	há-de	ser	mãe	de	tal	filho;	e	diz	que	se	daria	por	ditosa	com	servir	tão	alta	

personagem.	Nisto	entra	o	anjo	S.	Gabriel,	e	principia	a	saudar	a	Virgem,	que,	es-

tranhada	do	cumprimento,	pergunta	à	Prudência	o	que	deve	pensar	das	palavras	

do	mensageiro	celeste.	A	donzela	responde-lhe	que	se	não	turbe:	

	

Que	segundo	o	embaixador	

Tal	s’espera	a	embaixada.	

	

Continua	a	saudação,	que	é	sempre	 interrompida	pela	Senhora,	que,	 todas	

as	vezes	que	corta	o	discurso	ao	anjo,	consulta	uma	de	suas	companheiras.	Final-

mente,	vai-se	o	anjo	S.	Gabriel,	e	os	que	ficam	lhe	tocam	por	despedida	uma	sonata.	

Neste	passo	adverte-nos	o	escritor	que	se	corre	a	cortina	e	que	aparecem	alguns	

pastores.	Donde,	e	do	que	se	segue,	pode	conjecturar-se	que	há	aqui	mutação	de	

cena	para	vista	de	campo.	Um	dos	pastores	chama-se	Paio	Vaz,	é	amo	da	Mofina	e	

anda	em	cata	da	 criada;	 o	outro	busca	uma	 rês	que	 se	 lhe	 extraviou	da	manada.	

Começa	um	novo	diálogo	em	que	se	contam	proezas	 inauditas	da	tal	Mofina,	que	

finalmente	aparece.	

VARIEDADES	
No	2.º	número	deste	periódico	demos	no	artigo	de	variedades	a	imitação	de	

uma	alegoria	francesa,	que	decerto	é	uma	das	mais	engenhosas	que	o	elegante	es-

pírito	daquela	nação	tem	produzido.	Neste	número	sai	uma	outra	alegoria	sobre	o	

mesmo	assunto.	Ela	é	de	origem	portuguesa,	e	esperamos	que	essa	qualidade	não	

seja	motivo	de	ser	mal	acolhida	pelos	nossos	compatriotas.	

A	bem	merecida	aceitação	e	geral	aplauso	que	recebeu	no	teatro	italiano	a	

“Festa	da	Rosa”,	por	sua	bela	música,	engenhoso	enredo	e	perfeito	desempenho	de	

suas	partes,	principalmente	da	primeira,	que	granjeou	à	cantora	Favini	um	aplauso	

tão	geral	e	produziu	entre	os	amadores	da	cena	lírica	um	quase	entusiasmo,	excita-

ram	o	autor	desta	ode	à	sua	composição.	

	

A	FESTA	DA	ROSA	

Ode	

	Vénus!	às	lindas	flores	que	rainha	

		 Tão	bela	lhe	não	deste!	
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	Nasceu-te	no	alvo	seio	inda	mais	alva	

		 A	rosa	namorada;	

	E	a	reinar	pelos	prados	a	mandaste	

		 Da	Primavera	às	filhas.	

	Tão	pura	como	a	virgem	das	florestas,	

		 A	neve	da	inocência	

	No	botão	meio	aberto	branquejava;	

		 E	a	candidez	singela,	

	Tímida	ainda,	lhe	embouçava	as	folhas,	

		 Pelo	matiz	dos	campos	

	O	Zéfiro	lascivo	sussurrava;	

		 E	ao	vê-la	tão	formosa	

	Ávido	corre,	vai	furtar-lhe	um	beijo;	

		 A	inocente	rainha	

	Cora	de	pejo;	e	a	cor	envergonhada	

		 Na	alvura	se	lhe	embebe.	

	Triste	ao	ver-se	no	próximo	regato,	

		 Da	perda	se	lamenta;	

	Acaso	passa	amor,	que	à	mãe	fugido	

		 Vagava	nas	campinas,	

	Dos	sentidos	lamentos	condoído:	

		 “Não	pranteis	(lhe	disse)	

	Não	chores,	linda	flor,	males	que	eu	faço,	

		 Sempre	em	delícia	os	pago”;	

	Docemente	a	bafeja,	e	doce	aroma	

		 Eis	súbito	recende	

	Do	seio	à	maga	filha	de	Ericina.	

		 Desde	o	feliz	momento	

	A	inocência,	o	prazer,	e	a	formosura	

		 De	rosas	se	c’roaram.	

	Prémio	da	singelez,	que	orna	a	beleza,	

		 Tu,	culta	França,	a	viste:	

	E	as	festas	suas…	Mágica	Favini,	
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		 Ei-la,	recebe-a,	é	tua,	

	Ternura,	candidez,	beleza	e	mimo	

		 Para	ti	a	colheram.	

	Amor	lhe	despegou	com	a	mão	divina	

		 Os	espinhos	traidores;	

	Já	a	dar-ta…	olha…	e	vê…	Rápido	foge;	

		 Que	mãe	te	viu	nos	olhos.	

	Oh!	que	dor	tão	gentil!	oh!	que	ais	tão	meigos!	

		 Que	pena	tão	fagueira!	

	De	em	torno	aos	lábios,	que	o	lamento	entreabre,	

		 Os	risos	feiticeiros	

	Revoando	lhe	estão,	e	as	Graças	nuas,	

		 No	seio,	que	palpita,	

	Lhe	andam,	por	consolá-la,	esparzindo	

		 Os	jasmins	cor	de	leite,	

	Desejos	mil,	e	mil	com	as	vestes	lindas	

		 Da	símplice	pastora	

	(Com	as	vestes,	que	a	mais	se	não	atrevem)	

		 Lhe	folgam	como	a	medo.	

	Vê	que	suave,	mélica	harmonia	

		 Soa	na	meiga	boca!	

	Que	prazer	voluptuoso	lhe	humedece	

		 Os	olhos	derretidos!	

	Que	sons	do	coração	lhe	vêm	tão	brandos,	

		 A	conquistar	os	nossos!	

	Que	acções,	que	gestos,	que	expressão	do	peito	

		 No	rosto	se	lhe	pintam!	

	Amor,	não	te	enganaste;	é	ela,	é	Vénus,	

		 Mas	não	receies,	volta;	

	Ou,	se	temes	voltar	dá-me	essa	rosa,	

		 Deixa-me	venturoso	

	Entre	a	neve	do	seio	ir	ocultar-lhe	

		 A	flor	tão	cobiçada.	
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________________________________	

	

Número	VI	

	

MODAS	
De	 poucas	 coisas	 se	 cuida	 tanto,	 e	 poucas	 coisas	 decerto	 merecem	 tanto	

cuidado	 como	 os	 enfeites	 de	 cabeça.	 Muito	 se	 desvelam	 as	 senhoras	 sobre	 este	

ponto,	e	com	razão	o	fazem,	porque	nada	há	tão	elegante	como	uma	cabeça	airo-

samente	arranjada.	

Não	quisera	de	maneira	nenhuma	que	se	deitasse	o	mais	mínimo	sal	de	ma-

lignidade	neste	meu	tão	inocente	e	tão	simples	enunciado;	declaro	pois	que	eu	falo	

tão-somente	dos	enfeites	de	senhora;	mas	não	pretendo	por	isso	tirar	aos	leitores	

o	prazer	de	suas	particulares	aplicações,	uma	vez	que	as	façam	caladamente	para	si,	

sem	que	 se	atribua	à	 ingenuidade	da	minha	 inocência	o	que	é	 só	próprio	da	 sua	

malignidade.	

É	de	tanta	importância	e	ponderação	esta	espécie	de	adornos,	que	eles	não	

devem	o	seu	princípio	tão-somente	as	invenções	dos	homens,	ou	às	descobertas	da	

arte.	A	natureza,	que	se	esmerou	na	sua	obra-prima	em	formar	a	mais	bela	das	su-

as	produções,	liberalmente	dotou	o	belo-sexo	neste	ponto,	aformoseando-o	com	as	

lindas	tranças	que	lhe	ornam	as	frentes,	singelo	e	natural	atractivo,	que	por	si	só	

nos	encanta.	

Não	 ficaria	 agora	muito	 longe	 do	meu	 assunto	 o	 tratar	 a	 renhida	 questão	

sobre	a	preferência	dos	cabelos	 louros	e	pretos.	E	como	da	decisão	dela,	ou,	pelo	

menos,	do	exame	de	seus	diversos	argumentos,	depende	em	parte	 (ou	 talvez	em	

tudo)	o	meu	principal	assunto	dos	enfeites	da	cabeça,	julgo	do	meu	dever	não	pas-

sar	em	silêncio	sobre	este	ponto;	e	com	toda	a	imparcialidade	tratarei	objecto	de	

tanta	monta	e	farei	quanto	em	mim	estiver	pelo	resolver	com	a	devida	e	possível	

exactidão.	

Amáveis	leitoras,	desde	já	vos	peço	com	antecipação	a	mais	benigna	indul-

gência.	Qualquer	que	seja	a	cor	de	vossas	 lindas	tranças,	 todas	elas	me	prendem,	

em	todas	elas	se	enreda	a	minha	vontade,	e	 todas,	 todas	são	para	o	meu	coração	

grilhões	desejados,	em	que	ele	muito	de	gosto	se	vai	encadear.	Ficai,	pois,	certas	de	

que	eu	serei	juíz	imparcial,	e	que	não	serão	particulares	inclinações	as	que	me	fa-
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rão	proferir	a	sentença.	E	deveis	com	tanta	mais	tranquilidade	esperá-la	e	ouvi-la,	

quanto	vos	fica	salvo	o	recurso	de	apelação	ou	agravo	para	o	juízo	superior	de	vos-

sos	amantes,	que,	além	de	mais	competente,	 é	aquele	cuja	decisão	mais	vos	pode	

interessar.	

Os	cabelos	 loiros	 têm	sido	objecto	de	 tantos	elogios,	 têm	 tido	por	si	 tanto	

apaixonado,	que	se	a	chamada	opinião	pública	(coisa	em	que	tanto	se	fala,	de	quem	

tanto	se	diz,	por	quem	tanto	se	julga,	para	quem	tanto	se	apela,	e	que	tão	pouco	se	

sabe	 o	 que	 é)	 valesse	 alguma	 coisa	 nesta	matéria,	 necessariamente	 teríamos	 de	

proferir	sentença	a	favor	deles.	

Mas	como	eu	não	sou	juiz	que	me	deixe	levar	dessas	coisas,	em	outros	moti-

vos	mais	fortes	hei-de	fundar	a	minha	decisão.	

Quando	se	fala	geralmente	em	cabelos	loiros,	há	pouca	exactidão	na	manei-

ra	por	que	se	fala.	Há	espécies	deste	género	superiores	umas	às	outras,	e	que	é	ne-

cessário	não	confundir.	

Os	cabelos	cor	de	oiro,	rivais	do	sol	no	lustre	e	brilhantismo,	belos	como	o	

astro	do	dia,	cegam	como	os	seus	raios,	 fulgem	como	a	sua	 luz,	acendem	e	até	às	

vezes	queimam	como	o	seu	fogo.	Eles	acompanham	ordinariamente	a	cor	da	neve	

no	 rosto	 das	 belas,	 cuja	 frente	 adornam,	 e	 trazem	 consigo,	 em	 regra,	 os	 olhos	

azuis…	Que	quezília	particular	que	tenho	com	esta	corzinha	de	olhos!	Feia	não	é	ela	

de	todo,	mas	tem	um	não	sei	quê	de	insípido	e	sem	sabor,	que	me	enfastia	sobre-

maneira,	e	que…	Mas	eu	ia	faltando	ao	que	prometi,	intrometendo	as	minhas	parti-

culares	 ideias	 no	 conceito	 e	 razões	 imparciais	 que	 muito	 imparcialmente	 devo	

apontar.	Eu	torno	a	elas,	e	ponho	de	parte	a	minha	quezília.	

O	cabelo	loiro	esbranquiçado,	esse,	a	falar	a	verdade,	cuido	que	nunca	teve	

apaixonados,	nem	elogios;	e	grande	desgraça	fora	se	os	tivesse,	porque	confio	em	

Deus	que	não	há	nada	mais	desengraçado.	

Resta	uma	terceira	espécie,	que	são	os	açafroados,	ou	ruivos.	Horrenda	coi-

sa!!!	Um	sujeito	meu	amigo,	pintando	a	discórdia,	tingiu-lhe	a	melena	desta	cor;	eu,	

apesar	que	julgo	muito	poética	aquela	descrição,	não	sei	se	tais	cabelos	são	sempre	

indicativos	de	discórdia;	de	zanga	decerto	o	são;	e	mui	pouco	delicado	e	fino	terá	o	

gosto	quem	de	semelhante	corzinha	de	cabelo	for	apaixonado.	

Os	pretos	propriamente	ditos,	 tão	raros	em	toda	a	parte,	 são,	até	por	este	

motivo,	geralmente	cobiçados.	Eu	não	sei	que	haja	homem	que,	ao	ver	umas	tran-



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-186-	

ças	cor	da	noite,	uns	olhos	negros,	um	rosto	de	neve,	possa	resistir-lhe,	saiba	ficar	

um	momento	sem	perder	de	uma	vez	e	para	sempre	a	ociosa	liberdade.	Não	imagi-

no	beleza	que	se	compare	com	esta,	não	concebo	formosura	que	se	lhe	assemelhe;	

nem	há	encantos	que	rivalizem	seus	atractivos.	Vénus,	se	mão	teve	o	cabelo	preto,	

não	foi	a	deusa	da	formosura,	e	os	povos	que	lhe	ergueram	altares,	ou	nunca	a	vi-

ram,	ou	foi	desta	maneira.	Um	dos	maiores	políticos	do	mundo,	Maomé,	conheceu	

tanto	esta	verdade,	que	no	seu	delicioso	paraíso	promete	aos	verdadeiros	crentes	

as	encantadoras	Huris,	 com	olhos	e	cabelos	pretos.	Tal	poder	 lhes	 julgou	ele,	que	

supôs	bastante	motivo	para	obrar	bem	neste	mundo,	e	desejar	o	outro,	a	esperança	

de	uns	cabelos	pretos.	

Depois	destes,	e	como	espécie	do	seu	género,	seguem	os	castanhos-escuros.	

Muita	gente	confunde	estes	com	aqueles,	mas	com	manifesto	erro	e	impropriedade,	

pois	 ainda	 que	 o	 castanho-escuro	 seja	 uma	 linda	 cor	 de	 cabelo,	 não	 pode	 nunca	

pôr-se	em	paralelo	com	o	preto.	

O	 castanho-claro	 tem	 seus	 entusiastas	 e	 suas	 belezas;	 nem	 eu	 lhas	 nego,	

nem	haverá	quem	o	faça.	Eles	acompanham	ordinariamente	bonita	cor	de	rosto	e	

engraçados	olhos.	Sim,	engraçados,	porque	vivos	e	brilhantes,	daqueles	que	num	só	

volver	levam	após	si	as	vontades,	arrastam	imperiosamente	os	corações…	Oh!	es-

ses,	ou	nunca,	ou	raríssimas	vezes	acompanham	uma	tal	cor	de	cabelo.	

Tenho,	segundo	me	parece,	exposto	com	a	possível	imparcialidade	os	prós	e	

contras	dos	diferentes	géneros,	que	distingui;	 restam	duas	coisas:	uma,	decidir	a	

questão	 da	 preferência;	 outra,	 aplicando	 ao	 nosso	 objecto	 principal,	 as	modas,	

examinar	as	variadas	espécies	de	enfeites	que	a	estas	variadas	cores	mais	propri-

amente	ajustam	e	competem.	É	difícil	a	empresa,	e	arriscado	o	juízo;	convém,	por	

isso,	descanso	e	meditação;	e	em	o	número	seguinte	continuaremos	(e	talvez	fin-

daremos)	esta	matéria.	

	

ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS			

Continuam	sem	alterações.				

	

USO	DE	LISBOA	

O	preto	e	todas	as	cores	escuras	são	as	mais	em	uso.	
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JOGO	
A	engenhosa	invenção	das	cartas	alemãs	causou	a	emulação	das	principais	

nações	da	Europa,	e	estas	principiaram	à	porfia	a	idear	o	modo	por	que	a	poderiam	

rivalizar	em	alguma	coisa.	Umas	inventaram	os	jogos	de	parar,	outras	os	carteados,	

e,	 além	 disso,	 galantes	 e	 engenhosos	 símbolos	 de	 naipes,	 e	 alegorias	 de	 figuras,	

procurando	assim	igualá-los	e	granjear	parte	dos	 louvores	devidos	a	tão	útil	des-

coberta.	Muitos	foram	os	que	se	inventaram;	porém,	nós	trataremos	aqui	somente	

dos	principais.	O	Père	Menestrier	quer	que	as	cartas	representem	os	quatro	esta-

dos	da	vida:	as	copas	a	gente	da	igreja,	as	espadas	os	guerreiros,	os	paus	os	lavra-

dores,	 os	 ouros	 os	 habitantes	 das	 cidades.	 Eis	 uma	origem	bem	esquisita,	 e	 com	

alusões	bem	extraordinárias.	

Outras	nações	representaram	os	seus	símbolos	nas	figuras	de	cada	naipe.	Os	

quatro	 reis	 David,	 Alexandre,	 César,	 Carlos	 Magno	 são	 os	 emblemas	 das	 quatro	

grandes	monarquias,	judaica,	grega,	romana	e	alemã.	

As	quatro	damas,	Raquel,	 Judite,	Palas	e	Argina,	(anagrama	de	regina,	 por-

que	nunca	existiu	rainha	alguma	chamada	Argina)	exprimem	 (diz	o	mesmo	Père)	

os	quatro	modos	de	reinar:	o	primeiro	pela	piedade,	o	segundo	pela	formosura,	o	

terceiro	pela	sabedoria,	e	o	quarto	pelo	direito	de	sucessão.	Os	valetes19	Lancelot,	

La	Hire,	Hector	e	Hogier,	 representam	 quatro	 grandes	 capitães,	 como	 denotando	

que	a	força	de	um	exército	nada	vale,	não	tendo	hábeis	generais	que	dirijam	suas	

manobras	e	movimentos	a	tempo.	

Estas	são	as	alegorias	que	diversas	nações	têm	dado	às	cartas	e	suas	figuras.	

Os	 Portugueses,	 até	 aqui	 desprezados	 pelas	 outras	 nações,	 que	 não	 sabiam	nem	

ainda	sabem	apreciar	as	suas	qualidades	e	engenho,	até	nisto	não	têm	sido	omissos,	

depois	que	a	liberdade	lhes	deu	lugar	a	exercerem	as	suas	faculdades	intelectuais	e	

mostrarem	que,	apesar	das	barreiras	que	lhes	tinham	posto	à	sua	ilustração,	eles	

souberam	vencê-las,	para	hoje	figurarem	a	par	das	nações	mais	 ilustradas	da	Eu-

ropa	em	um	tão	importante	artigo	de	indústria.	

Nas	cartas	constitucionais,	todas	as	figuras	foram	substituídas	por	assuntos	

patrióticos:	o	rei	David	por	D.	Dinis,	Alexandre	por	D.	João	I,	César	por	D.	Manuel,	
																																																								

19	Os	 antigos	 Franceses,	 no	 tempo	da	 sua	barbaridade,	reputavam	honorífico	 o	 título	 de	
Varlet	 (depois	Valete)	 e	 os	mesmos	 grandes	 senhores	 o	 tomavam	até	 serem	 armados	 cavaleiros.	
Por	isto	se	deu	no	baralho	o	título	de	valete	ou	varlet	a	Hogier,	Lancelot,	La	Hire	e	Hector,	capitães	
distintos	do	tempo	de	Carlos	VII.		
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Carlos	Magno	por	D.	Afonso	I,	emblemas	de	quatro	reis	constitucionais.	O	mesmo	

aconteceu	 às	 damas,	 que	 igualmente	 juraram	a	 constituição.	 A	Raquel	sucedeu	 a	

Abundância,	a	Judite	a	Constituição,	a	Palas	a	Justiça,	a	Argina	a	Fortaleza.	

Nos	valetes,	Hogier	foi	vencido	por	D.	João	de	Castro,	Lancelot	por	D.	Afonso	

de	Albuquerque,	Hector	por	D.	Vasco	da	Gama,	e	La	Hire	por	D.	Nuno	Álvares	Perei-

ra.	

Aida	que	o	simbolismo	das	figuras	não	esteja	bem	classificado,	contudo	pa-

rece-nos	de	 grande	utilidade	 e	 generalizar-se	 entre	nós	 esta	 tão	 importante	mu-

dança,	pelos	seus	resultados	patrióticos	e	consecutivo	liberalismo,	que	é	certamen-

te	uma	das	melhores	qualidades	do	jogo.	

E	demais,	que	novo	chiste	 não	 será	para	o	 interesse	deste	divertimento,	o	

dizer	uma	senhora	à	outra,	estando	a	perder:	Este	D.	 João	I	 foi	os	meus	pecados:	

por	sua	causa	levei	um	codilho.	–	Sim,	minha	rica?	(dirá	a	outra)	Pois	o	meu	Nuno	

Álvares	Pereira	 fez	com	que	eu	ganhasse	a	mão.	–	Não	me	aconteceu	o	mesmo	a	

mim	(diz	dali	outra	parceira)	com	esta	constituição	de	uma	figa,	que	me	fez	perder	

até	à	última	de	cinco.	–	Pois	olhe:	 (responderá	a	outra	parceira	muito	quezilada)	

outro	tanto	me	sucedeu	a	mim	com	esta	Justiça,	que	decerto	não	é	justiça,	mas	coi-

sa	má,	pois	sempre	me	depena	quando	me	meto	com	ela.	

E	na	realidade,	que	triste	e	sem	sabor	não	é	dizer	valete	de	espadas,	dama	de	

paus,	rei	de	copas,	etc.	Que	linda	coisa	não	será	vermos	numa	luzida	companhia	as	

belas	e	os	cavalheiros	designando	as	cartas	por	estes	nomes	particulares,	trazendo	

assim	à	memória	a	recordação	de	grandes	heróis	e	sublimes	virtudes!	

A	ideia	parece-me	luminosa,	por	isso	chamo	a	atenção	dos	peritos	na	maté-

ria	para	que	hajam	de	substituir	esta	nova	nomenclatura	à	outra	já	cediça	e	velha.	
	

TEATRO	
O	amo	a	quer	obrigar	a	dar-lhe	conta	do	rebanho	que	lhe	entregara.	Ela	res-

ponde	que	sim,	 contanto	que	depois	 lhe	pague	o	que	deve.	Começa	Paio	Vaz	por	

partes,	e	de	cada	espécie	de	gado	por	que	pergunta	sabe	que	se	tem	perdido	gran-

de	número	de	cabeças.	A	Mofina	diz-lhe,	por	fim,	que	pague,	visto	ela	ter	dado	con-

ta	de	todo	o	gado,	como	prometera.	O	amo	dá-lhe	por	paga	um	pote	de	azeite,	que	

ela	põe	sobre	cabeça,	e	começa	a	dizer:	
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	Vou	a	feira	de	Trancoso		

	Logo,	nome	de	Jesu	

	E	farey	dinheyro	grosso.	

	

	Do	queste	azeyte	render	

	Comprarey	ouos	de	pata	

Que	he	a	cousa	mais	barata	

	Queu	de	laa	posso	trazer:	

E	estes	ouos	chocarão	

	Cada	ouo	dara	hum	pato	

	E	cada	pato	hum	tostão	

	Que	passara	de	hum	milhão	

	E	meo,	a	render	barato.	

	

	Casarey	rica,	e	honrada	

	Per	estes	ouos	de	pata	

	E	o	dia	que	for	casada	

	Sayrey	ataviada	

Com	hũ	brial	descarlata	

	E	diante	o	disposado	

Que	mestaraa	namorando	

	Virey	de	dentro	baylando	

	Assi	desta	arte	baylado	

	Esta	cantiga	cantando.	

	

Ao	dançar,	cai-lhe	o	pote,	e,	longe	de	se	afligir	com	a	perca	de	toda	a	sua	for-

tuna,	retira-se	cantando.	Depois	entram	outros	pastores,	que	tendo	falado	do	seu	

gado,	deitam-se	a	dormir.	Aqui	acaba	a	primeira	parte,	ou	acto	da	peça,	o	que	se	

conhece	pela	advertência	que	faz	o	escritor	nestas	palavras:	Logo	se	segue	a	segun-

da	parte,	que	é	uma	breve	contemplação	sobre	o	nascimento.	

O	lugar	da	cena	parece	ser	o	mesmo.	Sai	a	Virgem	com	o	acompanhamento	

do	costume,	e,	depois	de	recitar	alguns	versos	em	louvor	do	Menino,	manda	a	D.	Fé	

que	vá	acender	uma	vela,	a	que	ela	chama	a	vela	da	glória.	Sai	a	sobredita,	acompa-
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nhada	de	S.	José;	e	no	entanto	a	Virgem,	e	as	que	ficam,	rezam	um	salmo	da	compo-

sição	do	Mestre	Gil,	entremeado	de	seus	latinórios.	

Entra	a	Fé,	e	S.	José,	com	a	vela	apagada,	o	qual	diz	que	ninguém	quer	acen-

der	a	vela	da	Fé;	e	depois	desta	e	da	Humildade	se	queixarem	amargamente	disto,	

a	Senhora	manda	acender	a	da	Esperança:	

	

E	dizey-lhe	que	o	pauio	

Desta	vella	a	salvação	

E	a	cera	o	poderio	

Que	tem	o	livre	aluetrio	

E	o	lume	a	perfeyção.	

	

S.	José	retruca	nestes	termos:	

	

Senhora	não	monta	mais		

Semear	milho	nos	rios	

Que	queremos	por	sinaes	

Metter	cousas	divinaes	

Nas	cabeças	dos	bogios.	

Manday-lhe	accender	candeas	

Que	chamam	ouro	e	fazenda	etc.	etc.	

	

Mlle.	Prudência	adverte	que	para	nada	se	precisa	de	lume,	porque,	se	é	para	

esclarecer	aqueles	lugares,	a	verdadeira	claridade	não	tardará	muito	a	nascer;	se	é	

para	guisar	algum	manjar	para	o	Menino,	que	ele	não	precisa,	porque	é	“panis	vi-

ta”;	e	que	se	é	para	o	vestir,	que	a	melhor	cobertura	em	que	se	pode	envolver	é	a	

própria	formosura.	

	

	Mais	hia	por	diante	a	tal	donzella	

	Cô	sermão,	que	ninguém	lh’encommendara.	

	

Quando	chora	o	Menino,	as	virtudes	cantando	o	embalam;	e	os	Anjos	par-

tem	a	acordar	os	pastores,	que	dormiam	desde	o	primeiro	acto.	A	muito	custo	os	
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despertam,	e	os	fazem	vir	adorar	o	recém-nascido.	Remata-se	a	função	dançando	e	

cantando	todas	as	personagens,	etc.	etc.	

	

VARIEDADES	
Desta	sublime	peça	de	versos,	sobeja	para	seu	elogio	o	nome	de	Safo,	igno-

rado	só	de	quem	não	tiver	coração.	Infeliz	nos	seus	amores,	quanto	ardente	em	sua	

paixão,	 esta	 desgraçada	 vítima	 de	 um	 sentimento	 irresistível,	 pouco	 antes	 de	 se	

precipitar	 do	 célebre	 rochedo	 de	 Leucates,	 a	 escreveu	 ao	 ingrato	 objecto	 de	 seu	

malfadado	amor.	A	poesia	sentimental	e	melancólica	doçura	de	seus	versos	me	fez	

empreender	a	difícil	tradução	deles,	ambicionando	tanto	a	aprovação	lisonjeira	de	

nossas	amáveis	leitoras,	quanto	lhes	desejo	diferente	sorte.	

	

DESPEDIDA	DE	SAFO	A	FÁON	

Ode	

	

	Deixai	um	pouco	o	trono	dos	prazeres,	

	Ternas	irmãs	de	amor,	Graças	ingénuas!	

	De	Fáon	inconstante	assíduas	sócias,	

		 Meus	últimos	suspiros,	

		 Ao	ingrato,	levai-lhos.	

	

	Celestes	Musas,	Safo	desgraçada	

	De	vossos	cantos	a	doçura	iguale!	

	E	tu,	lira	infeliz,	triste	instrumento,	

		 Eco	dos	meus	gemidos,	

		 Apura	os	sons	tocantes.	

	

	Quando	o	eco	tempestuoso	ameaça	os	prados,	

	E	os	despregados	ventos	se	enfurecem,	

	Choupo	erguido	no	cume	das	montanhas	

		 Menos	se	agita	ainda	

		 Que	o	meu	ansiado	peito.	

	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-192-	

	Formosos	dias	de	minha	alma	encanto	

	Em	que	sujeito	às	minhas	leis	o	via,	

	Dias,	em	que	eu	gozei	de	o	ver	ao	menos,	

		 Dias	de	glória	e	júbilo,	

		 Cruéis!	onde	fugistes?	

	

	E	eu	que	a	amava,	a	rival	aborrecida!	

	Ingrata!	o	coração	fingia	abrir-me,	

	E	entanto	ao	meu	com	sua	mão	traidora	

		 As	feridas	rasgava	

		 Que	há-de	fechar	só	morte!	

	

	Embora,	sê	feliz	com	a	tua	amada	

	(Pode	haver	coração	que	teu	não	seja!)	

	No	delírio	de	amor,	na	paz	do	gozo,	

		 Venturas,	que	eu	não	provo,	

		 Saboreia-as	embora.	

	

	O	meu	fado	infeliz	foi	só	de	amar-te,	

	Foram	destinos	teus	ser	sempre	amável.	

	Quando	dos	dias	teus	na	maga	infância	

		 A	praias	encantadas	

		 O	teu	baixel	guiavas,	

	

	Nos	trajes	de	mortal	Ciprina	bela	

	Para	as	águas	vadear	te	implora	auxílio;	

	Tua	a	passaste,	e	as	ondas	satisfeitas,	

		 Com	ela	conduziam	

		 Risos,	graças	e	amores.	

	

	Voaram	aos	teus	olhos	os	amores,	

	Nos	lábios	teus	os	risos	se	esconderam;	

	E	em	ti,	de	em	torno	as	graças	namoradas,	
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		 Travaram	lindas	danças,	

		 Em	que	amor	te	exprimissem.	

	

	Vénus	te	disse:	“Venturoso	infante,	

	Serás	dentre	os	mortais	o	mais	amável,	

	E	dos	altares	meu	seguro	esteio,	

		 Meus	filtros	poderosos	

		 Eu	tos	confio	todos”.	

	

		 	 	

Suspirava	de	inveja	amor	ao	lado.	

	Eis	que	eu	passava;	despicar-se	intenta;	

	E	num	tiro	de	seta	assim	me	fada:	

		 “Safo	será	mais	terna	

		 Do	que	Fáon	amável”.	

	

	E	tu	na	minha	dor,	cruel!	me	foges!	

	Irei,	por	te	abrandar,	correr	os	mares,	

	Subir	aos	montes,	vaguear	desertos;	

		 Voar	desatinada	

		 Aos	limites	do	mundo?	

	

	Fala;	nada	receia	um	desditoso.	

	Irei	de	gosto	arremessar-me	aos	perigos,	

	Feliz	de	obedecer-te,	e	de	seguir-te,	

		 Irei	roubar-te	o	cinto	

		 Das	graças	com	que	prendes.	

	

	Por	doces	beijos	nossos	lábios	juntos…	

	Unido	ao	teu,	meu	coração	batendo…	

	Já	de	prazer	anseio…	já	nas	veias	

		 Seu	ardor	devorante	

		 Me	corre	atropelado…	
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	Oh!	desgraçada!	acorda	desse	engano,	

	Tudo	perdeste…	Fique-te	o	repouso.	

	Aqui	o	tens;	as	rochas	de	Leucates	

		 (Elas…	e	nada	mais!)	

		 Terminarão	teus	males.	

________________________________	

	

	

Número	VII	

	

MODAS	
Ora	muito	bons	dias,	minhas	senhoras.	Acordei	agora	inda	meio	assarapan-

tado	com	o	mais	esquisito	sonho	que	inda	sonhou	homem	neste	mundo.	Pois	não	

cuidei	eu	que	estava	entre	umas	poucas	de	senhoras,	umas	de	cabelos	pretos,	ou-

tras	de	loiros,	outras	de	castanhos,	e	que	todas	agarradas	a	mim	queriam	por	força	

que,	imediatamente	e	sem	mais	forma	de	processo,	lhes	decidisse	a	questão	da	pre-

ferência?	–	Ora	eu,	que	não	 fui	educado	nos	deliciosos	e	 fáceis	países	do	Corão	e	

pouco	acostumado	a	atirar	o	lenço,	confesso	que	me	não	sabia	decidir.	Olhava	para	

uma,	olhava	para	outra…	aqui	uns	olhos,	ali	um	seio,	acolá	um	braço…	Enfim,	esta-

va	perfeitamente	assaralhopado	e	quase	com	vontade	de	fazer	de	casto	José,	e	dei-

tar	a	fugir.	A	fugir!	Eu!	Salve	Deus	tal	lugar.	Antes	morrer	no	campo.	Com	as	armas	

na	mão,	isso	não	fazia	eu,	porque,	a	falar	a	verdade,	não	era	batalha	que	o	permitis-

se.	

O	partido	mais	acertado	era	brigar	com	todas,	principiasse	onde	principias-

se,	acabasse	onde	acabasse.	Mas	como	alguma	havia	de	ser	primeira,	eis	aí	estava	

dada	a	preferência;	e	era	isso	exactamente	o	que	eu	não	sabia	determinar.	

Eu,	que	estava	neste	conflito,	que	com	as	voltas	que	dei	na	cama	acordei…	

Acordei;	e	fiquei	a	chuchar	no	dedo.	

Safa	 com	os	 tais	 sonhos!	 E	 digam-me	 cá	 que	 a	 natureza	 é	 providente;	 ve-

nham-me	os	senhores	optimistas	contar	petas	de	que	tudo	está	bem.	Quisera-lhes	
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eu	perguntar	para	que	são	os	sonhos	neste	mundo.	Para	incomodar	a	gente,	e	fazer	

andar	a	cabeça	à	roda.	

Donde	eu	concluo	que	nada	de	sonhos;	e	declaro,	muito	acordado,	que	vou	

sentenciar	afinal	a	demanda	da	preferência:	

“Vistos	estes	autos,	e	ponderadas	com	madura	reflexão	as	alegações	impar-

ciais	dos	ilustres	redactores	do	Toucador,	combinadas,	outrossim,	e	bem	compara-

das	as	qualidades	e	merecimentos	dos	três	principais	litigantes,	os	cabelos	loiros,	

pretos	 e	 castanhos,	 bem	 como	 as	 dos	 secundários	mencionados	 e	 constantes	 no	

libelo	inserido	em	o	número	sexto	do	mesmo	periódico,	temos	decretado	e	decre-

tamos	o	que	se	segue:	

Os	cabelos	pretos	ficam	declarados	superiores	pelas	razões	alegadas	e	pro-

vadas.	 E	 quando	 acompanharem	 olhos	 da	mesma	 cor,	 ficam	 obrigados	 todos	 os	

corações	de	superfície	da	terra	a	prestar-lhes	as	devidas	homenagens;	e,	desampa-

rando	as	bandeiras	de	todos	e	quaisquer	olhos	e	cabelos,	vir	alistar-se	debaixo	de	

seus	 estandartes,	 sem	 que	 por	 isso	 incorram	nos	 crimes	 e	 penas	 de	 deserção.	 E	

como	 na	 falta	 deles	 convém	 que	 seja	 legalmente	 estabelecida	 a	 substituição	 da	

mesma	preferência,	semelhantemente	determinamos	que,	na	simples	concorrência	

de	louros	e	castanhos,	ocupem	aqueles	o	primeiro	lugar	e	se	lhes	rendam	os	mes-

mos	 cultos	 e	 vassalagem	que	 houveram	de	 competir	 aos	 pretos,	 se	 presentes	 se	

achassem.	

Assim	o	haja	entendido	e	 faça	executar	e	execute	a	rapaziada	de	bom	 tom	

espalhada	pela	 superfície	da	 terra.	Dada	e	 expedida	no	charmant	boudoir	de	Ma-

dame	une	telle.	Sem	data,	nem	assinatura,	para	maior	validade.”	

	

ÚLTIMAS	MODAS	DE	PARIS			

As	 fitas	 tricolor	 passaram	da	 cintura	 para	 os	 enfeites	 de	 cabeça,	 naquelas	

províncias	onde	se	começaram	a	usar.	Esta	moda	vai	pegando	em	Paris	e	tem	dado	

muito	que	fazer	às	modistas	das	Tuilleries	e	St.	Cloud.	Os	enfeites	brancos	e	 lisos,	

que	os	figurinos	da	corte	queriam	à	força	estabelecer	em	voga,	têm	sido	origem	de	

questões	de	suma	 importância,	 e	de	que	se	esperam	resultados	de	grande	 trans-

cendência…	

É	de	esperar	que	os	missionários	estacionados	naquela	capital	estabeleçam	

a	ordem	e	promovam	a	legitimidade:	bem	entendido,	entre	as	modistas.	
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Por	 estes	 últimos	 dias	 apareceram	 nos	 passeios	 alguns	 chapéus	 de	 gosto	

novo	ou,	pelo	menos,	desusado	há	sete	para	oito	anos,	a	que	dão	o	nome	de	à	la	

Berton.	Há	bastante	gente	empenhada	em	fazer	pegar	esta	moda,	e	muito	boa	gente	

também	(entre	os	quais	muitos	nossos	amigos)	que	procuram	fazê-la	cair.	Louvado	

seja	Deus!	O	que	faz	a	moda!		

	

USO	DE	LISBOA	

Nada	de	novo!!!	

	

N.	B.	Tem-se	observado	de	certo	tempo	a	esta	parte	grande	uso	dos	enfeites	

de	plumas	à	Tupinamba	entre	as	senhoras	ultramarinas.	Diz-se	que	lhe	dão	o	nome	

de	enfeites	à	independente!!!	–	

	

TEATRO	
Graças	à	nossa	paciência	e	à	das	nossas	indulgentes	leitoras,	acabámos	com	

o	maldito	enfado	da	sensaborona	história	do	teatro	antigo.	Vamos	entrar	em	mais	

risonho	país,	correr	sítios	mais	amenos	e	procurar	suave	instrução	sem	o	enjoativo	

incómodo	de	remexer	papéis	velhos.	

O	belo-sexo	vai	tomar	posse	da	cena,	vai	dirigir	o	gosto	do	espectáculo	e	dos	

espectadores;	e	a	delicadeza	amável,	a	suavidade	encantadora	e	o	prazer	lisonjeiro	

entrarão	com	ele	a	esmerar-lhe	as	belezas,	e	apurar-lhe	as	graças.	

	

	Ah!	longe,	longe,	sabichões	in	folio,	

		 Que	o	mérito	das	letras	

	Estribais	na	impostura	e	pedantismo,	

		 Do	amável	deus	do	gosto	

		 Os	mistérios	sagrados,	

		 Obscuros,	ignorados,	

		 De	vós	sempre	serão,	

	Demoustier	engenhoso,	alma	sensível,	

	Oh!	vem,	meus	versos	bafejar	do	Elísio,	

		 Traze	um	sorriso	afável	

		 Da	tua	doce	Emília,	
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		 Torna	com	ele	amável	

		 O	tosco	estilo	meu.	

	

Deixemos	o	teatro	inglês	e	os	seus	pregoeiros;	contentemo-nos	de	admirar	

o	 imortal	 Shakespeare,	mas	não	o	 louvemos;	 respeitamos	 seu	grande	génio,	mas	

não	somos	obrigados	a	amá-lo.	Espantou-nos	muitas	vezes,	mas	nenhuma	nos	en-

cantou.	A	falta	de	respeito	e	delicadeza	com	que	tratou	o	belo-sexo,	a	rusticidade	

das	expressões	que	com	ele	usou,	o	desacreditam	aos	olhos	do	observador	sensível	

e	possuído	de	seus	deveres,	que	não	pode	reconhecer	mérito	em	quem	se	esqueceu	

deles	para	com	a	porção	mais	bela	da	espécie,	a	cuja	glória	só	queremos	e	devemos	

trabalhar:	

		 	 	 	

Ver	agora	sem	vergonha	

O	tal	Inglês	malcriado	

Jogar	chalaça	de	arrieiro	

Sobre	o	trágico	tablado!	

Ouvir	um	ladrão	de	um	preto	

À	bela	infeliz	amante	

Dizer	finezas	de	Alfama	

Em	linguagem	de	estudante!20		

	

Ver	o	herói,	ardendo	em	zelos	

Mais	negros	que	a	sua	cara,		

Afogar	com	um	travesseiro	

A	inocente,	a	quem	roubara!	

Se	isto	em	Inglês	é	beleza	

																																																								
20	Acto	V,	cena	II	(Shakespeare’s	Othelo)	
		Oth.	–	He	has	confess’d.	
		Desd.	–	What,	my	lord?	
		Oth.	–	That	he	hath	used	thee.	
		(…)	
		Oth.	–	Out,	strumpet!	
		Desd.	–	O	banish	me,	my	lord,	but	kill	me	not!	
		Oth.	–	Down,	strumpet!		
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De	expressão	e	de	energia,	

Entre	nós,	os	Portugueses,				

É	nojenta	porcaria.	

	

Não	pense	algum	rígido	censor	que	nós	julgamos	de	leve	tão	acreditado	po-

eta:	 esta	 é	uma	das	 suas	mais	 afamadas	 tragédias,	 o	Otelo.	 Pergunto	agora	 se	de	

homem	que	assim	escreve	podem	admiradores	jurados	do	belo-sexo	fazer	apreço	

algum,	ou	dar-lhe	sobejo	lugar	em	sua	análise.	

Não	damos	aqui	a	versão	desta	e	de	muitas	outras	iguais	passagens	de	seus	

dramas	porque	não	costumamos	frequentar	as	tascas	e	tarimbas	onde	só	aprende-

ríamos	 termos	com	que	 traduzir	 fielmente	a	energia	 verdadeiramente	 inglesa	do	

original.	

	

	Perdoa,	autor	divino	

	De	Clarice,	e	Pamela,	

	E	tu,	que	de	Eva	bela,	

	Pintaste	o	puro	amor.	

	

Eu	falo	particularmente	do	teatro,	e	particularissimamente	de	Shakespeare.	

Depois	deste	houve	alguns	poucos	ingleses,	que,	entrados	em	seus	deveres,	

colocaram	no	lugar	que	lhe	competia,	os	encantos	da	beleza	e	a	influência	meiga	da	

mais	suave	das	paixões.	Como,	porém,	esses	poucos	não	 foram	senão	aprendizes	

da	escola	francesa,	quando	tratarmos	dela	mencionaremos	os	que	o	merecerem.	

	

VARIEDADES	
	

AMOR	E	A	VAIDADE	

Fábula	

	

		Per	procuravi	poesie	galanti,	

Voi	sapete	che	studio	io	non	sparagno.	

Per	quanto	son	le	forze	mie	bastanti.	

CASTI	
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	Mais	veloz	já	corria	o	espaço	usado,	

		 Que	as	horas	marca	ao	dia	

		 O	deus,	que	atrás	de	Dafne	

	(Infrutuoso	trabalho!)	dera	às	gâmbias,	

	E	aos	braços	de	Anfitrite	ia	mais	cedo	

	Das	fadigas	da	luz	gozar	nas	trevas	

		 Desejado	repouso.	

	Vão	secando	pelo	prado	as	ervas,	

	E	o	verde-escuro	dos	frondosos	montes	

		 Amarelo	caía.	

	Sentado	ao	pé	da	magustal	fogueira	

		 Vermelho	e	rubicundo,	

	O	bendito	e	louvado	São	Martinho,	

		 (Que	a	cega	antiguidade,	

	Que	a	bula	não	tomava	da	cruzada,	

	Nem	jejuava	aos	dias	de	jejum,	

	Baco	chamava,	em	sua	escandalosa,	

		 Miseranda	ignorância).	

	Bastas	fazia	navegar	nos	mares	

		 Da	barriga	santíssima	

		 As	puxantes	castanhas,	

	Banhos	e	quintas	ao	sossego	antigo	

		 Despovoadas	tornavam,	

	Caía	a	folha,	assobiava	o	vento;	

	Enfim,	sem	metafóricas	perífrases,	

		 Era	já	meio	Outono,	

	Amor,	Cupido,	ou	Ero,	ou	qual	mais	gostem,	

		 Dar-lhe	baptismo	ou	crisma;	

		 Contanto	que	não	chegue	

		 A	tanto	o	desaforo.	

	Que	ousem	(como	eu	ouvi	por	meus	pecados	

		 Com	estes,	que	a	terra	um	dia,	

		 Ou	mar	tem	de	comer)	
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	Por	louca	afectação	de	anglomania	

		 (Moda,	perversa	moda!)	

	Chamar-lhe	em	português…	chamar-lhe	Love!	

		 Amor,	pois,	ou	Cupido,	

	(Que	assim	nossos	avós	disseram	sempre	

		 Em	tempos	venturosos,	

	Que	tudo	se	chamava	por	seu	nome,	

		 Que	às	belas	se	dizia	

	Em	raso	português	tudo…	sim,	tudo	

	O	que	hoje	é	força	rebuçar	no	manto	

		 De	alegoria	equívoca).	

	Amor	do	reboliço	da	cidade,	

		 Do	barulho	enfastiado,	

	Farto	já	de	frexar	co’os	áureos	tiros	

		 Os	corações	tão	gastos,	

	Usados,	velhos,	estropiados,	frouxos	

		 Da	gente	da	cidade,		

	Para	o	campo	fugiu,	donde	ela	foge,	

		 Lá,	nos	singelos	bosques,	

		 Nas	símplices	cabanas	

	Singelos	corações,	símplices	almas	

		 Em	Dafnis	e	Amarilis	

		 Espera	achar	ainda.	

	Por	um	ameno,	solitário	vale,	

	Em	seus	projectos	embebido,	o	nume	

	Caminhava…	Eis	da	encosta	de	um	outeiro	

	Vê	descendo	gentil,	esbelata	dama,	

		 Que	bem	no	airoso	porte,	

		 No	perluxo	das	modas,	

		 Da	rústica	espessura	

	Conheceu	que	não	era	habitadora.	

	Fugi-la	quer…	Mas	sentimento	oculto,	

		 Que	entre	nós,	cá	na	terra,	
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		 Se	diz	–	curiosidade	–	

	(Não	sei	como	no	céu	lhe	chamam	numes)	

		 Sentimento	imperioso	

	No	sexo	lindo,	que	nos	doura	a	vida,	

	(Que	a	doura,	se	gozar	sabemos	dele,	

		 Que	aos	parvos	a	envenena)	

	Este	o	reteve,	suspendeu-lhe	os	passos.	

		 Quem	será?	–	Quer	sabê-lo.	

	Ei-los	juntos;	e	amor	que	a	bela	dama	

		 Cortesmente	sauda.	

	

AMOR	

	

	“No	campo	ainda,	e	só,	quanto	à	cidade	

	Apressurada	corre	toda	a	gente?	

	Tão	delicada,	tão	formosa	dama	

		 Os	insultos	não	teme	

		 Da	quadra	desabrida?	

	Foge	acaso	o	prazer	da	sociedade?	

		 E	nestas	mudas	selvas	

	Vem,	porventura,	desgraçada	amante,	

		 Chorar	na	soledade?”	

	

	Não	gostou	do	cortejo,	e	cumprimento	

	A	ninfa	bela,	e	desdenhosa,	dengue,	

Ofendida	que	o	nome	lhe	ignorassem.	

		 Orgulhosa	responde.	

	

A	DAMA	

	“Conhece-me	o	universo;	em	toda	a	parte	

		 Templos,	altares	tenho;	

	Domino	os	corações,	governo	as	almas,	

	Sou	uma	deusa,	e	chamo-me	Vaidade.	
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	Por	mim	com	a	morte,	com	os	revezes	luta	

		 Guerreiro	no	campo;	

	E	ante	o	espelho	traidor	consome	os	dias	

		 A	bela	que	dos	anos,	

	Ou	que	da	avara	natureza	os	males	

		 Repara	(ou	tenta	ao	menos)	

		 Com	milagrosas	águas,	

	Ou	com	alheias	tranças	emendá-los;	

	Por	mim	o	literato	sobre	os	livros	

		 Se	afadiga	incansável;	

	Por	mim,	nos	gestos,	no	falar	se	estuda	

		 O	adamado	peralta;	

	Por	mim	vivem	contentes,	satisfeitos	

	Os	que	menos	razão	têm	de	viverem	

	E	o	mago	meu	poder	se	estende	a	tanto,	

	Que	entro	no	seio	mesmo	aos	que	me	ofendem,	

		 Desprezam,	e	injuriam:	

	Por	meu	influxo,	nesse	mesmo	escrito,	

		 Em	que	o	sábio	me	insulta,	

	Corrige	e	doura	o	sábio	o	estilo,	a	pena,	

		 Aos	louvores	armando.	

	Eu,	as	soberbas,	elevadas	cúpulas	

		 Ergo	de	vãos	palácios;	

	E	até	na	estância	gélida	da	morte,	

		 Nas	mentirosas	lápides	

		 Lavro	pomposas	letras,	

	Que	ao	enganado	porvir	levam	memórias	

	De	parvos,	de	maus	reis,	santões	Tartufos.	

		 De	tonsuradas	bestas,	

	Eu	em	certa	famosa	academia	

		 As	charamelas	tanjo,	

		 As	conclusões	defendo,	

	Em	vândalo	latim	peroro	às	turbas.	
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		 Tufo	a	brilhante	borla,	

	Com	que	as	caveiras	jumentais	adorno,	

	Enfim,	até	de	amor	perturbo	o	império:	

		 Por	mim,	por	meus	auspícios,	

	A	párvoa	chusma	de	galãs	mais	parvos,	

		 Dos	fofos	petimetres;	

	Já	do	sexo	gentil	não	quer	favores;	

		 Sobejam-lhe	aparências;	

	E	indiferentes	no	gozo	e	na	ventura,	

	Basta	que	o	mundo	as	tenha	por	felizes,	

	Por	mim	a	dama	desdenhosa	e	bela,	

		 Já	não	procura	amantes,	

	Nem	de	Vénus	suavíssimos	deleites;	

	Mas	o	gáudio	maior,	mais	lisonjeiro	

		 De	que	as	outras	a	creiam	

	Cercada	de	servis	adoradores,	

		 De	humildosos	escravos,	

	Que	se	riem	do	incenso	e	pavonadas	

	Que	de	torto	e	través	lhe	impingem	sempre.”	

	

	Ia	por	diante,	mas	o	deus	zangado,	

		 Furioso	a	interrompe.	

	

AMOR	

	“Basta;	o	númen	de	amor	sou	eu;	não	entra	

		 Tão	fácil	em	meu	reino	

		 Teu	sacrílego	pé;	sobejas	vezes	

	De	muitos	corações	tenho	extirpado	

		 Teu	petulante	vício.	

	Em	vão	esse	Himeneu,	que	deus	se	chama,	

		 E	igual	a	mim	se	inculca,	

		 Ousa	pleitar	comigo;	

	Os	nós	lhe	quebro,	que	apelida	santos,	
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		 E	em	seu	templo	introduzo	

		 No	mais	secreto	dele	

	Quem	me	apraz,	quem	me	segue,	e	quem	eu	quero.	

	Por	mim	se	igualam	desvairadas	sortes;	

	E	as	baixas	condições	uno	as	mais	altas.	

		 Lídia,	a	orgulhosa	Lídia,	

	Que	a	ladainha	das	avós	empurra	

		 A	todo	o	instante,	e	a	todos,	

	Lídia	que	nunca	ri…	C’um	tiro	as	pompas,	

	E	as	sombras	dos	avós	lhe	desfiz	na	alma;	

		 Puni-a,	fi-la	escrava,	

	Fi-la	escrava…	E	de	quem!	Do	seu	L…	

	Togas,	áureos	bastões,	borlas,	espadas,	

	Mitras,	coroas,	toucas,	e	capuzes,	

		 Tudo,	tudo	me	obedece.”	

	

	Desdenhosa,	e	sorrindo,	ouviu	a	deusa;	

	E	com	tom	de	ironia	assim	responde.	

	

A	VAIDADE	

	“Pois	bem:	assim	será;	não	posso	nada	

		 No	coração	das	belas.	

	Não	se	explica	por	mim	seu	vário	peito.	

	Isso,	que	o	mundo	por	capricho	entende,	

		 Que	em	sua	alma	domina,	

	Dize-me,	o	que	é?	Será	sem	causa	o	efeito?	

	Suas	obras	tão	variáveis,	tão	confusas,	

		 Com	que	os	amantes	pasmam,	

	Não	as	decifro	eu	só,	de	mim	não	partem?…”	

	

	Esquentou-se	a	questão;	de	novo	os	deuses	

	Pró,	e	contra	razões	alegam,	mostram.	

	É	cabeçudo,	amor,	ela,	teimosa;	
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		 Não	acabaram	nunca,	

		 Ficaram	na	mesma,	

	Se	o	meio	de	findar	contendas	tantas	

		 Não	acordasse	a	deusa.	

	“Prescindamos	(clamou)	de	vãs	palavras,	

		 Argumentos	deixemos.	

	Vamos	a	factos,	e	de	nossas	armas	

		 Façamos	experiência.”	

	

	Saía	a	ponto	do	vizinho	bosque	

		 Pastorela	inocente;	

	Alma	inda	nova,	coração	singelo	

		 No	simples	do	vestido,	

	No	mal	composto	dos	cabelos	loiros	

		 De	sobejo	mostrava;	

	E	por	tanto	ao	pintar	para	a	experiência,	

	Consentem	ambos	em	provar	na	bela	

		 E	tímida	pastora	

		 O	poder	de	suas	armas.	

	Jurou	amor	de	dar-se	por	vencido,	

		 Se	a	deusa	de	seus	ferros	

		 Pudesse	defendê-la.	

	Com	lisonjeiro,	plácido	semblante,	

		 E	com	doces	palavras,	

	Tomando-a	pela	mão,	a	afaga	a	deusa.	

	Pungente	frecha	amor	embebe	no	arco,	

		 E	mostrando-lhe	a	um	tempo	

	Jovem	pastor	gentil,	formoso	e	belo,	

		 O	tiro	lhe	dispara.	

	Voa	a	seta	fatal:	mas,	no	momento,	

		 Em	que	lhe	toca	o	peito,	

	Súbito	a	deusa	aos	olhos	lhe	apresenta	

	No	mesmo	instante	cristalino	espelho.	
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	Pasmada,	absorta,	extasiada,	e	fixa	

		 A	símplice	donzela	

	Seu	gentil	parecer	contempla	imóvel.	

	Nem	um	só	volver	de	olhos	para	o	belo	

		 Mancebo	lhe	escapou.	

	

	Sorriu-se	a	deusa,	e	amor,	de	envergonhado,	

		 De	corrido,	fugiu.		
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HERÁCLITO	E	DEMÓCRITO	
Ano	III	da	Liberdade	

	

N.º	1,	de	6	de	Março	de	1823	

	

Heráclito	chorava,	e	Demócrito	ria.	

Eu	farei	outro	tanto.	

(Valha	por	epígrafe)	

	

Mais	um	periódico!	

	
Sim,	mais	um	periódico,	se	no	dicionário	de	nossa	mascavada	língua	não	é	já	

hoje	este	termo,	o	sinónimo	de	libelo.	–	Mas	não	será	este	assim,	em	que	lhes	pese	

aos	barbeiros,	e	inquilinos	dos	cafés.	–	Eu	escrevo	para	homens	de	bem.	Heráclito	

chorará	com	eles	sobre	os	males	da	nossa	Pátria;	Demócrito	rirá	também	com	eles	

das	loucuras	dos	nossos	semelhantes.	–	Não	serão	muitos	os	leitores,	que	não	são	

tempos	estes	que	abundem	de	tal	gente;	mas	enfim,	com	os	outros	nunca	se	enten-

deu	Heráclito,	nem	Demócrito,	e	muito	menos	se	entende	

O	Redactor.	

	

PORTUGAL	

	
Desde	o	momento,	em	que	principiou	a	sua	regeneração	tem	constantemen-

te	excitado	a	admiração	da	Europa.		

Esta	 nação	 no	 decurso	 de	 quatro	 séculos	 se	 há	 visto	 alternadamente	 no	

maior	auge	da	glória,	e	no	mais	profundo	abismo	de	miséria	e	abatimento,	é	 seu	
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destino	deixar-se	arrastar	até	à	beira	do	precipício,	e	salvar-se	dele	por	um	esforço	

maravilhoso	de	virtude	e	magnanimidade.	

Assim	estava	quando	poucos	Portugueses	proclamaram	a	Liberdade.	O	grito	

de	liberdade	apenas	dado,	foi	ouvido,	e	repetido	em	toda	a	extensão	da	terra	por-

tuguesa	d’aquém	e	 d’além-mar.	Ninguém	 se	 opôs;	 pelo	 contrário,	 todos	 ansiosos	

anelavam	ser	 resgatados,	 e	o	 foram.	El-rei,	 objecto	de	amor	e	veneração	de	 seus	

povos,	 chamado	por	eles	para	consolidar	a	obra	de	salvação	da	pátria,	veio	 rapi-

damente	unir-se	à	soberania	nacional;	e	pôs	o	remate	ao	grandioso	edifício	de	que	

ele	é	o	mais	belo	ornamento.	Não	era	contudo	possível	que	o	governo,	nesta	mar-

cha	nobre	e	majestosa	da	regeneração,	deixasse	de	encontrar	grandes	tropeços,	os	

quais,	dado	que	o	não	tenham	obrigado	a	mudar	de	direcção,	é	mui	certo	que	lhe	

prendem	o	voo,	e	às	vezes	o	forçam	a	pairar	como	em	podre	calmaria.	E	assim	de-

via	ser:	para	gozarmos	de	 futuros	bens	relevava	que	os	males	passados	tivessem	

remédio,	e	emenda;	doutra	sorte	a	regeneração	da	patria	fora	apenas	um	nome	vão.	

A	nação	sofria	grandes	mínguas,	e	desventuras:	porquê?	porque	os	seus	in-

teresses,	 contrapostos	 aos	 interesses	de	 algumas	 classes,	 e	 de	 alguns	 indivíduos,	

com	o	andar	dos	tempos	se	lhes	foram	sujeitando;	de	sorte	que	para	a	fortuna	des-

tes	era	essencial	a	desgraça	dela.		

Reforma,	reforma!	Palavra	terrível!	ao	ouvi-la	fica	espavorida	a	alta	nobreza,	

deslumbrada	há	muito	da	sua	origem,	que	a	tem	(com	algumas	excepções)	nas	vir-

tudes	de	mui	ilustres	varões,	que	bem	mereceram	da	pátria.	Esta	imagina	ver	esca-

par-se-lhe	das	cobiçosas	mãos	graças,	mercês,	privilégios,	que	aos	povos	se	rouba-

ram,	e	que	os	povos	reclamam	pela	boca	dos	seus	representantes.	Guerra	aos	povos	

e	aos	seus	representantes!	Fica	espavorido	o	alto	clero	secular	e	regular,	porque	de	

pingues	benefícios	engordavam	preguiçosos,	mas	venerandos	prelados,	que	deixa-

vam.	

À	des	 chantres	 gage	 le	 soin	 de	 louer	Dieu.	 Coches	 dourados,	 palácios,	 luxo	

Asiático,	incentivo	eficaz	de	ócio,	de	perversão	de	costumes,	Ah!	os	povos	tudo	isto	

pagavam,	mas	povos	 clamam	contra	 tão	hediondos	abusos	pela	boca	de	 seus	 re-

presentantes.	

Pois	guerra	aos	povos	e	aos	seus	representantes.		

Fica	espavorido	o	clero	regular:	aqui	é	melhor	passar	em	silêncio	o	abuso	

vergonhoso	de	riquezas,	de	privilégios,	de	tributos,	de	ócio,	de	vícios,	cuja	enume-



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-210-	

ração	levaria	longas	páginas.	Oh	Povos!	Tudo	vos	foi	iniquamente	roubado.	Os	vos-

sos	representantes	empreendem	a	reforma;	ela	prossegue,	mas	eles,	e	vós	mesmos	

lutareis	com	inimigos,	que	se	crêem	fortes	com	os	vossos	recursos.	

Os	 inimigos	 internos	das	nossas	 instituições	não	 têm	as	armas	da	razão,	e	

menos	as	da	força:	não	combatem	de	frente	o	inimigo	que	os	persegue,	a	cobardia	

dá-lhes	alvitres	diversos	que	abraçam	cegamente,	sejam	ou	não	sejam	vergonhosos.	

Lei	 imperiosa	é	da	natureza	que	o	 fraco	busque	o	abrigo	do	forte,	ou	para	

defender-se,	 ou	 para	 acometer	 o	 seu	 inimigo;	 assim	 tem	 sucedido	 entre	 nós!	 Os	

descontentes	da	 regeneração	 correram	aos	 congressos,	 e	 têm	andado	de	passeio	

de	Leibach	para	Trouppeau,	de	Verona	para	Paris.	Se	os	exércitos	que	eles	têm	pos-

to	 em	 marcha,	 tivessem	 caminhado	 pelo	 seu	 itinerário,	 nós	 seríamos	 turcos	 há	

mais	de	dois	anos;	tanto	é	o	zelo	religioso	dos	amantes	do	despotismo!	E	na	verda-

de	este	zelo	é	incansável,	eis	aqui	de	que	maneira	o	têm	posto	em	prática,	já	que	a	

pusilanimidade	lhes	veda	o	fazerem-no	por	outro	modo.	

Tudo	é	destruir	e	nada	edificar	(como	se	em	terreno	ocupado	por	pardieiros	

se	 pudessem	edificar	 sumptuosos	 edifícios,	 antes	 de	 desmoronar	 paredes	 velhas	

de	 estreitas	 janelas	 góticas);	 contudo	 esta	 epígrafe	 tem	 sido	 o	 introito	 de	 tantas	

calúnias,	 de	 tantos	 escritos,	 e	 discursos	 sediciosos.	 Quem	 poderia	 pensar	 que	 a	

mesma	 destruição	 de	 privilégios,	 cujo	 peso	 o	 povo	 português	 de	 tão	mau	 grado	

suportava,	seria	pela	boca	impure	dos	inimigos	da	nação	apregoada	como	injustiça	

das	cortes,	como	flagelo	do	povo?	Dir-se-ia	que	este	Povo,	que	tem	dado	no	univer-

so	tão	grande	brado	por	seu	heróico	valor,	chegou	ao	aviltamento	de	preferir	a	mi-

séria	à	opulência,	as	algemas	à	 liberdade.	Enfim	os	malvados	envidando	todos	os	

seus	 esforços,	 têm	 semeado	 a	 discórdia,	 o	 descontentamento,	 e	 quantas	 sizanias	

podem	por	esse	povo	incauto,	que,	por	uma	credulidade	sempre	usual,	repute	seus	

amigos	os	hipócritas	que	o	choram	para	o	desgraçar;	assim	como	creu	que	ao	grito	

de	liberdade	sucederia	imediatamente	o	século	de	ouro,	de	que	só	nas	fábulas	nos	

restam	vestígios.	

Por	efeito	desta	credulidade,	e	desta	negra	hipocrisia,	um	punhado	de	ho-

mens	néscios	 em	Vila	Real	 seguiu	 o	 estulto	 conde	de	Amarante	na	 cavalhada	do	

estandarte	da	Câmara.	Veja-se	se	este	infame	e	seus	sequazes	têm	em	mira	outra	

coisa	que	não	seja	a	desventura	da	sua	pátria,	a	cujo	preço	pretende	comprar	a	sua	

exaltação.	Quis	este	furioso	insensato	há	tempos	desposar	uma	senhora	da	primei-
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ra	 hierarquia;	 foi-lhe	 recusada,	 e	 a	 pretendida	mesma,	 como	 se	 fosse	 a	 senhora	

Polinarda	 ao	 aventuroso	 Palmeirim,	 lhe	 prometeu	 a	 sua	 mão,	 quando	 um	 feito	

grande	obrasse	digno	de	eterna	fama.	O	feito	foi	a	quixotada	de	Vila	Real:	o	herói	

quis	reduzir	a	 leal,	e	honrada	província	de	Trás-os-Montes,	a	Vandée	Portuguesa.	

Que	 extravagante	 loucura!	 Principiou	 a	 beneficiar	 o	 povo	 abrindo	 aos	 presos	 as	

portas	das	cadeias!!!	

	

Também	dos	Portugueses	

Alguns	traidores	houve	algumas	vezes.	

	

Mas	raros.	Não:	o	povo	português	nenhuma	propensão	tem	para	ser	traidor:	

alguns	abastardados	filhos	da	nossa	pátria	têm	tratado	de	a	reduzir	a	cinzas;	o	ou-

ro	da	Santa	Aliança,	ou	antes	da	França;	porque	as	mais	potências	fazem	do	gabine-

te	francês	o	seu	banqueiro,	tem	calado	entre	nós:	de	Paris	a	Madrid,	e	de	Madrid	a	

Lisboa	tem	corrido	este	perverso	metal,	que	derramando-se	por	entes	iníquos,	tem	

além	de	seduções	ocultas	armado	os	infames	jornais	Trombetas,	Rabecões,	Gaitas	e	

mais	canalha,	que	aturdindo	incautos	ouvidos,	deslumbrando	a	fraca	vista	do	vulgo,	

há	por	vezes	feito	vacilar	a	opinião,	não	aqui	na	capital,	aonde	os	infames	são	co-

nhecidos	por	conjuradores,	 ladrões,	caluniadores,	caloteiros,	falsários,	carregados	

de	crimes,	e	que	se	revolvem	na	poeira	do	vilipêndio;	mas	sim	nas	províncias,	para	

onde	se	enviam	grossos	maços	desta	venenosa	droga,	que	tem	infestado	o	país.	–	

Ah!	Graças	aos	céus	que	ainda	se	conhece	o	tempo,	ainda	se	pode	remediar	o	mal.	

O	 exército,	 este	 invencível	 sustentáculo	 da	 pátria	 liberdade,	 resistiu	 à	 sedução;	

permaneceu	imóvel;	o	seu	aspecto	assusta	os	infames:	tremei,	ó	monstros!	a	vossa	

hora	está	chegada:	os	defensores	da	nação	debalde	os	quisestes	converter	em	par-

ricidas:	 ei-los	 contra	vós,	 em	defesa	das	 leis,	 e	da	 constituição.	Esta	 constituição,	

debaixo	de	cuja	égide	decretastes	em	letras	de	sangue	o	exício	da	pátria,	acaba	de	

voltar-vos	as	costas;	o	absolutismo	que	tanto	promovestes	ei-lo	convosco;	provai	

vós	mesmos	o	fel	que	nos	ministráveis.	Agora,	agora	cumpre	destruir	a	baixa,	e	vil	

facção,	que	nos	cavava	o	precipício:	tenha	o	governo	vigor,	e	prudência,	e	a	pátria	é	

salva;	olhe	o	Governo	por	si,	que	talvez	em	parte	lhe	caiba	a	culpa	de	não	ter	puni-

do	tanto	crime,	 tanta	atrocidade;	não	 lhe	resta	desculpa	alguma	se	não	 limpar	os	

estábulos	de	Angias.	
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Ainda	se	duvidará	da	existência	de	uma	horrível	conjuração,	que	se	urde	há	

tanto	tempo?	Ainda	se	dirá	que	Alpoim	é	inocente?	Lá	anda	o	irmão	entre	os	des-

graçados	vila-realenses!	Ainda	se	clamará	que	o	Ministro	da	Justiça	queria	firmar	o	

seu	despotismo	no	terror,	e	na	perseguição	dos	desgraçados?	Abjectos	instrumen-

tos	dos	inimigos	da	pátria,	se	vós	tivesseis	pudor;	se	uma	sombra	de	remorso	vos	

chegasse	ao	imundo	coração,	devíeis	fugir	dentre	os	vossos	semelhantes;	mas	tais	

sois	que	nem	açoitados	pelas	ruas	públicas	coraríeis	de	pejo.	

(continuar-se-á)	

	

A	Conspiração	do	Trombeta		

	
Contrictam	jam	omnium	consciencia	teneri	

Conjurationem	tuam	nom	sentis?	

Cat.	I	

	

Finalmente	 o	 infame	Redactor	 da	Trombeta	 deixou	 a	 ambiguidade	 de	 sua	

equívoca	linguagem.	O	perverso	triunfou	nesse	tribunal	dito	 jurado.	Triunfou,	e	a	

sua	audácia	desenfreada	rompeu	desbocadamente	o	quase	nada	que	lhe	sobejava	

de	respeito	à	Nação	Portuguesa,	à	sua	Constituição,	aos	seus	representantes,	a	tu-

do…	

Malvado!	não;	tu	não	és	Português.	Escravo!	Tu	não	nasceste	na	terra	de	Vi-

riato.	–	Pois	quê!	Há	quem	ouse	entre	nós	clamar	impunemente	contra	a	Constitui-

ção!	Há	quem	ouse	propor-nos	que	esmigalhemos	suas	bases,	que	sejamos	perju-

ros,	que	temerosos	e	fracos,	rasguemos	com	mãos	cobardes	a	carta	de	alforria		que	

há	tão	pouco	havemos	conseguido?	

Oh	malfadada	Liberdade	de	imprensa,	que	teu	manto	emprestas	à	protecção	

de	tais	monstros!	Oh	triste	dom	da	igualdade	que	anivelaste	o	escravo	ao	homem	

livre!		

Em	que	bela	situação	se	acha	Portugal	para	forçar	a	Espanha	a	desistir	de	um	

louco	projecto,	e	evitar	a	guerra!	Sim,	se	ela	não	quer	aceitar	as	propostas	modifica-

ções,	tomemos-lhe	nós	o	passo;	aceitemo-las,	e	ela	se	verá	obrigada	instantaneamen-

te	a	aceitar	também.	
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E	tal	se	escreveu	em	linguagem	Portuguesa!	Tal	se	imprimiu	em	nossos	ti-

pos,	gira	e	corre	entre	os	cidadãos,	e	os	 Jurados	dormem,	a	nação	sofre,	e	o	Con-

gresso	 não	 dá	 pronto	 remédio	 a	 tanto	mal.	 Vive,	 vive	 ainda	 o	 escritor	 parricida;	

ainda	aparando	a	pena	com	o	punhal	da	sedição,	à	torva	luz	do	facho	revolucioná-

rio,	 prepara	 a	 nova	 sentina	de	maldades	 e	 rebelião	para	 a	 lançar	 entre	 nós	 qual	

pernicioso	invento	de	Congreve	com	que	intenta	espedaçar-nos	entre	angústias	e	

sufocar	a	nossa	regeneração.	

E	nós!	nós	que	liberais	nos	dizemos,	nós	fortes	pela	liberdade	mal	nos	con-

tentamos	de	uma	tíbia	defesa.	Os	perversos	 já	com	os	olhos	nos	marcam	e	desig-

nam	à	morte;	e	não	voltamos	contra	eles	os	tiros	com	que	nos	ameaçam?	Magistra-

dos,	que	distribuís	a	justiça	aos	povos,	que	conta	dareis	à	nação	que	vos	confiou	o	

poder	de	 julgar,	que	conta	 lhe	haveis	de	dar	dos	dias	que	esses	monstros	vivem,	

das	horas	que	para	conspirar	lhes	deixais	da	abominável	existência?	Tendes	a	se-

gura	da	lei	em	baínha	de	ouro;	ou	lhe	embotastes	os	fios	nas	rocas	da	prepotência?	

Quereis	que	o	povo	enfastiado	e	cansado	de	tanto	esperar,	se	acantone	em	torno	

desses	cárceres,	se	tumultue	diante	desses	palácios,	vos	arrebate	das	mãos	impo-

tentes	(ou	traidoras)	a	espada	da	justiça,	e	decepe,	a	eito,	e	sem	escolha,	o	culpado,	

e	o	inocente,	o	traidor,	e	o	leal,	o	vil,	e	o	honrado,	o	infame,	e	o	homem	de	bem?	–	E	

que	pensais?	Que	escapareis	do	tumulto?	Não	por	certo:	onde	o	império	da	lei	aca-

ba,	as	primeiras	vítimas	da	anarquia,	são	os	que	deixaram	de	cumprir	a	lei.	–	Oxalá	

que	esta	 importante	 sentença	estivera	presente	aos	olhos	daqueles,	 ,	que	em	 tão	

perigosas	crises	presidem	aos	públicos	negócios!	Eu	não	 insulto	classes	respeitá-

veis,	eu	não	desacato	o	carácter	santo	do	magistrado.	Mas	para	seu	bem	e	para	o	

nosso	 lhes	 lembro,	e	 lembrarei	sempre:	que	o	mais	 importante	da	república	 lhes	

está	confiado.	As	honras,	as	vidas,	e	as	fazendas	do	cidadão	estão	em	suas	mãos…	

Mas	como	devem	ser	as	mãos	dos	magistrados?	Eles	o	sabem,	não	há	mister	repi-

sar	lugares	comuns.	E	cumpri-lo-ão		tão	inteiramente,	como	o	sabem?	–	Bom	fora	

assim;	mas	não	o	diz	o	povo.	E	seguro,	que	não	seria	tão	geral	o	brado	da	reforma	

que	dum	cabo	ao	outro	soou,	e	soa	no	mundo	português,	se	outra	fora	a	adminis-

tração	da	justiça.	

Magistrados,	tremei	por	vós	mesmos,	tremei	que	um	povo	irritado,	farto	en-

fim	de	esperar,	 e	de	sofrer	vos	não	chame	a	 seus	 tribunais	 revolucionários	 (com	

esse	nome	e	com	o	dos	Robespierres,	que	a	ele	se	me	associa,	todo	eu	estremeço!)	
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e	vos	pergunte	aí:	 Julgadores	Portugueses,	que	é	da	porção	de	soberania	que	vos	

confiámos?	Que	é	da	 justiça,	que	 jurastes	fazer	direita,	e	 lisa?	Perjuros,	morrei	às	

mãos	do	povo	que	 iludistes,	e	vexastes.	Vossas	mãos	que	 lavraram	tão	seguras,	e	

rápidas	a	sentença	de	Gomes	Freire,	enredaram	na	chicana	o	processo	dos	Alpoins,	

e	dos	Stocklers…	Stockler!…	Esse	nome	horrendo,	e	 infame	 faz	eriçar	os	 cabelos,	

não	digo	de	um	português,	mas	de	um	homem.	Se	há	na	terra	coração	malvado,	se	

há	no	mundo	alma	perversa,	sanguinária,	vil,	e	atroz,	é	a	desse	tigre,	a	quem	açu-

lam	de	contínuo	o	ódio	da	espécie	humana,	e	a	sede	de	seu	sangue,	que	o	rala,	e	

consome.	

O	assassinato	do	brigadeiro	Araújo,	a	prisão	de	tantos	cidadãos,	os	tormen-

tos	que	lhes	fez	sofrer,	só	porque	amigos	de	sua	pátria,	e	fautores	de	sua	liberdade,	

as	suas	cartas	escritas	à	regência	do	reino,	as	suas	proclamações,	tudo	em	uma	pa-

lavra	constitui	o	infame	Stockler	o	maior	de	quantos	monstros	nasceu	no	território	

Português,	para	flagício	e	desonra	de	seu	país:	o	malvado	só	merecia	o	dos	tiranos	

do	norte,	a	quem	serve,	e	de	cuja	pátria	deduz	sua	impura,	e	mesclada	origem.	

Oh!	 que	 é	 forçoso	 exclamar	 com	 o	 orador	 dos	 Romanos:	 Senatus	haec	 in-

tellegit,	consul	videt;	hic	tamen	vivit!	

Sim,	vive	ainda.	Os	nossos	magistrados	com	tão	exuberantes	provas	de	seus	

parricídios	 ainda	 lhe	não	decretaram	a	 forca,	 e	o	 algoz,	único	e	digno	prémio	de	

seus	trabalhos	incansáveis.	

Sim,	vive	ainda,	e	segundo	a	pública,	e	geral	opinião,	ainda	colabora,	e	ma-

nipula	 o	 execrando	 veneno,	 que	 a	 infame	 trombeta	 continuamente	 propina	 aos	

iludidos,	e	tristes	portugueses.	

Sim,	 vive	 ainda;	 vivem	 ainda	 muitos	 outros	 cuja	 cabeça	 pendurada	 nas	

ameias	do	alcácer	da	liberdade	devera	ser	eterno	exemplo,	e	escarmento	de	quan-

tos	conspirassem	contra	a	pátria.	

Estas	fezes	da	República,	estas	sentinas	do	estado,	tais	são	os	autores	desses	

incendiários	papéis	que	uma	 triste	 liberdade	 de	 imprensa	deixa	girar	pelas	mãos	

do	cidadão	desapercebido,	e	incauto.	

A	trombeta	em	o	n.º	45	abertamente	provoca	à	rebelião:	nada	menos	pede	

que	 a	 destruição	 das	 bases	 da	 Constituição	 que	 juramos.	 Positivamente	 diz	 que	

toda	a	Assembleia	 legislativa	 tratou	ridícula,	e	 jocosamente	o	 importante	objecto	

da	salvação,	e	defesa	da	Pátria.	Uma	tal	injúria,	e	insulto	é	feito	ao	primeiro	corpo,	
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ao	principal	poder	da	nação.	O	mesmo	infernal	instrumento	ronca	desentoadamen-

te	que	é	tão	somente	uma	facção,	que	na	Espanha	sustenta	a	integridade	da	Consti-

tuição.	Infama	desta	sorte	uma	poderosa,	e	respeitável	Nação	nossa	aliada,	e	amiga,	

que	jurou	aquela	mesma	Constituição.	Convida	os	portugueses	a	quebrar,	e	destru-

ir	a	sua…	Diz…	Oh!	diz	quantas	atrocidades	e	blasfémias	um	condenado	pode	soltar	

no	abismo	contra	a	omnipotência	da	Divindade	que	o	aterra.	 	–	Eu	não	me	canso	

em	responder-lhe,	ou	não	me	abaixo	a	destruir	os	seus	princípios.	Contento-me	de	

os	mostrar	descarnados,	e	nus	da	algaravia	de	sua	impostora	linguagem,	para	que	

a	Nação,	o	congresso,	os	jurados,	e	o	nosso	bom,	e	incomparável	monarca,	o	mundo	

todo,	 se	 é	 possível,	 conheçam	 os	 desígnios	 do	 autor	 detestável	 de	 tão	 horrendo	

escrito.	

Já	não	há	que	duvidar:	a	trombeta	é	o	órgão	de	uma	conjuração	encoberta:	

as	suas	páginas	são	outras	tantas	proclamações	incendiárias	que	os	conspiradores	

encobertos	vomitam	e	esparzem	por	todo	o	Portugal.	

Não	há	ninguém	que	o	não	sinta,	e	conheça.	Eu	estava,	o	outro	dia,	nas	gale-

rias	da	Sociedade	Patriótica,	e	a	minha	alma	se	dilatou,	quando	ouvi	seus	nobres	

sócios	declamar	tão	energicamente	contra	o	infame	papel,	que	há	quatro	dias	me	

não	foge	dos	olhos.	Parabéns,	e	glória	lhe	sejam	àquela	Sociedade,	que	assim	des-

mentiu	os	seus	caluniadores!	No	entanto	a	trombeta	ronca,	e	seus	zunidos	traido-

res,	e	revolucionários	reboam	nos	ângulos	de	Portugal.	Os	conjuradores	que	a	to-

cam,	folgam	com	seus	triunfos;	os	liberais,	e	verdadeiros	portugueses	se	indignam,	

e	clamam	justiça…	Os	jurados	dormem;	o	Governo…	terá	ainda	as	mãos	atadas.	Oh!	

que	não.	Bem	soltas	 lhas	deixou	o	Congresso:	e	as	tristes	circunstâncias	da	pátria	

bem	suspensa	deixam	aquela	parte	da	Constituição,	que	os	ligava.	–	Eia,	ministros	

de	 um	 grande	 rei,	 eia,	ministros	 do	 primeiro	 rei-homem21,	 eia!	 fulminai	 os	 raios	

sobre	estes	Titãs	atrevidos,	que	já	erguem	serra,	sobre	serra,	para	escalar	a	forta-

leza	de	nossas	liberdades!	Eia!	quebrai	de	uma	vez	quaisquer	estorvos	de	conside-

ração,	ou	respeitos.	Os	perversos	os	não	terão	convosco.	Esses	a	quem	agora	con-

servais	empregos	e	honras,	que	as	compraram	de	nosso	sangue,	e	substância;	esses,	

em	quem	agora	 respeitais	uma	 ridícula	 antiguidade,	 esses	 traidores,	descobertos	
																																																								

21	A	D.	 João	VI,	sim	que	não	ao	III	a	quem	um	grande	poeta	(Ferreira)	tal	nome	deu,	a	ele	
sim	quadra	tão	somente	este	título,	o	mais	honroso	de	quantos	o	adornam.	(nota	de	A.	G.)	
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inimigos	da	causa	pública,	esses	serão	os	primeiros	a	dar-vos	o	laço	na	garganta,	a	

estirar-vos	no	patíbulo	os	pés	entorpecidos.	Expulsai	estes	zângãos	da	colmeia	do	

Estado,	 criai	 interesses	 Constitucionais,	 empregai	 homens,	 que	 defendam	 a	 sua	

pátria	conjuntamente	com	a	sua	vida,	e	subsistência:	homens,	que	ao	marchar	ao	

inimigo,	se	lembrem	que	na	rectaguarda	lhes	fica	para	defender	a	vida,	e	sustenta-

ção	dos	filhos	e	da	esposa.	Só	assim	se	consolida	em	uma	nação	um	sistema	novo	

de	governo.	Ignora	a	arte	de	governar,	quem	tais	princípios	ignora.	É	indigno	de	go-

vernar	quem	os	não	pratica,	sabendo-os22:	venturosamente	o	nosso	governo	anima-

do	do	verdadeiro	interesse	da	nação	a	quem	preside,	nem	ignora,	nem	deixará	de	

praticar	tão	importante	máxima.						

Sobretudo,	justiça,	e	castigo!	Castigo,	e	castigo	imparcial,	recto,	e	exemplar!	

Um	povo	inteiro	o	pede,	uma	nação	toda	o	reclama.	Castigo	e	exemplo!	–	Se	fatais	

aperturas,	e	angustiadas	circunstâncias	obrigaram	violentamente	a	nação	a	ceder	

de	grado	pelo	órgão	de	seus	representantes	do	direito	sagrado	do	habeas	corpus,	

que	sua	constituição	lhe	outorga,	se	este	sacrifício	cruento	se	fez	tão	voluntário	nos	

altares	da	salvação	pública…	Oh,	não	inutilizeis,	ministros	do	rei	tão	importante	e	

custoso	sacrifício.	Cortai,	cortai	sem	dor	pelos	membros	podres	do	corpo	do	estado,	

não	deixeis	gangrenar	o	resto.	Um	jovem	poeta	disse23:	

	

	“Da	liberdade	a	árvore	não	cresce,	

Se	a	não	regar	dos	déspotas	o	sangue.”	

	

Ele	não	acabou	a	ideia.	É	mais	antiga,	mas	não	é	menos	exacta.	–	Regai-a,	re-

gai	 esta	 árvore	 nascente;	 ou	 ela	 vos	 definhará	 nas	 mãos;	 e	 então…	 então	 ai	 de	

nós!…	mas	ai	de	vós	também!	

	

Variedades	

	

																																																								
22	Estes	interesses	chamados	geralmente	revolucionários	são	a	única	fiança	(ou	garante	se	

o	mais	quiserem	 francelhos)	da	estabilidade	de	uma	reforma	pública.	Nos	seguintes	números	ex-
penderemos	ao	largo	esta	importante	matéria.	(nota	de	A.	G.)	

23	Só	conheço	de	vista,	o	autor	destes	dois	versos	que	li	no	prólogo	de	uma	tragédia	que	os	
tem	muito	bons,	 e	maus.	 (nota	de	A.	G.	 –	 sabemos	nós	que	estes	dois	 versos	 são	da	 sua	 tragédia	
Catão)	
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Heráclito	chora,	e	Demócrito	ri.	Sempre	confundo	os	dois	nomes,	mas	agora	

cuido	que	acertei.	Pouco	importa:	neste	mundo	todas	as	coisas	têm	dois	lados,	um	

sério,	outro	ridículo.	Por	exemplo	os	bigodes	de	certo	D.	Quixote;	o	nariz,	e	os	ócu-

los	de	certo	 impostor	pedante,	as	 fitas,	e	medalhas	de	certo,	certos,	certas,	coisas	

certas…	Pois	não	é	assim?	Eu	vejo	bigodes	no	ministro	de	Espanha,	e	lembram-me	

os	do	Cid,	ou	os	do	nosso	Pacheco:	olho	os	do	Sr…	e	desato	a	rir.	E	então	não	é	ver-

dade	que	cada	coisa	tem	os	tais	dois	lados?	–	Bem	grande	nariz	tem	o	Sr.	T.	e	maior	

luneta	ainda,	

	

	 Se,	à	excepção	do	grão	mal	que	faz,	e	diz,	Coisa	maior	há	‘i	que	o	seu	nariz:	

	

e	todavia	não	me	excita	o	riso,	mas	um	violentíssimo	desejo	de	lho	esmurrar	e	ca-

brunhar	com	socos,	que	tão	grão	malvado	é.	E	vai,	olho	para	o	nariz,	e	óculos	do	Sr.	

L.,	e	é	tal	o	fluxo	de	riso,	que	me	não	posso	ter.	–	Bastantes	fitas,	e	medalhas	traz	

por	 exemplo	 o	 general	 Rego,	mas	 lembra-me	 que	 ele	 tem	mais	 cicatrizes	 ainda,	

respeito,	e	acato	aquelas	fitas.	–	Mas	se	encaro	com	a	embonecada	e	enfitada	casa-

ca	do	boneco	R.	do	D.	de	G….	elas	comigo,	meu	paizinho!	destampo	tão	desconcer-

tada	gargalhada	e	tão	contínua	que	não	há	mãos	nas	ilhargas	que	ma	sustenham.	

Ora	eis	aqui.	–	Os	bigodes	do	ministro	de	Espanha,	o	nariz	do	Sr.	T.,	e	as	fitas	

do	 general	Rego	 fariam	 chorar	Heráclito,	 por	 ver	 a	 desgraça	dos	 homens	que	 se	

levam	uns	de	ridicularias,	e	não	podem	outros	vingar	de	pronto	altas	injúrias.	

N.	B.:	As	ridículas	são	as	fitas	e	os	bigodes.	–	As	injúrias	são	as	que	faz	o	Sr.	T.	

a	uma	nação	honrada,	e	briosa.	

Por	outro	lado,	os	bigodes	do	tal	D.	Quixote,	o	nariz,	e	óculos	do	Sr.	L.,	as	fi-

tas	do	R.	do	D.	do	G.	fariam	andar	aos	tombos	com	riso	o	bon	vivant	de	Demócrito.	–	

Voilá	le	mot.	 –	Eis	aqui	o	periódico,	o	espírito,	e	 letra,	e	o	 sentir	de	seu	redactor.	

Quem	lhe	comer,	que	se	coce!	e	quem	lhe	doer,	que	se	cure.	

	

Correspondência	

	
Escrevem-nos	de	Verona,	que	em	breve	teremos	cinco	jornais	escritos	pela	

fecundíssima	pena	de	Mr.	SS…	ex-literato,	ex-tribuno,	ex-sans	culotte,	e	antigo	ca-

marada	de	Marat	e	Robespierre.																								
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Parece	que	eset	sábio	tinha	oferecido	os	seus	serviços	a	certas	personagens,	

e	havia	prometido	revolucionar,	por	meia	dúzia	de	milhões,	e	senza	dolor,	as	pro-

víncias	do	meio	da	França,	escarranchado	no	trono	n.º	2.	Entrava	no	plano	destro-

nizar	 o	 Autocrata,	 e	 talvez	 com	mais	 duas	 dúzias	 de	milhões	 se	 arranjasse	 uma	

Constituição	para	o	Grão	Turco,	fazendo-o	mirrar,	se	recusasse,	nos	confins	da	Pa-

lestina.	Encovado	o	Turco,	propunha	Mr.	SS…	recuar	os	limites	do	Reino	aonde	se	

acoutam	os	orgulhosos	 Insulares,	e	 reduzi-los	a	 irem	pescar	bacalhau	na	Baía	de	

Bafin:	ficando	nós	outros,	nestes	intervalos,	sossegadinhos	e	livres	desta	magana-

gem.	Um	plano	tão	bem	concebido	falhou,	porque	os	toupeiras	estavam	baldos	ao	

naipe,	e	eis	que	por	nossa	desgraça,	cá	nos	fica	este	sabichão,	e	desde	já	nos	amea-

ça	que	para	desenfado	das	suas	tarefas	revolucionárias,	nos	há-de	pespegar	quatro	

periódicos	por	semana,	escritos	com	elegância	e	pureza	de	estilo!	E	que	tal	é	o	cas-

tigo?	Barato	comprávamos	nós	a	partida	de	Mr.	SS…,	mas	quis	o	demo	que	faltasse	

o	melhor!	Paciência,	apelaremos	para	a	primeira	audiência	do	passeio	militar,	que	

os	únicos	 jornais	 liberais,	 escritos	 sem	parcialidade,	 sem	 fins	ocultos,	 espírito	de	

partido,	ou	motivos	particulares	são	os	de	Mr.	SS…	e	do	seu	antigo	amigo;	bem	co-

mo	o	são	 igualmente	alguns	artigos	do	 jaez	do	 inserto	no	n.º	33	do	Astro,	 o	qual	

custou	ao	redactor	uma	curta	visita	à	antiga	morada	do	Conde	Andeiro.	Diz-se	que	

o	Hércules	 Jurado	cedeu	a	 repetidas	 instâncias	dos	 seus	 chamados	amigos,	 e	de-

pois	de	muita	choradeira,	capaz	de	enternecer	um	seixo,	resolveu-se	a	constituir-se	

súbdito	da	lei	que	infringiu!	Lá	jaz	enfim	este	pobre	diabo,	vítima	de	sua	credulida-

de,	porque	o	tal	Franchinote	enjeitou	o	artigo,	e	negou	a	pés	juntos	os	direitos	de	

paternidade!	Bem	hajas	 tu,	meu	bom	Monsieur,	 esta	é	de	Mestre,	e	 tu	não	apren-

deste	para	 tolo!	 Já	 sabes	o	que	 isto	 custa,	 e	 segundo	 tu	mesmo	dizes	não	queres	

brindar	o	povo	desta	Capital,	com	o	espectáculo	que	deste	ao	de	Paris,	aonde	(Astro,	

de	 24	 de	 Fevereiro)	 custavam	os	 lugares	 60	 francos,	 na	 Sala	 do	Tribunal	 que	 te	

processou.	Valha-me	Deus,	é	valente	mentir,	pagava-se	só	3	francos	para	assistir	ao	

processo	de	Moreau,	processo	que	fez	corer	todos	os	parisienses!…	mas	que	admi-

ração,	 tu	és	mais	grande	homem	do	que	Moreau,	e	vales	os	60	 francos	em	Paris!	

Por	cá	é	que	se	te	aliviarem	hás-de	baixar	o	preço,	por	isso	que	tens	muitos	concor-

rentes	ao	lugar	a	que	aspiras,	seja	dito	sem	te	ofender,	alguns	de	melhores	bigodes!	

Enfim	meteste	na	moita	o	pobre	rafeiro,	assobia-lhe	de	cá;	e	se	te	parece,	diz-lhe	

que	não	torne	a	 jantar	 fora	de	casa	em	domingo	gordo,	é	 tempo	de	entrudo	e	há	
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muito	quem	goste	de	pregar	o	seu	calote,	e	se	bem	que	pesado,	dar	ainda	em	cima	

a	sua	gargalhada.	
	

Notícias	estrangeiras			
	

As	notícias	do	último	paquete	apresentam	uma	perspectiva	de	paz,	e	fazem	

pelo	menos	pressupor	que	quando	a	guerra	tenha	lugar,	a	Inglaterra	tomará	uma	

parte	muito	activa.	

De	 longo	 tempo,	 vê	 com	 grande	 ciúme,	 e	 não	 com	 indiferença,	 o	 sistema	

pérfido	adoptado	pela	Rússia,	e	o	engrandecimento	que	progressivamente	aquele	

império	vai	 tomando.	Assim	tem	o	gabinete	Britânico	procurado	afastar	a	guerra	

da	Turquia,	receoso	de	confiar	a	sorte	dos	Turcos	a	duas	ou	três	arriscadas	bata-

lhas	que	poderiam	decidir	da	sua	sorte.	Lord	Strangford	tem	por	isso	sido	o	activo	

medianeiro	da	pacificação,	e	não	há	esforços	que	não	tenha	feito	para	tal	conseguir.	

Este	mesmo	sistema	será	sem	dúvida	seguido	quanto	à	Península,	e	parece-me	até	

provável	uma	liga	continental,	para	fazer	pender	o	fiel	da	balança	Europeia	a	favor	

das	Nações	do	Oriente	da	Europa.	

Na	Sessão	da	Câmara	dos	deputados	em	Paris,	à	qual	assistiu	o	ministro,	Mr	

de	Villelle,	patenteou	a	política	do	Gabinete	das	Tulherias,	e	foi	constrangido	a	con-

fessor	que	o	 receio	dos	Santos	 aliados,	 obrigara	a	França	a	 aceder	 a	uma	guerra	

que	 considerava	 como	 impolítica!	Tanto	pode	o	 aviltamento	 a	 que	 está	 reduzida	

uma	Nação	que	 conta	 30	milhões	 de	 habitantes,	 e	 que	 outrora	 resistiu	 ao	poder	

coligado	da	Europa	inteira!	A	falta	de	Talleyrand	mostra	qual	é	o	espírito	público	

naquele	país.	Por	certo	que	este	diplomata,	o	maior	do	século,	não	se	atreveria	a	

pronunciar	uma	só	palavra,	se	de	antemão	não	contasse	com	um	número	mui	con-

siderável	de	prosélitos.	É	de	presumir	que	no	momento	actual	grandes	aconteci-

mentos	tenham	tido	lugar	naquela	França,	a	primeira	que	ensinou	aos	homens,	os	

direitos	da	Soberania	das	Nações,	e	que	tão	mau	uso	soube	fazer	desses	mesmos	

direitos!	

(continuar-se-á)	
	

Avisos	
	

Avisa-se	às	tendas	e	lojas	de	mercearia,	que	há	para	vender,	no	Largo	da	Es-

perança,	colecções	completes	do	Campeão	Casqueiro.	
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A	Assembleia	Filarmónica	dos	Ciprestes	terá	a	sua	primeira	reunião	no	dia	

de	Quarta-feira	de	Trevas.	Os	sócios	devem	ir	munidos	de	seus	respectivos	instru-

mentos.	Haverá	dois	quartetos	de	Trombeta,	Rabecão,	Sanfona	e	Gaita.	Um	a	solo	

executado	pela	Cegarrega.	E	nos	intervalos,	duas	eloquentes	orações	fúnebres	reci-

tadas	pelos	Srs.	Universal,	e	Portugal,	rematando	o	divertimento	com	o	bailado	da	

corda	tesa	executado	pelos	Srs.	Peniqueiro,	e	Serpentão,	este	último	pedindo	desde	

já	desculpa,	por	ser	muito	novo	no	ofício.		
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Sobre	o	papel	dos	exílios	na	vida	e	obra	do	grande	Garrett,	muito	já	foi	dito,	

mas	muito	mais	está	ainda	por	dizer	e,	mais	do	que	isso,	por	conhecer.	Lamenta-

velmente,	e	 salvo	escassos	contributos	dignos	de	nota,1	está	ainda	por	 fazer	uma	

história	pormenorizada	das	emigrações	políticas	de	pouco	mais	que	as	três	primei-

ras	décadas	do	século	XIX2	e,	concretamente,	uma	biografia	dos	riquíssimos	exílios	

garrettianos,	que	urge	explorar.	Com	efeito,	na	sequência	da	revolução	francesa	de	

1789,	as	transformações	ocorridas	nos	primeiros	anos	de	oitocentos,	fruto	de	cir-

cunstâncias	várias,	fizeram	com	que	muitos	portugueses	fossem	obrigados	a	deixar	

o	País,	 ou	de	moto	próprio	ou	porque	a	 sua	 sobrevivência	assim	o	exigira,	 como	

aliás	acontecera	com	muitos	daqueles	que	quiseram	alterar	o	rumo	dos	seus	países,	

particularmente	 a	 partir	 de	 1820,	 incentivados	 pelo	 levantamento	 de	 Cádiz,	 for-

mando	uma	autêntica	cadeia	internacional,	irmanando	liberais	de	diversas	prove-

niências,	 que	 confluíam	 sobretudo	 para	 França	 e	 Grã-Bretanha,	 a	 partir	 de	 onde	

organizaram	os	exércitos	libertadores,	uns	melhor	sucedido	que	outros,	e	granjea-

ram	 apoios	 politico-económicos.3	Simultaneamente,	 discutiam	 ideias	 e	 projectos,	

																																																								
1	Sem	escamotear	outros	possíveis	contributos,	 faremos	menção,	a	 título	de	exemplo,	aos	

estudos	de	Carlos	Estorninho,	António	Portugal	de	Faria,	Fidelino	Figueiredo,	Henrique	de	Campos	
Ferreira	Lima,	Vitorino	Nemésio,	ou	José	da	Silva	Terra,	para	além	de	mais	recentes	investigações	
no	âmbito	das	relações	entre	Portugal	e	Inglaterra,	como	as	de	Maria	Leonor	Machado	de	Sousa	e	
do	seu	Instituto	de	Estudos	Anglo-Portugueses,	ou	de	José	Baptista	de	Sousa.		

2	A	chamada	primeira	emigração	aconteceu	ainda	nos	anos	10;	a	segunda,	a	partir	de	1823,	
entrando	pela	década	de	30.	

3	“The	revolutions	(…)	were	part	of	a	broader	international	movement	that	swept	through	
Europe	from	Portugal	and	Spain	to	its	south-eastern	border,	in	Greece,	and	also	touched	Russia	in	
1825.	Rafael	Riego’s	pronunciamento	 in	Cadiz	on	1	 January	1820	inaugurated	the	Spanish	revolu-
tion	and	then	furnished	the	rest	of	Europe	with	a	political	and	ideological	model,	linking	an	insur-
rection	 organized	 by	 secret	 societies	 under	 military	 leadership	 with	 a	 democratic	 agenda	 to	 be	
achieved	within	the	framework	of	a	constitucional	monarchy.	The	role	of	the	army,	and	in	particu-
lar	of	the	officers,	the	network	of	secret	societies	behind	their	organization	and	the	call	for	a	con-
stitucional	represented	common	elements	in	all	these	uprisings.	Even	in	France,	where	a	revolution	
as	such	did	not	take	place	and	where	the	Charte	octroyée	represented	a	compromise	between	the	
political	 forces	of	 change	and	 those	of	 reaction,	 the	plots	of	 the	Charbonnerie	 in	 the	 early	1820s	
demonstrate	the	readiness	 	of	a	part	of	the	army	and	of	sectors	of	society	to	support	an	insurrec-
tion.	 (…)	 Ideologically	 the	uprisings	of	 the	1820s	are	evidence	 for	 the	globalization	of	 the	revolu-
tionaries	ideologies	that	upheld	the	notion	of	popular	sovereignty,	constitutional	rights,	and	repre-
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fixavam	doutrinas,	criavam	obras	novas,	podendo-se,	até	certo	ponto,	falar	de	uma	

nova	ordem	–	a	dos	escritores	e	poetas	cidadãos,	comprometidos	com	o	mundo,	e	

com	 os	 seu	 compatriotas	 em	 particular,	 capazes	 de	 contribuir	 para	 o	 avanço	 da	

civilização,	 através	 dos	 seus	 escritos,	 frequentemente	 divulgados	 pela	 imprensa	

jornalística.	Assim	o	fez	Garrett	e	nem	longe	da	sua	Pátria	deixou	de	fazê-lo,	pois	

essa	era	a	sua	missão,	ou	pelo	menos	aquela	que	se	tinha	imposto,	inspirado	pelos	

ventos	liberais	do	romantismo,	mas	acima	de	tudo	por	imperativos	de	consciência.		

Havia	muito	que	o	autor	de	Mérope	vinha	preparando	a	sua	própria	revolu-

ção	romântica,	quer	por	 influência	de	uma	 formação	eclética	–	de	raiz	arcádica	e	

iluminista,	é	certo,	mas	desde	cedo	abrangendo,	para	além	de	Filinto	e	Bocage,	au-

tores	franceses,	 italianos	e	 ingleses,	mesmo	que	frequentemente	“acomodados	ao	

gosto	português”	–,	quer	pelas	marcas	deixadas	pela	frequência	de	sociedades	ma-

çónicas,	nutridas	pelos	 ideais	da	revolução	francesa	de	1789.	Aliás,	os	anseios	de	

toda	 uma	 geração,	 dramaticamente	 impelida	 para	 o	 campo	 das	 lutas	 ideologico-

políticas,	propiciavam	uma	gradual	penetração	das	ideologias	românticas;	mas	foi	

Garrett	a	desempenhar	esse	papel	decisivo,	determinado	pelas	circunstâncias	que	

o	seu	percurso	de	vida	lhe	impusera.4	Para	além	do	mais,	ainda	que	desencadeado	

pela	 Alemanha,	 não	 será	 demasiado	 afirmar	 que	 o	 romantismo	 começou	 por	 se	

anunciar	em	Inglaterra,	exemplarmente	com	o	teatro	seiscentista	de	Shakespeare	–	

pela	busca	de	figuras		do	passado	histórico	e	pela	expressão	simples	e	espontânea	

dos	sentimentos	das	suas	personagens	–,	a	que	se	seguiram,	já	no	século	XVIII,	os	

romances	de	Henry	Fielding	e	Laurence	Stern.	Mas	serão,	especificamente,	os	poe-

tas	William	Wordsworth	e	Samuel	Coleridge,	com	o	seu	Preface	to	Lyrical	Ballads,	a	

marcar	 o	 início	 do	 romantismo	britânico,	 que	 teria	 como	 expoentes	 Lord	Byron,	
																																																																																																																																																																		
sentation	as	the	precondition	for	any	legitimate	policy.	What	made	them	noteworthy	was	not	nec-
essarily	the	social	basis	of	their	leadership,	but	the	fact	that	even	the	most	socially	conservative	of	
these	 revolutionaries	were	willing	 to	 defend	 the	 notion	 that	 only	 ‘the	 people’	 could	 legitimate	 a	
government.	 (…)In	 fact,	 they	advanced	an	agenda	which	was	pitted	against	 the	new	global	order	
fashioned	between	1814	and	1815,	and	thus	it	too	required	new	conceptual	tools	and	political	solu-
tions,	which	were	labeled	‘liberals’.	Since	these	revolutions	challenged	a	European	political	order	in	
which	 a	minority	 of	 parliamentary	 governments	 coexisted	with	 empires	 or	 absolute	monarchies	
based	on	the	notion	of	legitimacy,	this	period	can	be	best	described	as	one	of	‘unstable	pluralism’.	
(…)”:	ISABELLA,	Maurizio,	Risorgimento	in	Exile:	Italian	Émigrés	and	the	Liberal	International	in	the	
Post-Napoleonic	Era,	pp.	21-22.		

4	Como	constatou	Ofélia	Paiva	Monteiro,	foi	a	sua	experiência	que,	“em	correlação	dialética,	
exacerbou	por	um	lado	a	ponderação	do	real	multiforme,	precário	e	sempre	imperativamente	mo-
delador,	e,	por	outro,	a	exaltação	das	potências	do	eu,	sacrário	de	apelos	sublimes	e	antro	de	nefan-
das	paixões,	mónada	paradoxal,	que	só	poeticamente	se	comunica,	dada	a	prosa	opaca	da	existên-
cia.”:	A	Formação	de	Almeida	Garrett	–	Experiência	e	Criação,	vol.	I,	pp.	17-18.		
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Percy	e	Mary	Shelley,	Robert	Southey,	entre	outros,	e	em	Walter	Scott	o	corifeu	do	

romance	histórico	e	dos	antepassados	heróis.	Note-se	ainda	que	vários	destes	poe-

tas	 e	 romancistas	 estiveram	 igualmente	 comprometidos	 com	 a	 política	 do	 seu	

tempo.	E	é,	pois,	nessa	Inglaterra	ainda	romântica,	mas	sobretudo	civilizada	e	cos-

mopolita	–	mesmo	que	a	primeira	 impressão	não	 fosse	entusiasmante,	 logo	seria	

substituída	por	“uma	sensação	de	prazer	indefinível”5	–,	que	João	Baptista	desem-

barca,	pela	primeira	vez,	em	28	de	Junho	de	1823,	e	é	o	próprio	quem	nos	relata	a	

sua	chegada,	mal	disfarçando	o	entusiasmo:	

	
Desembarquei	em	Falmouth:	pelas	8	horas	da	manhã;	choviscava	um	tanto,	

e	 o	 sítio	 em	que	pusemos	pé	 em	 terra	não	era	para	dar	 grande	 ideia	dela.	Umas	
tristes	escadinhas	e	um	cais	metido	num	beco	são	o	desembarcadouro.	–	Não	sei	
que	tem	todavia,	esta	ideia	de	terra	depois	de	uma	viagem	enfadonha,	que	apesar	
de	todos	os	desgostos,	apesar	da	má	aparência	da	povoação,	do	tristonho	do	clima,	
e	do	pasmado	das	 figuras	britanico-saxónias,	 que	me	 rodeavam	ao	desembarcar,	
senti	 por	 um	 momento	 uma	 sensação	 de	 prazer	 indefinível,	 e	 ininteligível	 para	
qualquer	que	o	não	tenha	experimentado.	

Fomos	direitos	ao	Royal	Hotel,	único	edifício	notável,	ou	sofrível,	em	toda	a	
vila.	Para	todo	e	qualquer	estrangeiro,	venha	donde	vier,	a	primeira	entrada	num	
hotel	 ou	 hospedaria	 inglesa	 é	 de	 maravilhar.	 O	 asseio,	 a	 riqueza,	 o	 arranjo,	 o	
sistema	de	ordem	e	regularidade	que	nas	mais	pequenas	coisas	se	observa	é	único	
e	privativo	deste	país.	Isto	tudo	aqui	anda	como	um	relógio	(…):	dá-se-lhe	corda	e	
ele	vai	por	si.	–	Nunca	vi	comparação	mais	exacta:	desde	a	constituição	do	estado,	
desde	 a	 grande	 máquina	 do	 governo	 britânico	 até	 ao	 pequenino	 engenho	 da	
economia	 de	 um	 cottage,	 de	 uma	 cabana	 de	 aldeia,	 tudo	 anda	 certo,	 regular,	
direitinho	e	metódico:	tudo	vai	por	si	como	um	relógio.6	

			

Dissipado	assim	o	deseperado	desânimo	dos	primeiros	dias	de	viagem,7	tu-

do	lhe	parece	admirável	em	Albion.8	A	primeira	passagem	por	terras	de	Sua	Majes-

tade	o	Rei	George	IV	será,	contudo,	de	curta	duração,	pois	que,	menos	de	um	mês	

																																																								
5	Apesar	da	típica	neblina,	ali	sente-se	livre:	“Cá	temos	o	nevoeiro	clássico	 toldando	os	to-

pes	das	casas.	Viva	Albion,	e	as	suas	névoas!	Mais	puro	é	este	ar	com	toda	a	sua	humidade	que	esse	
outro	que	se	respira	no	delicioso	clima	de	nossas	Hespanhas,	apesar	de	sua	clareza	e	puridade.	–	
Pelo	menos	é	livre	este;	ninguém	mo	coarcta	aqui,	ninguém	mo	inveja,	ninguém	me	vem	medir	os	
tragos	que	me	toca	a	tomar	dele:	nem	me	aguardam	calabouços	e	fogueiras,	se	o	não	fiz	e	respirei	
segundo	as	regras	do	capricho	e	louca	fantasia	dessas	esfinges.”:	Diário	da	minha	viagem	a	Inglater-
ra,	in	Obras	Completas	(1904),	Vol.	II,	p.	473.		

6	Idem.	
7	“Meu	pai,	minha	mãe!	Vós	estais	tão	longe:	e	nem	o	adeus	da	despedida,	nem	uma	benção	

que	me	acompanhe	no	desterro	e	seja	sobre	a	minha	cabeça	escudo	de	providência	aos	azares	que	
me	aguardam	por	essas	terras	estranhas,	onde	me	leva	meu	destino!	Irei	sosinho…	só…	tão	só	como	
a	andorinha	que	se	perdeu	do	bando	das	companheiras	quando	atravessavam	o	oceano	na	quadra	
de	suas	emigrações	!	(…)	Tudo	aí	fica	nesse	país	de	escravos	e	miséria!”:	idem,	p.	471.		

8	“Este	coche	corre	com	uma	rapidez	incalculável;	os	cocheiros	ingleses	levam	a	sua	arte	na	
perfeição.	 Esta	 raça	 de	 cavalos	 (…)	 robustos,	 possantes,	marcham	direitamente	 e	 sem	 requebros	
(…).	Que	beleza	de	 campos	e	de	arvoredo!	Que	 lindas	e	pitorescas	 situações	de	 casas,	cottages,	 e	
quintas!	Todavia	é	esta	a	mais	feia	província	de	Inglaterra.	Cornwall	(…).”:	idem,	p.	474.	
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depois	 da	 chegada,	 partia	 novamente9	para	 Lisboa,	 a	 bordo	 da	 escuna	 Fame,	 se	

bem	que	em	breve	estivesse	de	regresso,10	desta	vez	acompanhado	por	sua	jovem	

mulher,	permanecendo	pelo	condado	de	Warwick,	usufruindo	da	hospitalidade	da	

família	Hadley,	até	Janeiro	do	ano	seguinte,	altura	em	que	se	dirige	a	Londres,	de	

onde	 seguiria	 para	 o	 Havre,11	para	 ficar	 ao	 serviço	 da	 Casa	 Laffitte,	 tratando	 da	

correspondência	 em	 língua	 portuguesa.	 Não	 serão	 fáceis	 esses	 tempos	 passados	

em	França;12	todavia,	seriam	de	grande	aprendizagem	e,	com	isso,	ganharia	a	nossa	

literatura	 as	 primeiras	 obras	 relacionadas	 com	 o	 movimento	 romântico13	–	 Ca-

																																																								
9	A	26	de	Julho,	“(…)	às	oito	e	meia	saí	no	coche	para	Gravesend.	(…)	Comecei	então	a	des-

cobrir	a	mais	variada	e	bela	perspectiva	que	ainda	meus	olhos	viram.	–	A	um	lado	campinas	imen-
sas	tapisadas	de	verde,	de	florestas,	de	quintas	(parques),	palácios,	cottages,	campos	de	lavoura,	e	
jardins	de	recreio:	do	outro	lado	aparecia	por	entre	as	árvores	um	navio	de	alto	bordo	com	todo	o	
pano	 largo.	As	águas	do	Thamesis,	em	que	ele	vogava,	não	se	descobriam	de	baixas	(…).	Subimos	
uma	alturasinha,	e	então	descobri	em	toda	a	sua	largura	e	ostentação	o	rio	dominador	dos	mares,	
esse	 Tamisa	 (escrevo	 indiferentemente	 Thamesis	 ou	 Tamisa)	 cujas	 águas	 levam	 a	 civilização,	 o	
comércio,	as	 leis,	a	religião	(e	 também	os	vícios)	do	primeiro	povo	da	 terra	aos	quatro	cantos	do	
universo.	–	Não	há	aí	comparar	os	caudais	e	formosura	deste	rio	com	a	majestade	e	beleza	do	Tejo	e	
suas	margens.	(…)	Mas	o	contínuo	fluxo	e	refluxo	de	navios	e	embarcações	de	todos	os	géneros	e	
tamanhos,	uns	que	sobem	vento	em	pôpa,	outros	que	descem	bolinando	em	zig-zagues,	 (…)	 tudo	
isto	dá	ao	Thamesis	tal	animação,	vida,	grandeza,	que	bem	compensada	fica	a	vista	dos	cerros	pito-
rescos,	bosques	encantados,	e	mais	belezas	poéticas,	de	que	se	arreiam	as	viscosas	margens	do	meu	
Tejo.”:	idem.	

10	Enviado	a	Lisboa	para	tratar	de	algum	assunto	secreto,	Garrett	chega	a	22	ou	23	de	Agos-
to	e,	depois	de	uma	breve	passagem	pelos	calabouços	do	Limoeiro	(“Eis-me	aqui	pois	nos	calabou-
ços	do	Limoeiro”,	confessa	o	próprio	no	seu	Diário.	Vide	nosso	 Jornal	do	Conservatório:	Comédia	e	
Drama	de	Almeida	Garrett,	p.	24,	nota	37.),	a	25	encontra-se	novamente	a	bordo	do	Duke	of	Kent	II	–	
onde	viajou	 em	companhia	de	outros	portugueses	 (entre	 eles	 Ferreira	Borges	 e	 Freire	Marreco),	
espanhóis	e	franceses	–	e,	a	13	de	Setembro,	volta	a	pernoitar	no	Royal	Hotel,	de	onde	sairia	para	
Birmingham,	no	dia	seguinte.		

11	É	Garrett	quem	nos	revela:	“Passei	ali	cerca	de	dois	anos	da	minha	primeira	emigração,	
tão	só	e	tão	consumido,	que	a	mesma	distracção	de	escrever,	o	mesmo	triste	gosto	que	achava	em	
recordar	 as	desgraças	do	nosso	 grande	Génio,	me	quebrava	 a	 saúde	 e	me	destemperava	mais	 os	
nervos.”:	Obras	Completas,	Lello,	1963,	2.º	vol.,	p.	423.	

12	A	propósito	destas	experiências	de	exílio,	constata	Luís	de	Pina:	 “Aos	24	anos	de	 idade	
ele	 foi	 o	 grande	 entre	 os	 grandes	 exilados	 políticos	 de	 Portugal,	 no	 seu	 tempo.	 E,	 por	 estranhas	
ocorrências,	exilado	em	si	próprio,	Garrett	exul	de	Garrett,	vivência	sem	satisfação	plena,	um	Gar-
rett	encadeado	dentro	de	outro,	a	pensar	conflitos	psíquicos	jamais	libertos,	pregado	a	uma	cruz	de	
dor	que	poucos	compreendiam,	picada	a	alma	no	cruel	e	perene	garrote	de	espinhos	da	sua	estra-
nha	personalidade.”:	Garrett	e	o	‘Romanceiro’,	pp.	9-10.	Lembra-nos	esta	passagem	uma	outra,	onde	
Fernando	Catroga	e	António	Veloso	 referem	que	 “…	embora	a	política	esteja	 sempre	em	pano	de	
fundo	e	a	filosofia	apareça	amiúde	no	centro	do	debate,	o	seu	valor	decisivo	radica,	a	nosso	ver,	no	
testemunho	directo	da	[sua]	vida	(…)	transmitido	num	momento	de	verdade:	o	exílio,	situação	em	
que	a	sua	personalidade	moral	e	complexidade	humana	se	revelam	sem	mediações.	O	exílio	é	sem-
pre	um	 lugar	de	 solidão	que	convida	à	 interrogação	do	 sentido	da	própria	existência.”:	 in	Sérgio,	
António,	António	Sérgio	no	Exílio:	Cartas	a	 Joaquim	de	Carvalho.	 Separata	 da	 Revista	História	 das	
Ideias,	n.º	5,	pp.	952-953.		

13	Conforme	salientou	António	de	Portugal	Faria,	“como	Victor	Hugo	lançou	aos	quatro	ven-
tos	de	Paris	a	bíblia	do	credo	romântico,	no	prólogo	de	Cromwell,	assim	Garrett,	exilado	em	França,	
fez	da	capital	latina	o	reduto	donde	proclamou	à	literatura	do	seu	país	a	doutrina	nova,	nos	admirá-
veis	poemas	Camões	e	D.	Branca,	em	Paris	impressos.”:	in	Garrett	em	França,	p.	4.	No	mesmo	senti-



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-228-	

mões14	é	publicado	em	1825	e	Dona	Branca15	sai	em	1826,	entre	as	várias	que	pro-

duzirá	nessa	época;16	até	que,	após	a	morte	de	seu	pai,	D.	João	VI,	D.	Pedro	IV	ou-

torgasse	a	Carta	Constitucional	e	o	já	grande	nas	nossas	letras	regressasse	a	Portu-

gal.	Antes,	porém,	do	ansiado	retorno	desses	 tempos	de	exílio	 francês,	 também	a	

imprensa	jornalística	ganharia	algumas	novas	pérolas.		

Assinalando	a	passagem	do	quinto	aniversário	da	Revolução	Liberal,	sai	do	

estro	 de	Garrett	A	caverna	de	Viriato,	canção	em	vinte	e	quatro	d’Agosto	de	1825,	

																																																																																																																																																																		
do,	observou	José	da	Silva	Terra:	“Ainsi	qu’il	le	rappelle	lui-même,	Garrett	assistait	alors	à	la	‘grande	
luta	dos	clássicos	e	românticos	no	continente,	e	principalmente	em	França.	(…)	

Lui	qui	était	tout	imprégné	du	néo-classicisme	de	Filinto	Elísio,	il	a	dû	assister	avec	curiosi-
té	à	la	querelle	romantisme-classicisme	ranimé	para	la	Muse	Française.	Querelle	très	vive	comme	en	
témoigne	Victor	Hugo	dans	 la	préface	aux	Nouvelles	Odes	publiées	à	Paris	en	Février	1824:	 ‘Il	y	a	
maintenant	deux	partis	dans	la	 littérature	comme	dans	l’État;	et	 la	guerre	poétique	me	paraît	pas	
devoir	être	moins	encharnée	que	 la	guerre	sociale	n’est	 furieuse.’	Comme	Hugo	en	ce	 temps-là,	 il	
aurait	sans	doute	préféré	qu’on	le	place	dans	les	rangs	des	‘conciliateurs’.	Et,	comme	Hugo,	encore,	
il	aurait	pu	affirmer	qu’il	 ignorait	 ‘profondément	ce	que	c’est	que	la	genre	classique	et	 le	genre	ro-
mantique’.“:	Les	Exils	de	Garrett	en	France,	pp.	169-170.		

14	Em	carta	do	Havre,	datada	de	27	de	Julho	de	1824,	diz	Garrett:	“A	obra	é	um	poema	em	
dez	cantos,	cujo	titulo	e	assunto	é	Camões.	Dei-lhe	um	tom	e	um	ar	de	romance	para	interessar	os	
menos	curiosos	nas	 letras;	e	geralmente	 falando,	o	estilo	vai	moldado	ao	de	Byron	e	Scott	 (ainda	
não	usado	nem	conhecido	em	Portugal),	mas	não	servilmente	e	com	macacaria,	porque	sobretudo	
quis	fazer	uma	obra	nacional.”:	in	Ferreira,	Joaquim	Francisco,	A	Mensagem	de	Garrett,	p.	34.	

15	É	novamente	o	autor	quem	o	diz:	“[D.	Branca]	foi	a	primeira	composição	poética	nos	câ-
nones	do	Romantismo,	e	Garrett	quis	utilizar	nela	os	recursos	da	nova	escola:	a	fantasia	caprichosa,	
as	tradições	populares,	a	urdidura	de	um	longo	poema	com	factos	da	Idade	Média	nacional,	remon-
tando	aos	céus	em	surtos	líricos	ou	choutando	na	terra	em	divagações	prazenteiras.	E	o	seu	talento	
fulgurou	lampejos	admiráveis	neste	poema,	irmão	gémeo	do	Camões	–	um	e	outro	as	primícias	do	
Romantismo	na	nossa	 literatura,	e	ambos	eles	na	bibliografia	garrettiana	entre	as	obras	que	mais	
lhe	gloriam	o	renome	de	escritor.”:	idem,	pp.	37-38.	

16	Entre	 1824	 e	 1826,	 Garrett	 aumentaria	 a	 sua	 produção	 literária,	 entre	 outras,	 e	 para	
além	de	Camões	e	Dona	Branca,	com	um	Bosquejo	sobre	a	História	da	Poesia	e	da	Língua	Portuguesa,	
com	a	organização	do	Parnaso	Lusitano,	com	o	início	do	Romanceiro	e	das	Memórias	de	João	Coradi-
nho.	A	propósito	de	Memórias	de	João	Coradinho,	datado	do	primeiro	exílio:	“O	texto,	que	se	limita	a	
seis	 capítulos,	documenta	a	 inspiração	buscada	num	molde	de	 tradição	espanhola	 largamente	di-
fundido	na	Europa,	o	romance	picaresco,	cuja	 índole	satírica	se	ajustava	à	expressão	do	olhar	re-
provador	de	Garrett	sobre	a	realidade	portuguesa	que	deixara:	a	quem	saíra	cruamente	dos	sonhos	
de	 justiça	e	ventura	efemeramente	alimentados	em	1820	pela	vitória	da	Liberdade	 sobre	os	 ‘gri-
lhões’	da	 tirania	e	do	obscurantismo,	 logo	 triunfantes	na	reacção	de	1823,	 ‘falariam’	compreensi-
velmente	o	pessimismo	moral	e	o	mordaz	carácter	anti-heróico	desse	tipo	de	romance;	nele,	prota-
gonista	e	narrador	aparecem	fundidos	na	personagem	de	um	jovem	de	extracção	humilde,	lúcido	e	
desenganado,	mas	animoso,	que	relata	como	fora	sobrevivendo,	com	desenvoltura	e	pouco	escrú-
pulo,	numa	sociedade	mal	constituída,	 cujas	misérias	 físicas	e	morais	desnuda	em	cenas	de	vivaz	
traço	 ‘realista’,	semeadas	de	juízos	que	aliam	cinismo	e	bom	senso.”:	Ofélia	Paiva	Monteiro,	Intro-
dução	a	Fragmentos	Romanescos,	pp.	23-24.	Observa	ainda	a	mesma	autora:	“Através	da	história	do	
pícaro,	Garrett,	muito	interessado	desde	Coimbra	em	problemas	de	educação,	passa	pois	a	criticar	
jocosamente	a	aprendizagem	acrítica,	que	não	escolhia	nem	co-relacionava	o	saber:	‘Fiz	da	memó-
ria’	–	diz	o	negro	–	 ‘um	armazém	desarrumado,	 tão	confuso	caos	de	elementos	embrulhados	que	
nem	me	eu	já	a	mim	próprio	entendia’.	O	caminhar	do	capítulo	mostra	o	desastre	desta	instrução	
aberrante,	ainda	tornada	mais	vã	pelo	lugar	que	nela	vem	a	assumir	a	escolástica	–	muito	acusada	
desde	o	século	XVIII	–,	cujos	‘labirintos	questionáveis’	seduziam	Coradinho,	conquistado	pelo	jogo	
da	argúcia.”		
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composta	na	Serra	da	Estrela,	em	a	madrugada	do	mesmo	dia,	 divulgada	 em	Lon-

dres,	 no	 n.º	 13	 d’O	Popular,17	em	8	 de	Outubro	 de	 1825.	 Lançada	 do	 exílio,	 esse	

feliz	 infortúnio	que	em	João	Baptista	 faria	brotar	o	seu	melhor,	esta	 interessante	

alegoria,	 plena	 de	 entusiasmo	 juvenil	 e	 ainda	 com	 laivos	 filintistas,	 termina	 com	

um	grito	de	esperança,	de	que	chegará	o	“dia	da	justiça	do	Eterno”,18	quando,	ven-

cidos	todos	os	obstáculos,	a	liberdade	finalmente	triunfará.	No	mesmo	O	Popular,19	

podemos	encontrar	o	embrião	do	que	será	Portugal	na	Balança	da	Europa;20	fala-

mos	do	extenso	artigo	Da	Europa	e	da	América,	e	de	sua	mútua	influência	na	causa	

da	civilização	e	da	liberdade.	Neste	último,	não	poderemos	deixar	de	notar	a	inspi-

ração	de	um	espírito	visionário,	que,	apesar	de	à	época	em	que	o	escreveu	não	con-

tar	mais	de	25	anos,	 já	 conseguira,	 fruto	da	sua	capacidade	analítica,	 concluir	da	

forte	influência	que	a	América	poderia	vir	a	ter	no	quadro	das	nações	ditas	civili-

zadas.			

	

																																																								
17	Dirigido	por	José	Ferreira	Borges,	ou	José	da	Silva	Carvalho,	de	qualquer	modo	ambos	co-

laboradores	do	periódico,	O	Popular	foi	publicado	em	Londres,	entre	Outubro	de	1824	e	Novembro	
de	1826,	contando	entre	os	seus	colaboradores	alguns	dos	liberais	emigrados.	No	seu	artigo	intitu-
lado	Garrett	 Jornalista	(in	 Jornal	das	Colónias,	8	de	Maio	de	1926),	Henrique	de	Campos	 Ferreira	
Lima	 faz	 referência	 a	 um	outro	 artigo	 de	 Joaquim	de	Araújo	 –	Notícia	Garrettiana,	 publicado	 em	
1907,	no	n.º	6205	do	Conimbricense	–,	no	qual,	depois	de	analisar	o	estilo	do	autor,	atribui	A	Caver-
na	de	Viriato	 a	 Almeida	Garrett:	 Apud	VARGUES	 Isabel	Nobre	 e	 CABRAL,	 Luís,	Garrett	 Jornalista.	
Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	29.			

18	Diz-nos	o	poeta:	 “Sua	hora	tarda,	/	Mas	 infalível,	soará	n’altura;	/	E	os	ecos	da	planície	
hão-de	anunciá-la.	/	Os	ímpios	buscarão	onde	esconder-se.	/	E	a	terra	negará	couto	a	seus	crimes.	/	
(…)	não	há	tábua	/	Para	vós,	não,	de	salvação,	de	esperança.	/	–	Uma	arca	só	por	esses	mares	voga,	/	
Arca	da	aliança	nova,	/	(Santa,	e	sagrada	é	esta)	/	Pacto	de	Deus	c’os	povos.	Liberdade	/	Só	restará	
do	universal	dilúvio:	/	Da	raça	dos	tiranos,	/	Da	fratricida	guerra	/	Que	ateara	a	opressão	entre	os	
humanos,	/	Nem	a	memória	ficará	na	terra.”:	O	Popular,	neste	Volume,	pp.	277-278.					

19	O	Popular,	Vol.	IV,	Londres,	1826.	Neste	Volume,	pp.	278-312.		
20	A	primeira	edição	de	Portugal	na	Balança	da	Europa,	durante	o	seu	último	exílio,	saiu	dos	

prelos	londrinos	de	S.	W.	Sustenance,	em	1830.	Nesta	obra,	observa	Duarte	Ivo	Cruz,	“Garrett	elabo-
ra	uma	muito	completa	e	lúcida	análise	da	política	internacional	do	seu	tempo	e	das	posições	suces-
sivas	do	Governo	português	relativamente	a	cada	um	dos	grandes	dossiers	internacionais:	situação	
da	Europa	país	por	país,	situação	dos	EUA	e	relações	com	a	Europa,	com	destaque	para	a	Espanha,	
evolução	do	Brasil,	evolução	dos	Estados	Unidos,	situação	das	‘antigas	Américas	Espanholas’,	tudo	
isto	no	contexto	da	política	externa	portuguesa	em	grande	parte	à	luz	da	crise	dinástica,	tendo	em	
vista	o	reconhecimento	ou	posicionamento	de	diversos	países	e	do	Papa,	relativamente	a	D.	Miguel	
(…).	/	O	mais	impressionante	será	a	presciência	da	evolução	da	política	e	da	estratégia	internacio-
nal	 a	 partir	 da	 realidade	 europeia	 (…).	 Mas	 adivinha	 o	 potencial	 de	 desenvolvimento	 global	 da	
‘quarta	parte’,	aí	destacando	o	Brasil	e	a	‘República	dos	estados	Unidos	da	América	do	Norte’.	/	Do	
Brasil	profetiza	a	queda	do	Império	meio	século	antes	de	ocorrer:	‘o	Brasil	adoptou,	mau	grado	seu,	
as	formas	monárquicas:	queria	ser	republicano	como	os	seus	vizinhos.	Sê-lo-á	ainda	talvez’.	E	quan-
to	aos	EUA,	 ‘não	lhe	resta	senão	crescer	e	enriquecer’!…	/	É	caso	para	dizer	que	Garrett	foi	aqui	a	
verdadeira	 ‘voz	 do	Profeta’.”:	 in	Os	Políticos	e	o	Teatro.	Governantes-Dramaturgos	e	Dramaturgos-
Governantes	de	Garrett	aos	nossos	dias,	p.	15.			
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Com	 razão	 dizia	 o	 Common	 Sense,	 enérgico	 escrito	 dirigido	 aos	 bravos	
Americanos	 do	 Norte	 quando	 se	 travava	 a	 luta	 da	 sua	 emancipação:	 Em	 vossos	
livros	 sagrados	 haveis	 lido	 a	 história	 do	 género	 humano	 submergido	 na	 geral	
inundação	do	globo:	uma	única	família	sobrevive,	e	é	encarregada	pelo	Eterno	de	
renovar	 a	 terra.	Nós	somos	essa	 família.	 O	despotismo	 inundou	 tudo,	 e	 a	 nós	nos	
incumbe	regenerar	pela	segunda	vez	o	mundo.21		

	

Salvas	as	devidas	distâncias,	e	ainda	que	o	 “reinado”	dessa	América	possa	

hoje	estar	comprometido,	tantas	são	as	tensões	e	as	incertezas,	certo	é	que,	para	o	

melhor	e	para	o	pior,	não	é	possível	escrever	a	história	do	último	século	sem	falar	

do	papel	dos	Estados	Unidos.	É,	pois,	este	texto,	onde	traça	um	quadro	global,	não	

só	 da	 sua	 época,	 como	 também	de	 tempos	mais	 recuados,	 bem	 fundamentado	 e	

esclarecido,	 de	 supina	 importância	 para	 o	 conhecimento	 da	 ideologia	 política	 e	

económica	de	Garrett,	e	bem	revelador	do	seu	espírito	vanguardista	e	muito	além	

do	seu	tempo.	Constatando	que	“a	emancipação	da	América,	a	revolução	de	França	

e	 suas	 consequências,	 o	 engrandecimento	 da	 Rússia	 e	 outras	 causas	menores”22	

vieram	 alterar	 a	 antiga	 ordem,	 deixando	 Portugal	 de	 ser	 considerado	 como	 “um	

contrapeso	necessário	ao	equilíbrio	das	três	grandes	potências	do	Oeste	da	Europa,	

França,	Inglaterra	e	Espanha”,23	pelo	que	a	velha	Lusitânia	terá	de	encontrar	uma	

nova	posição,	“e	deve	tomar	a	que	mais	 lhe	convier”,24	Garrett	analisa	o	percurso	

da	Europa	depois	que	descobriu	o	chamado	novo	mundo,	as	 transformações	que	

neste	último	foram	ocorrendo,	assim	como	a	mútua	influência	entre	os	dois	mun-

dos,	partindo	do	pressuposto	de	que	o	velho	mundo	contaminou	o	novo	e	daí	este	

último	 ter	 querido	 libertar-se.	 Partindo	 do	 princípio	 de	 que	 a	 Europa	 Ocidental	

começou	a	civilizar-se	nos	finais	do	século	XIV,	quando	o	“repouso	das	guerras	do	

Levante,	ou	cruzadas,	deixava	tomar	fôlego	aos	povos,	e	cultivar	as	artes	da	paz”,25	

o	Autor	considera	que	a	civilização	“provavelmente	agora	vai	em	sua	estrada	triun-

fal”.26	Ora,	retornando	ao	século	XIV,	encontra	Garrett,	na	invenção	da	imprensa	de	

caracteres	móveis,	 a	 origem	 da	 expansão	 do	 conhecimento,	motivando	 esta,	 por	

sua	vez,	costumes	mais	brandos	e	civilizados	e	uma	melhoria	das	condições	de	vida	

																																																								
21	Portugal	na	Balança	da	Europa.	S.	W.	Sustenance,	Londres,	1830,	pp.	20-21.	
22	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	p.	279	deste	Volume.	
23	Idem.	
24	Idem.	
25	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	neste	Volume,	p.	280.	
26	Idem.	
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de	todos.27	No	entanto,	um	longo	caminho	haveria	ainda	a	percorrer,	pois	que	fal-

tava	aos	povos	serem	livres,	livres	no	seu	âmago,	como	só	a	ilustração	os	poderia	

transformar,	e,	quanto	a	isso,	quase	tudo	estava	por	fazer.28	Por	essa	altura,	à	me-

dida	que	as	cortes	reuniam	cada	vez	menos	e	o	poder	dos	nobres	se	restringia,	Por-

tugal	assistia	a	um	fortalecimento	do	poder	do	rei	e	do	clero.	Chegou,	então,	a	épo-

ca	das	Descobertas	e	com	ela	as	conquistas	e	a	colonização,	transportando	para	o	

novo	 mundo	 as	 virtudes,	 mas	 também	 os	 vícios,	 da	 velha	 Europa.29	Entretanto,	

chegaram	os	minérios	e	as	pedras	preciosas	das	Américas,	que	os	povos	peninsula-

res	não	souberam	aproveitar	para	o	 seu	desenvolvimento	e	os	desbarataram	em	

vícios	 e	 opulência,	 excepto	 os	 que	 outros	 povos	mais	 habilidosos	 nos	 levaram.30	

Ora,	“…	a	América,	jovem,	rica,	vigorosa	vem	com	seu	peso	imenso	desfazer	na	ba-

lança	da	Europa	todos	esses	falsos	equilíbrios	que	sustentavam	invenções	argucio-

sas,	pueris	armadilhas,	cuja	única	força	estava	na	cegueira	dos	povos”.31	Era	a	épo-

ca	de	Carlos	V	e	do	absoluto	domínio	do	Sacro	Império,	quando	a	“liberdade	expul-

sa	da	Europa,	foi	acoitar-se	na	América”.32	Então,	“só	classes	produtoras	ocupavam	

o	 solo	 americano.	O	despotismo	da	Europa	 tremeu	quando	atentou	neste	 estado	

ameaçador	de	suas	colónias…	–	Que	não	há	maior	terror	para	déspotas,	nem	me-

lhor	 presságio	 de	 liberdade	 que	 o	 ver	 um	 povo	 trabalhador,	 activo	 e	 proprietá-

rio.”33	Assim,	“puseram	por	obra	todas	as	maquinações	da	política	opressora	para	

atalhar	o	progresso	das	coisas;	porém	a	arte	do	homem,	se	às	vezes	consegue	re-

																																																								
27	“…	acendia	a	imprensa	o	grande	fanal	da	ilustração.	Os	costumes	adoçavam-se;	o	feuda-

lismo	abrandava	um	 tanto	de	 sua	crueza	pelas	 concessões	que	era	obrigado	a	 fazer	à	 indústria	e	
riqueza	das	cidades.	–	A	sorte	dos	povos	parecia	em	geral	melhorar-se.”:	idem.	

28	“Mas	a	liberdade,	que	é	a	única	e	sólida	base	de	toda	a	felicidade	das	nações,	desfalecia	e	
minguava;	porque	nessa	eras	havia	uma	civilização	mediana	e	 imperfeita,	que	amolga	os	ânimos,	
entibia	o	espírito,	e,	acobardando	os	povos,	os	submete	ao	jugo	da	tirania	–	quanto	uma	civilização	
mais	completa,	que	ilustra	o	homem,	lhe	dá	energia	para	aborrecer	o	despotismo	e	força	para	resis-
tir	à	opressão.”:	idem.	

29	“Após	a	descoberta	veio	a	conquista	e	a	colonização;	e	com	ela	entrou	no	novo	mundo	es-
sa	imperfeita	civilização	do	velho,	e	com	essa	todos	seus	bons	e	maus	efeitos.”:	idem,	p.	282.	

30	“…	descobriu-nos	o	acaso	a	América;	muito	crime	no-la	submeteu;	perdidas	torrentes	de	
ouro	que	vieram	soverter-se	em	Lisboa	e	Madrid,	e	que,	sem	enriquecer	as	duas	nações	conquista-
doras,	refluíram	para	mais	industriosos	países,	enfim	secaram:	vícios,	luxo	e	perdição,	que	consigo	
trouxeram	permanecem	todavia;	e	se	olharmos	só	além,	a	condição	do	mundo	velho	empiorou	com	
a	descoberta	e	dominação	do	novo.”:	idem.	

31	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	neste	Volume,	p.	282.	
32	Idem,	p.	283.	
33	Idem.	
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tardar	um	tanto	a	ordem	da	natureza,	 jamais	chega	a	 impedi-la	de	 todo.”34	É	por	

isso	 que	 a	 América	 consegue	 progredir	mais	 lentamente,	mas	 é	mais	 rápida	 nas	

transformações	 socio-económicas,	 pois	 que,	 se	 por	 um	 lado	 está	mais	 longe	 dos	

centros	de	avanço	do	conhecimento	científico,	 também	está	 longe	dos	centros	de	

decisão	política	do	velho	mundo,	logo	das	amarras	do	despotismo.	E,	quando	o	ju-

go	mais	se	fez	sentir,	a	América	“reagiu	e	venceu	a	liberdade;	e	eis	aí	a	aurora	da	

regeneração	do	universo	que	nasce	do	 seu	Ocidente!”35	Fundando	 a	primeira	 re-

pública	no	vasto	território	da	América	do	Norte,	os	Estados	Unidos	tornaram-se	os	

“descobridores	dessa	 ‘pedra	 filosofal’	das	repúblicas,	essa	 federação	maravilhosa,	

que,	assim	como	no	interior	divide	o	Estado	em	menores	porções,	com	o	que	mais	

facilmente	obsta	à	usurpação	de	qualquer	ambicioso;	assim	no	exterior	o	apresen-

ta	 regular	e	magnífico	edifício,	 cuja	 fortaleza	e	 formosura	é	o	 terror	de	 inimigos,	

inveja	de	vizinhos	e	admiração	de	todos”,36	inclusivamente	dos	Europeus	que	logo	

quiseram	 imitá-los.37	E	 “o	vulcão	 imenso	da	 indignação	pública	 ressoava	 tremen-

damente	por	toda	a	parte”,38	até	que	se	deu	a	revolução	francesa,	a	que	se	seguiri-

am	outras.	Porém,	“essa	chama	que	mais	e	mais	se	ateou	com	os	esforços	 inúteis	

dos	que	a	queriam	apagar,	tanto	aumentou	de	intensidade,	que	devorou	inimigos	e	

amigos,	o	podre	e	o	são	da	sociedade	–	consumiu,	acabou	tudo”,39	com	a	excepção	

da	 Inglaterra	 (a	 “Inglaterra	já	era	livre”),	até	chegar	Napoleão,	para	novamente	a	

salvar	e,	por	fim,	tornar	a	subjugá-la.	Foi	então	que	“a	França	oprimida;	a	Itália	en-

ganada;	Veneza	vendida;	Génova	e	Piemonte	reduzidos	a	províncias	do	império;	a	

Alemanha	traída;	a	Polónia	sacrificada	à	ambição	do	usurpador;	as	veneráveis	cãs	

da	 antiga	 Suíça	 ultrajadas	 com	 um	 protectorado	 opressor;	 a	 Espanha	 insultada	

com	 um	 rei	 de	 galhofa	 e	 escárnio;	 Portugal40	enfim	 retalhado,	 e	 destinado	 para	

prémio	da	 traição	e	preço	da	 infidelidade	–	 tudo	se	 lhe	 rebelou:	uma	conjuração	

universal,	uma	conspiração	de	opinião	pública	se	formou	geral	e	espontaneamente	

																																																								
34	Idem.	
35	Idem,	p.	284.	
36	Idem,	pp.	287-288.	
37	“Porque	não	havemos	nós	de	conquistar	também	a	liberdade	para	sermos	como	eles	feli-

zes?”:	idem,	p.	288.	
38	Idem.	
39	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	no	presente	Volume,	p.	289.	
40	Assim	 ficou,	 à	 época,	 “o	 honrado	Portugal,	 roubado,	 sem	 comércio,	 sem	 indústria,	 sem	

agricultura,	consumido	e	avexado,	reduzido	a	colónia	de	suas	colónias,	governado	por	uma	delega-
ção	impotente	e	estúpida”:	idem,	pp.	293-294.	
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por	 toda	 a	 Europa”.41	Pelo	 contrário,	 no	 novo	 mundo,	 só	 o	 Brasil,	 “interessante	

porção	do	continente	americano”,	permaneceu	isolado,	“no	meio	desta	inundação	

de	liberdade,	(…)	alheio	ao	movimento	geral,	como	ficaria	a	torre	dos	filhos	de	Noé	

à	volta	do	segundo	dilúvio.”42	Pouco	cuidado	pelos	seus	colonizadores,	que	só	lhe	

deram	valor	quando	o	viram	cobiçado	por	outros	povos,	o	Brasil	torna-se	repenti-

namente	a	sede	do	Reino	Unido	de	Portugal	e	Brasil,	assistindo	os	seus	estupefac-

tos	habitantes,	“ricos	e	igualados	pela	comum	lei	do	trabalho”,43	ao	“espectáculo	de	

um	monarca,	de	uma	corte	europeia	transplantados	dos	góticos	palácios	das	regi-

ões	feudais	para	um	solo	virgem	de	aristocracias”.44	E	“subitamente	uma	nuvem	de	

grandes,	de	magnates	de	todas	ordens	e	hierarquias	invadem	suas	terras,	maltra-

tam,	roubam,	afrontam	e	fazem	sentir	aos	povos	do	Brasil	todas	as	doçuras	e	bên-

çãos	de	um	governo	paternal	e	legítimo”.45	Nem	tudo	foi	mau,	porém,	para	o	Brasil,	

já	que	em	troca	da	ajuda	britânica	a	Portugal,	 este	se	viu	 forçado	a	 franquear	os	

portos	 brasileiros	 aos	 súbditos	 de	 Sua	Majestade,	 acabando	 com	 a	 exclusividade	

nacional	dos	Portugueses.	Então,	“o	comércio	cresceu	florentíssimo,	e	continuou	a	

lutar	 com	mais	 forças	 contra	 a	 perversidade	do	 governo	 e	 de	 seus	 actos,	 a	 qual,	

ainda	assim,	crescia	paralela	com	o	aumento	da	fortuna	pública”.46	Deste	modo,	“as	

																																																								
41	Idem,	p.	291.	
42	Em	Da	Europa	e	da	América,	Garrett	traça	assim	o	retrato	do	Brasil,	em	1800:	“De	todo	o	

imenso	território	que	a	ribeira	do	mar	se	estende	desde	o	Amazonas	ao	La	Plata	apenas	as	ourelas	
marítimas	eram	salpicadas	de	povoação,	e	essa	tão	mesclada	que	só	a	quinta	ou	sexta	parte	se	podia	
dizer	branca.	A	raça	escrava	certo	muito	longe	estava	de	ser	tratada	de	maneira	que	não	envergo-
nhasse	a	natureza:	mas	ainda	assim	não	eram	as	crueldades	dos	colonos	portugueses	para	compa-
rar-se	 com	 os	 horrores	 verdadeiramente	 canibais	 de	 ingleses	 e	 franceses.	 O	 governo	 porém	 era	
estúpido	 e	 tirânico:	 a	 autoridade	 dos	 capitães	 generais	 sem	 limites	 e	 sem	 recursos;	 a	 jurisdição	
mista	e	intrincada	dos	ouvidores	e	juízes	de	fora	faziam	a	governança	do	Brasil	não	só	a	mais	des-
pótica,	senão	também	a	mais	absurda	de	todas	as	administrações	coloniais.	Nem	as	próprias	rela-
ções	do	Rio	e	Baía	eram	essas	mesmas	tribunais	independentes;	porque	presididas	pela	autoridade	
administrativa,	eram	leis	porque	julgavam	as	portarias	do	governador,	e	seus	acórdãos	minutados	
nas	secretarias	dele.	O	clero	pobre	e	 ignorante	 influía	pouco;	as	ordens	religiosas	 também	pouco	
medradas	não	preponderavam	muito:	só	o	comércio,	apesar	de	todos	os	barrancos	da	legislação	e	
abusos	de	seus	executores,	tinha	importância	e	valor.	Porém	o	comércio	era	exclusivo	com	Portu-
gal;	Lisboa	e	Porto	os	mercados	do	Brasil	para	as	nações	da	Europa;	não	lhe	consentindo	a	metró-
pole	o	mínimo	 trato	ou	 tráfico	 com	o	 resto	do	universo.	Até	o	 ensino	e	 as	 luzes	eram	objecto	de	
monopólio,	 porque	no	Brasil	 não	 havia	 seminários,	 nem	 colégios,	 nem	universidades;	 e	 não	 só	 o	
médico,	o	 jurisconsulto,	o	matemático,	o	 filósofo,	mas	até	o	que	se	destinava	aos	mais	 triviais	co-
nhecimentos	 e	 profissões	 da	 sociedade	 as	 tinha	de	 vir	 aprender	 e	 estudar	 a	 Portugal.	 Todavia,	 a	
massa	geral	dessa	população	era	boa;	só	lhes	falecia	bom	governo	para	de	tão	florescentes	colónias	
se	desenvolver	a	mais	poderosa	nação	das	terras	transatlânticas.”:	idem,	pp.	296-297.	

43	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	neste	Volume,	pp.	297-298.	
44	Idem,	p.	297.	
45	Idem,	p.	298.	
46	Idem.	
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velhas	instituições	da	Europa	seguravam	ainda	por	débil	fio	esta	derradeira	porção	

da	América:	mas	a	Europa	 tinha	recebido	da	América	o	exemplo	e	 impulso	da	 li-

berdade;	justo	era	que	lho	retribuísse”,47	o	que	acabou	por	acontecer.	Por	seu	tur-

no,	o	Portugal	Europeu,	no	final	da	segunda	década	de	oitocentos,	viu-se	reduzido	

“a	colónia	de	suas	colónias,	governado	por	um	despotismo	delegado	(o	pior	e	mais	

insuportável	 de	 todos	 os	 despotismos),	 corrupto	 e	 impotente”;48	sem	 comércio,	

“porque	lho	tolhera	e	arruinara	o	gabinete	do	Rio;	sem	indústria,	porque	lha	empe-

ciam;	sem	agricultura,	porque	lha	vedavam;	sem	administração,	porque	não	é	ad-

ministração	o	peculato	desfaçado	e	público,	o	roubo	e	a	venalidade	patente,	–	des-

cera	 ao	mais	 abjecto,	mais	 vilipendioso	 estado,	 a	 que	 jamais	 se	 viu	 baixar	 nação	

sem	haver	perdido	 sua	 independência;	 conquanto	pouco	era	 a	 independência	de	

um	Estado	 na	máxima	parte	 governado	 por	 estrangeiros	 delegados	 de	 um	 chefe	

ausente”.49	Eis	senão	quando,	em	19	de	Março	de	1812,	do	outro	lado	da	fronteira,	

é	promulgada	a	Constituição	de	Cádis.	Dois	anos	depois,	Fernando	VII	revoga-a;	no	

entanto,	no	primeiro	dia	de	1820,	o	regime	constitucional	é	instaurado	e	a	Consti-

tuição	 de	 1812	 é	 restabelecida,	 sendo	 convocado	 o	 congresso	 e	 inaugurado	 um	

governo	representativo.	O	rastilho	não	demoraria	a	atingir	Portugal	e	chegou	a	24	

de	Agosto;	contudo,	também	aqui	não	foi	fácil	mudar	o	regime.	Vejamos	como	Gar-

rett	analisa	a	revolução	liberal	portuguesa:	

		
A	 revolução	 foi	 militar;	 (…)	 não	 podia	 deixar	 de	 ser	 militar,	 porque	 o	

exército	 tinha	 a	 força.	 Pois	 devia	 chamar-se	 povo	 e	 exército;	 fazer	 a	 revolução	
militar	e	civil;	armar	imediatamente	o	povo	para	que	melhor	se	unissem	assim,	e	
mais	respeito	impusessem	a	estranhos.	Mas	o	espírito	da	revolução	era	moderado,	
pacífico	e	conciliador:	se	o	povo	nela	entrasse	quem	o	poderia	conter?	Pois	eis	aí	o	
defeito	da	revolução.	Revoluções	pacíficas,	moderadas,	só	o	governo	as	pode	fazer	
porque	as	faz	com	a	força	na	mão,	manda	ao	povo	em	seu	próprio	nome,	e	não	no	
dele;	não	discute	nem	propõe,	determina	e	ordena.	Mas	quando	a	revolução	se	faz	
pelo	 povo	 e	 em	 seu	 nome,	 forçoso	 é	 que	 o	 povo	 entre	 e	 disponha	 nela,	 que	 a	
máquina	social	se	desloque;	as	instituições	velhas	se	destruam	todas	de	uma	vez,	e	
que	em	terreno	limpo	e	desembaraçado	se	edifiquem	de	novo	novos	edifícios.	Ora	
as	revoluções	de	1820	não	só	 foram	quase	puramente	militares	no	seu	começo	e	
rompimento,	 mas	 até	 militares	 se	 conservavam	 sempre,	 (falo	 de	 Espanha	 e	
Portugal	 onde	 progrediram)	 porque	 o	 governo	 estribava	 principalmente	 no	
exército,	 e,	 especialmente,	 em	 Portugal,	 jamais	 consentiu	 que	 o	 povo	 tomasse	 a	
mínima	parte	na	defesa	pública;	e	só	nos	últimos	paroxismos	do	sistema	consentiu	
na	 instituição	 salutar	 das	 guardas	 nacionais.	 Daí	 militarmente	 proclamada,	

																																																								
47	Idem,	p.	299.	
48	Idem,	p.	301.	
49	Idem,	pp.	301-302.	
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militarmente	 sustentada,	 e	 militarmente	 destruída	 foi	 a	 causa	 do	 povo,	 sem	 ao	
povo	ser	permitida	sua	própria	defesa.50	

	

Além	do	mais,	a	Constituição	de	1820	também	não	terá	sido	adequada:	“de-

mais	para	um	sistema	conciliador	e	moderado,	qual	o	exigia	o	estado	valetudinário	

e	corrupto,	mesclado	de	classes	e	partidos	(…);	de	menos	para	uma	reorganização	

social,	qual	a	pedia	a	opinião	democrática	e	o	espírito	radical	das	reformas	por	que	

se	 bradava”.51	Como	 resultado,	 na	 sociedade	 pouco	mudou,	mantendo-se	muitos	

dos	 anteriores	 lugares	 e	 privilégios,	 tornando-se	 fácil	 reverter	 a	 situação,	 o	 que	

acabaria	 por	 acontecer	 em	 1823,	 com	 a	 Vilafrancada,	 e,	mais	 efectivamente,	 em	

1828,	com	a	aclamação	de	D.	Miguel.	Conclusão:	“o	povo	nem	era	mais	 livre	nem	

mais	feliz.	–	Como	havia	ele	de	pugnar	por	um	sistema	que	nem	conhecia	nem	sen-

tia?”52	Com	efeito,	o	sistema	representativo	não	tinha	tido	a	adesão	incondicional	

da	população,	porque	esta	não	tinha	instrução	para	o	conhecer	e	avaliar:	“para	isso	

é	preciso	 ilustrá-lo	de	palavra	e	obra.	De	palavra,	por	via	de	escritos	prudentes	e	

assisados,	de	escolas	e	instrução.	De	obra,	fazendo-lhe	ver	e	sentir	em	seus	resul-

tados	a	excelência	do	sistema	adoptado.	O	efeito	do	primeiro	destes	meios	é	lento,	

e	de	pouco	fruto	na	geração	presente	–	de	incalculável	proveito	nas	futuras.	O	se-

gundo	tem	imediatos	e	peremptórios	e	eficazes	resultados:	as	reformas	na	admi-

nistração,	os	melhoramentos	nas	estradas,	nos	meios	de	circulação	das	riquezas,	a	

protecção	da	 indústria,	 a	 liberdade	no	 comércio,	 a	 justiça	nas	 leis,	 nos	 tribunais,	

nos	 magistrados,	 o	 alívio	 nos	 tributos”;53	tudo	 isso	 tardaria	 em	 chegar.	 O	 Autor	

referirá	ainda,	em	Da	Europa	e	da	América,	os	efeitos	da	contra-revolução	na	Euro-

pa,	numa	perspectiva	de	observador	atento	e	perspicaz.	Pelo	novo	mundo,	a	Amé-

rica	do	Norte	conquistara	definitivamente	a	liberdade	e	ia-se	organizando	e	conso-

lidando;	 quanto	 ao	 Brasil,	 por	 acção	 do	 próprio	 herdeiro	 da	 coroa	 portuguesa	 e	

seus	 cúpidos	 apaniguados,	 liberta-se	 de	 Portugal	 em	 1822.	 “Erradamente	 lutou	

Portugal	contra	essa	independência;	nem	devia	nem	podia:	para	seu	castigo	passou	

pela	vergonha	de	ver	desonradas	as	armas	portuguesas,	 entregues	ao	 inimigo	as	

relíquias	 de	 sua	marinha,	 e	 inteiramente	 aniquilado	 seu	 comércio”54.	 Para	mais,	

																																																								
50	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	pp.	305-306	deste	Volume.	
51	Idem,	p.	306.	
52	Da	Europa	e	da	América,	in	O	Popular,	no	presente	Volume,	p.	308.	
53	Idem,	p.	307.	
54	Idem,	p.	310.	
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será	“o	próprio	e	único	representante	da	legitimidade	nessas	terras	democráticas”	

a	prestar		“homenagem	e	rendimento	ao	princípio	da	soberania	do	povo	triunfador	

além	do	Atlântico”55,	regido	por	uma	constituição	liberal,	única	monarquia	encra-

vada	entre	repúblicas,	graças	ao	espírito	aguerrido	do	seu	primeiro	imperador.		

Conforme	já	pudemos	constatar,	Garrett	cedo	percebeu	que	o	novo	mundo,	

e	 concretamente	os	Estados	Unidos	da	América	acabariam	por	desempenhar	um	

papel	de	relevo	no	concerto	das	nações,	como	esteio	de	liberdade	e	como	exemplo	

a	ter	em	conta	no	campo	da	política	e	da	economia.	No	entanto,	como	também	re-

conheceu,	Portugal	teria	de	se	acautelar	em	qualquer	tratado	que	fizesse	com	esse	

novo	 país,	 uma	 vez	 que,	 dada	 a	 exiguidade	 de	meios	 de	 que	 dispunhamos,	 facil-

mente	ficaríamos	em	desvantagem.	Dessa	tarefa	de	redacção	de	um	novo	tratado	

com	os	Estados	Unidos,	também	Garrett	viria	a	ocupar-se.56	Para	já,	estava	feito	o	

balanço	do	estado	do	mundo	e	do	papel	que	a	Nação	Portuguesa	poderia	vir	a	de-

sempenhar;	assim	soubesse	que	medidas	tomar.57	

A	10	de	Março	de	1826,	pouco	depois	de	ter	nomeado	sua	filha	D.	Isabel	Ma-

ria	como	regente	do	Reino,	morre	D.	João	VI.	Por	essa	altura,	o	imperador	do	Brasil	

regressa	a	Portugal,	para	suceder	a	seu	pai	e,	já	como	D.	Pedro	IV,	outorga	a	Carta	

Constitucional,	a	29	de	Abril	de	1826,	mais	moderada	que	a	Constituição	de	1822;	

escassos	três	dias	depois,	abdica	em	favor	de	sua	jovem	filha	Maria	da	Glória,	de-

nominada	D.	Maria	II,	a	partir	de	2	de	Maio	de	1826.	Ainda	assim,	tendo	sua	suces-

sora	apenas	sete	anos	de	 idade	e	numa	tentativa	de	acalmar	os	alterados	ânimos	

dos	sequazes	do	absolutismo,	D.	Pedro	negoceia	o	casamento	de	sua	filha	com	o	tio	

																																																								
55	Idem.	
56	Mais	adiante,	veremos	como	Garrett	levou	a	cabo	todo	o	processo	conducente	à	concreti-

zação	de	 um	aguardado	Tratado	de	Comércio	 e	Navegação	 com	os	Estados	Unidos,	 publicado	na	
íntegra,	no	periódico	O	Português,	a	2	de	Março	de	1841.	

57	Na	 conclusão	da	 edição	 londrina	de	1830	de	Portugal	na	balança	da	Europa,	 reflecte	 o	
seu	autor:	“Nem	sempre	acertaria,	mas	sempre	desejei	acertar.		

Oxalá	que	do	sincero	livro	alguma	utilidade	venha	a	essa	pátria	cujo	puríssimo	amor,	e	zelo	
de	sua	glória,	arde	no	coração	do	autor	e	no	mais	íntimo	o	devora!	

Oxalá	que	as	honradas	cãs	do	antigo	Portugal,	se	já	não	é	possível	remoçá-lo,	vivam	ao	me-
nos	em	honesta	e	respeitada	velhice;	nem	por	impiedade	de	seus	filhos	o	escarneçam	desalmados	
estrangeiros	 na	 segunda	 infância	 da	 decrepitude,	 desonrados	 dos	 seus,	 insultado	 de	 estranhos,	
desamparado	de	todos!		

Praza	a	Deus	que	todos,	de	um	impulso,	de	um	acordo,	de	simultâneo	e	unido	esforço,	todos	
os	Portugueses,	sacrificadas	opiniões,	esquecidos	ódios,	perdoadas	injúrias,	ponhamos	peito	e	me-
tamos	ombros	à	difícil	mas	não	impossível	tarefa	de	salvar,	de	reconstituir	a	nossa	perdida	e	des-
conjuntada	pátria,	–	de	reequilibrar	enfim	Portugal	na	balança	da	Europa!”:	Portugal	na	balança	da	
Europa.	Empreza	da	Historia	de	Portugal,	Lisboa,	1904,	pp.	252-253.	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-237-	

D.	Miguel,	ficando	este	a	reger	o	trono	de	Portugal,	até	a	sobrinha	poder	ocupá-lo.	É	

neste	período	de	 relativa	paz	que	os	 emigrados	 regressam	ao	País,	 até	 terem	de	

partir	novamente,	em	1828,	quando,	renegando	a	Carta,	que	tinha	jurado	para	po-

der	voltar	a	Portugal,58	e	a	fidelidade	à	rainha,	D.	Miguel	se	faz	aclamar	como	rei	de	

Portugal,	nas	Cortes	Gerais	do	Reino,	em	23	de	Junho	de	1828,	segundo	os	ditames	

do	antigo	regime,	depois	de	abolir	a	Carta	de	1826.	De	qualquer	modo,	até	ao	re-

gresso	de	D.	Miguel,	os	emigrados	mantêm-se	no	País	e	é	por	essa	época	que	Gar-

rett	se	envolve	na	feitura	de	um	novo	periódico,59	pouco	depois	de	reocupar	o	seu	

posto	na	Secretaria	dos	Negócios	do	Reino	e	publicar	uma	Carta	de	Guia	para	Elei-

tores,	em	que	se	trata	da	Opinião	Pública,	das	qualidades	para	Deputado	e	do	modo	

de	as	conhecer.		

Encetando	uma	actividade	que	lhe	era	muito	cara,	dado	ser	por	ela	que	os	

visados	deveriam	evoluir,	assim	quisessem	tirar	proveito	das	sugestões	e	reparos	

feitos,	foi	para	falar	de	uma	récita	carnavalesca,	no	Teatro	de	S.	Carlos,	que	Garrett	

se	estreou	como	crítico,	no	 jornal	O	Português.60	Pouco	agradado,	de	resto,	com	o	

que	por	lá	ouviu,	saiu	para	o	exterior	ansiando	pela	sobriedade	quaresmal.	“Desen-

ruguemos	a	testa	de	tanta	política;	foliemos	com	quem	folia”,61	dizia	o	autor	à	che-

gada.	Porém,	à	saída,	o	desabafo	só	podia	ser	este:	“Valha-nos	ao	menos	nesta	qua-

resma	uma	boa	oratória	que	pague	as	sensaborias	do	entrudo”.62	Não	se	coibiu	o	

																																																								
58	Nomeado	generalíssimo	do	exército	português,	na	sequência	da	Vilafrancada,	D.	Miguel	

dá	ordem	de	prisão	de	algumas	das	mais	 importantes	 figuras	do	reino,	a	30	de	Abril	de	1824,	ao	
mesmo	tempo	que	reune	as	suas	tropas	no	Paço	dos	Estaus	e	organiza	o	cerco	ao	Palácio	da	Bem-
posta,	onde	se	encontrava	seu	pai.	Auxiliado	pelo	corpo	diplomático,	D.	João	VI	refugia-se	num	na-
vio	de	pavilhão	inglês	e,	daí,	 liberta	os	encarcerados	por	seu	filho	e	solicita	a	sua	presença.	Nessa	
altura,	D.	Miguel	é	demitido	de	generalíssimo	e	obrigado	a	embarcar	para	o	exílio.	Após	a	Abrilada,	
D.	Miguel	permaneceu	junto	da	corte	de	Viena	de	Áustria,	donde	regressa	em	1828,	para	tomar	o	
trono.	

59	Com	o	intuito	de	esclarecer	a	opinião	pública	e	reanimar	as	hostes	liberais,	surgiu	O	Por-
tuguês:	diário	político,	literário	e	comercial,	publicado	em	Lisboa,	na	Imprensa	do	Português,	entre	
30	de	Outubro	de	1826	e	17	de	Setembro	de	1827,	num	total	de	duzentos	e	cinquenta	e	cinco	nú-
meros.	 Tendo	 como	 redactores	 principais	 João	 Baptista	 de	 Almeida	 Garrett,	 Paulo	Midosi	 e	 João	
António	dos	Santos,	teve	como	fundadores,	para	além	destes,	Luís	Francisco	Midosi,	Carlos	Morato	
Roma,	 Joaquim	Larcher	 e	António	Maria	 Couceiro.	 Apud	VARGUES	 Isabel	Nobre	 e	 CABRAL,	 Luís,	
Garrett	Jornalista.	Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	30.	

60	O	Português,	N.º	101,	de	28	de	Fevereiro	de	1827,	no	presente	Volume,	pp.	313-315.	De	
acordo	com	Francisco	Gomes	de	Amorim,	estes	artigos	d’O	Português	terão	constituído	a	verdadeira	
estreia	da	crítica	 teatral	em	Portugal:	 “Outra	grande	 inovação,	 feita	por	Garrett,	no	seu	periódico,	
foi	 a	 de	 se	 escrever	 crítica	 teatral	 decente	 e	 atractiva,	 coisa	 que	 se	 não	usava	 em	Portugal	 antes	
dele”:	Garrett	–	Memórias	Biográficas,	Tomo	I,	p.	409.			

61	Idem,	p.	313.	
62	Idem,	p.	315.	
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crítico	de	dar	a	sua	opinião	sincera	sobre	o	que	ouvira	nessa	noite:	primeiro,	uma	

“insípida	dança”,63	cujo	fim	foi	um	alívio	por	possibilitar	um	passeio	para	distrair;	

seguiu-se	um	2º	acto	(não	sabemos	de	que	peça,	eventualmente	uma	opereta),	on-

de	“tudo	é	chocho	menos	o	dueto”,	para	além	de	a	cantora	estar	rouca	e	a	voz	sair	

forçada.	Valeu	o	“coro	final	que	é	bonito”,64	bisado	a	pedido	do	público,	ainda	que	a	

voz	de	Mamselle	Sycard	já	mal	se	ouvisse.	Astarteia,	rainha	de	Babilónia,	com	mú-

sica	do	mestre	Vacay,65	foi	um	mais	promissor	programa	de	18	de	Março,	também	

no	Teatro	S.	Carlos.	Esperando-se	um	brilhante	espectáculo,	 fora	“completa	a	en-

chente	 (na	plateia)”,66	mesmo	não	 se	 tratando	de	uma	noite	de	estreia.	Mas	nem	

tudo	correu	bem;	se	a	protagonista	agradou,67	menos	terá	agradado	o	seu	general	

governador,	 o	 qual	 teria	 “uma	 voz	 sã,	 um	 bom	 parecer,	mas	 (…)	 desairoso,	 sem	

vivacidade	nenhuma,	 frio,	 e	 segundo	a	expressão	 francesa,	d’une	gaucherie	extrê-

me”.68	Pior	ainda	foi	a	insuportável	afectação	do	ministro	da	rainha,	“vê-lo	torcer-

se	e	retorcer-se	para	fazer	a	mais	simples	acção,	comprimir-se	todo	para	emitir	o	

som	 mais	 natural”.69	Já	 Zadig,	 ainda	 que	 não	 sendo	 tão	 natural	 quanto	 deveria,	

“cantou,	 como	 sempre,	 grave,	 natural	 e	 perfeitamente”,	 sendo	 muito	 aplaudido.	

Antes	de	terminar,	o	crítico	 fez	ainda	alguns	reparos	cénicos,	detectando	anacro-

nismos	e	pormenores	de	guarda-roupa	desadequados.		

Continuando	pelo	S.	Carlos,	desta	feita	é	a	Ópera	Dido	Abandonada,70	basea-

da	 no	 episódio	 “Dido	 e	 Eneias”	 do	 4º	 livro	 da	Eneida,	 a	merecer-lhe	 uma	 atenta	

análise.	Discorrendo	sobre	esse	episódio	das	guerras	entre	Romanos	e	Cartagine-

ses	 e	 de	 como	os	 Portugueses	 apreciavam	 tudo	 quanto	 tivesse	 a	 ver	 com	Roma,	

“pátria	comum	de	todos	os	povos”,71	Garrett	lembra	os	poetas	que	se	debruçaram	

sobre	o	assunto,	assim	como	das	influências	possíveis	de	Virgílio	e	Metastasio	so-

																																																								
63	Idem.	
64	Idem.	
65	O	Português,	N.º	121,	de	23	de	Março	de	1827,	neste	Volume,	pp.	315-317.	
66	Idem,	p.	315.	
67	“A	 senhora	Varesi	 cantou	melhor	que	nunca.	 (…)	o	dueto	dela	 com	Zadig	no	1.º	 acto	 é	

bom	e	foi	mui	superiormente	executado.”:	idem,	p.	317.	
68	Ora,	mesmo	cantando	agradavelmente,	deveria	o	actor	 lembrar-se	que	“quem	canta	re-

presentando	tem	de	acompanhar	o	gesto,	as	acções	e	o	ademã	ao	canto,	e	a	voz	a	elas.”:	idem,	p.	316.	
69	“Cuidam	que	é	ser	bom	cómico	andar	aos	saltinhos	pelo	teatro,	não	dar	um	passo	como	

naturalmente	os	dá	todo	o	mundo,	não	dizer	uma	palavra	sem	fazer	um	gesto,	uma	acção	corres-
pondente”,	comenta	o	crítico:	idem.	

70	O	Português,	N.º	150,	de	28	de	Abril	de	1827,	pp.	317-322	deste	Volume.	
71	Idem,	p.	318.	
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bre	Mercadante,	autor	desta	ópera,	particularmente	bem	conseguida	nessas	noites	

de	S.	Carlos,	sobretudo	“as	partes	de	Dido	e	Jarbas	(…),	“as	mais	belas,	e	também	

(…)	 as	melhor	 executadas”.	 De	 acordo	 com	o	 crítico,	 “pode-se	 dizer	 com	 alguma	

exacção	que	a	música	desta	peça	é	um	eco	harmonioso	e	 suavíssimo	das	belezas	

todas	do	IV	livro	da	Eneida”,	reproduzindo	a	música	de	Mercadante	“todas	as	deli-

cadas	e	vagas	sensações	da	poesia”.72	No	papel	de	Dido,	Varesi	mostrou	o	potencial	

pouco	comum	da	sua	voz,	mas	acima	de	tudo	as	suas	qualidades	de	actriz,73	acima	

de	qualquer	outro	elemento	da	companhia.	Aliás,	o	 “delicioso	 final	do	 terceto	 foi	

por	Eneias,	Dido	e	Jarbas,	executado	de	modo	que	não	estamos	costumados	a	ver	

há	muito	 tempo”,74	o	 que	por	 si	 só	 justificaria	 o	 entusiástico	 aplauso	do	público.	

Por	fim,	dois	importantes	reparos	são	feitos:	um,	relativamente	à	caracterização	e	

indumentária	anacrónica	de	algumas	das	personagens;	o	outro,	ainda	hoje	tão	ac-

tual,	 relacionado	 com	 o	 comportamento	 do	 público,	 incapaz	 de	 aplaudir	 no	mo-

mento	 certo,	 tantas	 vezes	 interrompendo	 a	música	 com	 palmas	 extemporâneas,	

numa	atitude	que	classifica	de	“ridícula	e	incivil”.75	A	segunda	parte	do	espectáculo	

desse	dia	foi	preenchida	com	a	dança	Frederico	II,	a	qual,	de	acordo	com	o	crítico,	

seria	“uma	embrulhada	tal	e	tão	mal	concebida,	e	tão	mal	executada	que	ninguém	a	

entendeu	senão	no	fim”,76	salvando-se	apenas	o	desempenho	do	protagonista.	As-

sim	sendo,	“o	público	fez	devida	justiça	ao	sensaborão	espectáculo	que	lhe	deram;	

e	na	primeira	noite	uma	horrorosa	tempestade	de	pateada	e	assobios	se	ia	prepa-

rando”.77	Note-se	que,	 não	deixando	nunca	de	 anotar	 os	 aspectos	mais	positivos,	

Garrett	 não	 deixava	 também	 de	 apontar	 os	 defeitos,	 esperando	 que	 depois	 de	

compreendidas	as	suas	censuras	fossem	os	alvos	capazes	de	melhorar.	Assim,	dois	

dias	 depois,	 no	 mesmo	 periódico,78	à	 falta	 de	 melhor	 distracção,79	é	 novamente	

																																																								
72	Idem,	p.	319.	
73	“A	 naturalidade	 da	 representação,	 o	 expressivo	 e	 apropriado	 das	 acções	 faz	 esquecer	

qualquer	outro	defeito;	e	juntas	aquelas	qualidades	a	uma	voz	brilhante	põe	já	mui	perto	da	perfei-
ção	a	quem	as	possui”,	diz-nos	o	crítico:	idem,	p.	319.	

74	Idem.	
75	“Deixem	acabar	a	aria,	o	dueto,	ou	a	cena	que	lhes	agradou,	e	aplaudam	então	de	pés	e	

mãos,	se	quiserem,	mas	não	estejam	continuamente	num	entusiasmo	anárquico,	num	aplauso	de-
magógico,	que	não	deixa	gozar	do	espectáculo	nem	tomar	o	gosto	ao	que	se	ouve”,	aconselha	o	au-
tor:	idem,	p.	320.	

76	Idem,	p.	321.	
77	Idem,	p.	322.	
78O	Português,	N.º	151,	de	30	de	Abril	de	1827,	neste	Volume,	pp.	322-325.	
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uma	ópera	em	S.	Carlos	o	assunto,	desta	vez	de	Rossini,	intitulada	Mahomet	II,	ape-

sar	de	 já	muito	vista	e	 conhecida,	 ainda	que	de	 “merecimento	e	belezas,	que	 são	

muitas	sem	dúvida”.80	O	motivo	da	prédica	terá	sido	o	desempenho	particularmen-

te	 feliz	de	Mlle.	Sycard,	uma	cantora	muito	apreciada.	Segundo	Garrett,	a	sua	voz	

não	seria	de	grande	extensão,	nem	capaz	de	grandes	efeitos,	mas	apesar	disso	era	

invulgar,	suave	e	delicada,81	e	os	seus	partidários	tiveram	todos	os	motivos	para	a	

aplaudir.	O	Teatro	S.	Carlos	mereceu	ainda	uma	última	crítica	de	Garrett,	como	re-

dactor	 d’O	Português,	 na	 qual	 se	 ocupou	 das	 danças,	Mahomet	e	O	 tambor	 salva	

tudo,	e	das	óperas	Cenerentola	e	Alessandro	nell’Índia.82	Depois	de	culpar	a	política	

de	 ter	 andado	 ausente	do	 teatro,83	apresenta	 o	 artigo	 como	uma	distracção	para	

depois	de	jantar	e,	claro,	para	aliviar	o	peso	da	política.	Classificando	a	Cenerentola	

a	que	assistiu	como	um	espectáculo	“com	pouco	interesse	para	a	empresa,	menos	

crédito	para	a	companhia,	e	menos	satisfação	ainda	do	público”,84	destaca,	apesar	

de	tudo,	o	papel	de	Dandine,	o	criado	do	príncipe,	a	cargo	de	Tori,	como	“o	único	de	

quem	se	pode	dizer	bem;	porque	unicamente	ele	entrou	em	seu	papel	e	o	desem-

penhou.	Não	falaremos	dos	outros	e	no-lo	devem	agradecer”.85	A	própria	Ceneren-

tola,	 interpretada	 por	 Georgi,	 entoou	 seus	 tons	 agudos	 “sem	modulação	 nenhu-

ma”,86	deixando	 o	 pai	 sem	 qualquer	 disposição	 para	 a	 apresentar	 a	 Piacenti,	 no	

papel	de	príncipe.	Salvou	o	espectáculo,	impedindo	o	público	de	abandonar	a	sala,	

a	dança	de	Mahomet,	 a	qual	 “foi	muito	aplaudida,	 e	 geralmente	 com	razão”.87	No	

entanto,	o	argumento	baseado	na	tragédia	de	Voltaire	esteve	a	cargo	de	intérpretes	
																																																																																																																																																																		

79“Que	divertimentos	há	em	Lisboa,	 e	 como	se	há-de	um	homem	distrair	de	 tanto	pensa-
mento	que	o	aflige?	No	meio	das	públicas	angústias,	em	que	anda	como	em	tortura	a	alma	de	todo	
aquele	a	quem	dói	a	causa	pública,	o	que	oferece	uma	capital,	tão	vasta,	para	lícito	desenfado	e	re-
pouso	do	espírito	agitado?”,	pergunta-se	o	articulista	d’O	Português:	idem,	pp.	322-323.	

80	Idem,	p.	323.	
81	Parece	ao	autor	que	”as	sensações	que	excita	não	são	rápidas,	vivas,	penetrantes,	não	fa-

íscam	 de	 electricidade	 as	 vibrações	 de	 sua	 voz;	mas	 nem	 por	 isso	 calam	menos	 intimamente	 ao	
coração:	 insensivelmente	e	 com	brandura	 se	apossam	da	alma,	porém	com	segurança”.	Lamenta-
velmente,	“as	turbas	querem	coisa	que	encha	o	teatro,	e	rara	vez	aplaudem	quando	se	não	berra.”:	
idem,	pp.	323-324.	

82	O	Português,	N	.º	208,	de	6	de	Julho	de	1827,	no	presente	Volume,	pp.	325-329.	
83	“Maldita	seja	a	política	que	todo	o	tempo	leva.	Um	desafogo,	um	descanso	de	meia	hora,	

ainda	que	ralhem	as	sérias	cabeleiras	de	todos	os	estadistas	dos	cafés	de	Lisboa.	A	política	faz	mal,	
derrama	o	espírito,	irrita	o	estômago,	desenvolve	a	atrabilis;	é	um	estimulante	que	muito	carece	de	
correctivo.":	idem,	p.	325.	

84	Idem.	
85	Idem,	p.	326.	
86	Idem.	
87	Idem.	
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pouco	naturais,	exagerando	na	mímica,	 incluindo	Palmira,	com	suas	“exagerações	

acastelhanadas”,88	e	exceptuando	Zopiro,	que	não	poderia	“expressar	melhor	afec-

tos	e	paixões	tão	violentas”.89	Pela	impressão	geral	do	crítico,	“a	plateia	pode	des-

lumbrar-se	as	primeiras	vezes	com	meia	dúzia	de	tours	de	force;	mas	vem	depois	a	

reflexão,	e	não	permanece	no	agrado	senão	o	que	é	verdadeiro	e	natural”,90	o	que	

nessa	peça,	de	cenas	demasiado	longas	e	pouco	moral	no	seu	desfecho,	não	abun-

daria.	Na	dança	O	tambor	salva	tudo,	encontrou	“alguns	grupos	muito	bonitos	e	que	

o	público	aplaudiu	com	razão”.91	Contudo,	se	os	bichos,	não	se	saíram	mal	no	baile,	

pior	estiveram	no	canto,	impedindo	uma	antevisão	de	“bons	futuros	para	a	empre-

sa”.92	Mais	o	convenceu	a	ópera	de	Pacini,	Alessandro	nell’Índia,	com	alguns	trechos	

particularmente	belos:	“o	dueto	de	Cleofide	e	Poro,	a	cavatina	de	Cleofide,	o	adagio	

e	último	alegro	do	final	do	1.º	acto;	o	terceto	e	rondó	de	Poro	no	2º	são	belas	e	feli-

zes	 inspirações	da	mais	agradável	e	popular	de	 todas	as	belas	artes”,93	nas	quais	

muitos	dos	intervenientes	estiveram	à	altura.	Na	crítica	a	Alessandro	nell’Índia,	são	

claramente	 analisados	 todos	 os	 pormenores	 da	 representação,	 salientando-se	 o	

que	correu	melhor	e	o	que	correu	menos	bem,	quer	ao	nível	do	canto,	quer	no	que	

toca	ao	 trabalho	de	actores.	 Sendo	o	balanço	 favorável	no	que	 respeita	ao	canto,	

pede	ao	intérprete	“que	se	não	descuide	inteiramente	da	acção	e	de	ajudar	com	o	

gesto	e	arte	mímica	as	vivas	sensações	que	excita	com	seu	canto”.94	Termina	com	

uma	nova	recomendação	sobre	a	desadequada	indumentária,	lembrando	aos	acto-

res	“que	figuram	de	Índios	no	Alexandre”95	que	estão	“na	Índia	verdadeira,	ou	Índia	

oriental;	e	não	nas	Índias	do	Oeste,	não	na	América,	e	se	não	vistam	de	plumas	que	

não	 é	 próprio	 de	modo	 nenhum”.96		 Sabendo	 nós	 que	O	Português	 foi	 extinto	 de	

forma	 abrupta	 e	 encarcerados	 os	 seus	 responsáveis,	 posteriormente	 sujeitos	 ao	

exílio,	passariam	alguns	anos,	mais	especificamente	até	às	vésperas	da	revolução	

																																																								
88	Idem.	
89	Idem.	
90	Idem,	p.	327.	
91	Idem.	
92	Idem,	p.	328.	
93	Idem.		
94	Idem,	p.	329.	
95	Idem.	
96	Idem.	
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de	 Setembro	 de	 1836,97	até	 que	 a	 crítica	 garrettiana	 regressasse	 aos	 periódicos	

nacionais,	ainda	que	de	modo	algo	 ligeiro,	 já	a	 fazer-nos	 lembrar	as	crónicas	tea-

trais	 que	Garrett	 viria	 a	 redigir	 para	 o	 Jornal	do	Conservatório.	Mais	 adiante	 nos	

debruçaremos	sobre	elas.	

Ainda	n’O	Português,	concretamente	a	17	de	Agosto	de	1827,	destacamos	o	

artigo	intitulado	O	Português	e	o	Padre	José	Agostinho	de	Macedo,98	em	que	o	Autor	

se	confessa,	 tanto	quanto	os	seus	companheiros	de	redacção,	sem	mais	paciência	

para	tão	caluniosos	insultos	por	parte	do	clérigo	em	questão.	Por	esse	mesmo	mo-

tivo,	transcreve	a	petição	enviada	à	infanta	regente,	D.	Isabel	Maria,	na	qual,	depois	

de	enunciar	todas	as	mais	vis	acusações	de	que	foram	alvos	os	redactores	d’O	Por-

tuguês,	e	rebatê-las	ponto	por	ponto,	solicitam	os	mesmos	a	interveção	de	Sua	Al-

teza	Sereníssima,	para	que	ordene	ao	autor	dos	agravos	que	prove	 todas	as	suas	

afirmações	e	que,	não	o	 fazendo,	seja	declarado	“caluniador	e	 infame	segundo	as	

leis	 do	 reino”.99	Com	 efeito,	 João	Baptista	 começa	 por	 enumerar	 as	 acusações,100	

para,	logo	a	seguir,	as	desmontar	uma	a	uma,	demonstrando	circunstanciadamente	

a	 sua	 falsidade.	 Argumentando	 como	 só	 ele	 sabia,	 Garrett	 afirma-se,	 juntamente	

com	os	outros	responsáveis	pel’O	Português,	pelo	Rei	e	pela	Carta,	portanto	jamais	

conspiraria	 contra	 os	 mesmos;	 defensor	 da	 ordem,	 pelo	 que	 jamais	 incitaria	 a	

transtornos	públicos	e	à	subversão;	pugnando	pela	monarquia	constitucional,	não	

defendendo	um	regime	democrático;	seguidor	dos	Evangelhos,	e	não	contra	a	reli-

gião	 cristã.101	Malgrado	 todas	 as	 razões	que	pudessem	 ter,	 certo	 é	que	 em	breve	

																																																								
97	Efectivamente,	 a	 18	 de	 Agosto	 de	 1836,	 saía	 n’O	Português	Constitucional	 uma	Revista	

dos	Teatros,	 sobre	a	programação	dos	Teatros	de	S.	Carlos	e	da	Rua	dos	Condes,	em	que	nos	são	
dados	alguns	pormenores	sobre	os	espectáculos	em	cena	e	sobre	o	estado	do	teatro	na	capital	do	
Império:	vide	neste	Volume,	pp.	423-427.	

98	In	O	Português,	n.º	244,	de	17	de	Agosto	de	1827,	pp.	329-341	deste	Volume.	
99	Idem,	p.	340.	
100	São	estas	as	mais	graves	acusações	feitas	aos	redactores	d’O	Português:	“1ª	De	conspira-

ção	impudente	e	sem	rebuço	contra	a	Carta;	2ª	De	manifesta	conspiração	contra	El-Rei;	3ª	De	ten-
dência	a	uma	subversão	universal,	a	um	transtorno	público; 4ª	De	pretender	estabelecer	a	demo-
cracia;	5ª	De	profanar	o	nome	d’El-Rei. 6a	De	ter	ódio	jurado	ao	mais	ligeiro	vislumbre	de	aristo-
cracia; 7ª	De	acirrar	o	ódio	contra	a	religião	que	lhes	rói	ou	lhes	torra	as	entranhas;	8ª	De	não	que-
rer	as	leis	d’El-Rei,	e	de	que,	se	dizem	viva	a	Carta,	é	uma	ironia	amarga,	e	de	que	se	estão	rindo	e	
zombando	no	fundo	do	seu	coração;	9ª	De	inimigos	da	ordem,	insultadores	d’El-Rei,	infractores	da	
Carta; 10ª	De	defender	a	canalha	que	eles	apoiam,	e	para	empurrar	ao	partido	pacato	e	honrado	e	o	
mais	obediente	a	El-Rei	e	à	Carta	os	desaforos	que	eles	praticam	e	praticaram	naquelas	noites	fu-
nestas	(de	24	a	27	de	Julho	próximo	passado);	11ª	De	usar	da	palavra	Cortes	extraordinárias,	o	que	
é	um	atentado	contra	El-Rei,	o	Senhor	D.	Pedro	IV,	e	contra	a	Carta;	12ª	De	dar	formalíssimos	man-
damentos	ao	governo,	e	de	ser	formalíssimos	atentados	da	soberania.”:	idem,	p.	331.		

101	Todos	os	argumentos	constam	das	pp.	331-340	deste	Volume.	
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iriam	os	autores	d’O	Português	ver	o	fim	do	seu	jornal	e,	por	ele,	passar	três	meses	

no	 Limoeiro.102	Ultrapassado	 esse	 revés,	 o	mesmo	 ano	 de	 1827	 será	 ainda	 o	 do	

aparecimento	de	O	Cronista.103	

N’O	Cronista,	 retomando	o	 culto	da	beleza	 feminina,	 sobretudo	da	 “beleza	

d’alma”,	para	a	qual	concorria	a	 instrução,	os	dotes	de	espírito,	 lembra-nos	as	Li-

ções	 de	 poesia	 a	 uma	 jovem	 senhora,104	parte	 integrante	 do	 projectado	 Liceu	 das	

Damas,	com	que	Garrett	imaginara	cultivar,	como	distracção,	a	sua	jovem	mulher.	

A	primeira	lição	iniciava-se	com	um	convite	–	“Tu	queres,	minha	doce	amiga,	viajar	

comigo	 no	 delicioso	 país	 das	 belas-artes,	 queres	 entrar	 no	 seu	 santuário	 guiada	

pelo	teu	amante”105	–	e	abarcava	três	pontos:	1.º	Príncipio	das	artes,	o	belo	–	2.º	O	

belo	físico	–	3.º	O	belo	moral;	a	segunda	lição106	salientava	a	instrução	como	o	fim	

das	belas-artes;	mais	três	pontos	–	1.º	Poesia	–	2.º	Sua	antiguidade	–	3.º	Divisões	

																																																								
102	Como	já	notámos,	O	Português,	“proclamando	a	sua	finalidade	de	formar	e	esclarecer	a	

opinião	 liberal,	 foi	 considerado	 um	 caso	 sério	 de	 popularidade,	 chegando	 a	 contar	 com	 dois	mil	
assinantes,	mas	que	valeu	aos	seus	autores	três	meses	de	estadia	nos	cárceres	do	Limoeiro,	desde	
17	de	Setembro	de	1827.”:	FERREIRA,	Maria	Gabriela,	Jornal	do	Conservatório:	Comédia	e	Drama	de	
Almeida	Garrett.	Fronteira	do	Caos,	Porto,	2010,	p.	33.	Completando,	 Isabel	Nobre	Vargues	e	Luís	
Cabral	também	referem	este	facto:	“Artigo	publicado	na	sequência	dos	tumultos	populares	verifica-
dos	nas	noites	de	24	e	27	de	 Julho,	após	a	demissão	de	Saldanha	de	Ministro	da	Guerra.	A	17	de	
Setembro,	Garrett	e	os	outros	redactores	foram	presos	e	encarcerados	no	Limoeiro	durante	3	me-
ses,	 acabando	 por	 ser	 absolvidos	 da	 acusação	 de	 republicanismo	 e	 apoio	 aos	 tumultos.”:	Garrett	
Jornalista.	BPMP,	1999,	p.	30.	No	Tomo	I	de	Garrett	–	Memórias	Biográficas,	p.	437,	Gomes	de	Amo-
rim	afiança	que,	apesar	de	possuir	cópia	do	processo,	“Garrett	confundia	por	vezes	a		data	da	sus-
pensão	do	Português	(17	de	Agosto)	com	a	da	prisão	dos	seus	redactores	(17	de	Setembro)”,	pelo	
que	apresenta	uma	“nota	do	carcereiro,	que	 tira	 todas	as	dúvidas:	 ‘Parte	dos	presos	entrados	em	
esta	Cadeia	da	Corte	em	17	de	Setembro	de	1827’.”,	seguida	da	relação	dos	encarcerados:	Joaquim	
Larcher,	negociante,	30	anos;	António	Maria	Couceiro,	escrivão	do	Tribunal	Eclesiástico,	29	anos;	
Paulo	Midosi,	Oficial	de	Secretaria,	38	anos;	 João	Baptista	de	Sá	(sic)	Leitão	Almeida	Garrett,	 tam-
bém	Oficial	de	Secretaria,	27	anos;	Carlos	Morato	Roma,	ocupado	no	Hospital	de	S.	 José,	30	anos;	
Luís	Francisco	Midosi,	Oficial	de	Secretaria,	27	anos.						

103	“Nas	páginas	do	semanário,	expunha	seus	preceitos	políticos	e	defendia	uma	literatura	
que	colaborasse	por	uma	solução	moderada,	ordeira,	pacífica,	progressiva,	através	da	qual	Portugal	
se	inserisse	na	‘balança	da	Europa’.	O	Cronista	deve	ser	lido	nesse	contexto	–	que	vai	da	outorga	por	
D.	Pedro	IV	da	Carta	Constitucional,	em	29	de	Abril	de	1826,	à	subida	ao	poder,	em	1828,	de	D.	Mi-
guel,	 seu	 irmão	 –,	 inserido,	 portanto,	 de	modo	directo	no	 combate	 à	marcha	do	miguelismo,	 que	
terminaria	por	empurrar	Garrett	e	outros	liberais	para	um	segundo	exílio.”:	Sérgio	Nazar	David,	in	
AAVV,	Literatura,	história	e	política	em	Portugal	(1820-1856),	pp.	45-46.	

104	Deste	projecto	foram	publicadas	quatro	lições	n’O	Cronista,	com	a	seguinte	nota,	inseri-
da	pelo	autor	na	primeira	lição,	no	V.	I,	N.º	5,	de	1827:	“Supõe-se	que	os	leitores	não	desaprovarão	o	
ir-se	publicando	na	parte	 literária	deste	semanário	um	trabalho	cujo	 fim	é	 fazer	amável	o	estudo	
das	 letras,	e	 introduzir	entre	nós	o	 tão	engraçado	quanto	proveitoso	método	de	Demoustier	para	
ensinar	divertindo.”:	p.	342	do	presente	Volume.		

105	Idem.	
106	O	Cronista,	V.	I,	N.º	7,	de	1827,	neste	Volume,	pp.	357-362.	
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dos	géneros	de	poesia	–	eram	desenvolvidos	numa	terceira	lição;107	a	última	lição	

publicada108	intentava	uma	História	da	poesia	antiga.		

Num	tom	meio	sério,	meio	lúdico,	um	pouco	na	linha	d’O	Toucador,	se	bem	

que	sendo	agora	o	Autor	bem	mais	sapiente	e	experiente,	parte	do	princípio	de	que	

“as	musas	inspiram	as	belas-artes,	presidem	às	obras	do	engenho,	e	conduzem	os	

grandes	homens	à	 imortalidade”.109	Por	isso,	os	poetas	criaram	as	musas,	para	as	

honrarem	com	as	belas-artes,	que	“são	o	encanto	da	vida,	são	as	delícias	da	nossa	

existência,	promovem	nossos	prazeres,	douram	nossos	gostos,	e	são	a	alma	de	to-

das	as	nossas	festas”.110	Mas	são	as	belezas	da	natureza	o	objecto	da	arte	e	“estre-

mar	por	toda	a	natureza	o	que	é	mais	belo,	apurá-lo,	e	dar-lhe	realce	com	o	mágico	

de	seus	enfeites	e	adornos,	eis	aí	seu	emprego”.111	Pontuando	o	seu	texto	com	leves	

trechos	de	poesia,	vai	o	vate	desenhando	o	seu	compêndio	das	artes:	“as	do	dese-

nho	 (como	a	pintura	e	 escultura)	 esmeram-se	na	beleza	das	 formas,	 e	no	prazer	

dos	olhos;	a	arte	dos	sons,	ou	música	no	dos	ouvidos;	e	a	poesia,	que	reune	os	efei-

tos	de	uma	e	outra,	 ora	 cantando,	 ora	pintando,	 deleita	os	 sentidos	 todos”.112	De	

acordo	com	o	autor	de	Flores	sem	fruto,	 se	o	princípio	das	artes	é	o	belo,	 físico	e	

moral,	o	seu	fim	é	a	instrução.	Então,	se	“não	podemos	entrar	dentro	de	nós	para	

adquirir	 esta	 instrução,	 vamos	 estudar-nos	 pelos	 objectos	 que	 nos	 cercam,	 e	 os	

quais	 todos	conosco	 têm	mais,	ou	menos	relação”.113	Daí	que,	cultivando	as	artes	

que	 imitam	a	 natureza,	 “combina-se	 o	 gozo	 com	a	 utilidade,	 e	 satisfaz-se	 a	 alma	

com	as	imagens	da	beleza	ideal”114	como,	por	exemplo,	na	poesia.	Discurso	“talha-

do	em	frases	medidas	e	certas,	a	que	chamam	versos”115	é	a	poesia	propriamente	

dita,	diferente	da	eloquência,	cujo	discurso	“em	oração	desligada	e	solta,	se	diz	pro-

sa”,116	considerando	o	autor	que	a	primeira	é	mais	antiga	que	a	segunda,117	já	que	

																																																								
107	Idem,	V.	I,	N.º	8,	de	1827,	pp.	362-366.	
108	Idem,	V.	II,	N.º	21,	de	1827,	pp.	367-375.	
109O	Cronista,	V.	I,	N.º	5,	de	1827,	no	presente	Volume,	p.	343.	
110	Idem.	
111	Idem,	p.	344.	
112	Idem,	p.	346.	
113	O	Cronista,	V.	I,	N.º	7,	de	1827,	neste	Volume,	p.	358.	
114	Idem.	
115	O	Cronista,	V.	I,	N.º	8,	de	1827,	p.	362	deste	Volume.	
116	Idem.	
117	“Agora	porém	dessas	duas	fácil	é	provar	que	a	mais	antiga	é	a	poesia.	Se	te	não	metes-

sem	medo	os	nomes	gregos,	citar-te-ia	Platão,	e	Aristóteles,	que	assim	o	afiançam.	Mas	nem	só	eles	
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“o	ritmo,	ou	a	medida	dos	versos,	sente-a	qualquer	bárbaro;	o	cadenciado	da	elo-

quência	oratória,	ou	da	solta	linguagem	da	prosa,	há	mister	maior	cultura	de	espí-

rito	para	a	gostar”.118	Para	conhecer	a	poesia,	há	que	ter	em	conta	os	diversos	tons	

e	cadências,	mas	também	os	diferentes	estilos,	consoante	a	sua	proveniência,	uma	

vez	que	“diversamente	se	exprimem	os	poetas	do	Oriente	dos	do	Norte	e	Meio-dia;	

e	mesmo	na	Europa	há	diferentes	e	variadas	escolas	poéticas”.119	Distinguiu	o	poe-

ta	três	géneros	de	poesia:	o	oriental	–	“o	dos	salmos,	de	todos	os	livros	da	Bíblia,	e	

ainda	 hoje	 seguido	 na	 Ásia”;120	o	 romântico	 –	 “o	 de	 Milton,	 de	 Shakespeare,	 de	

Klopstock,	e	de	quase	todos	os	ingleses	e	alemães”;121	e	o	clássico	–	“o	de	Homero	e	

Sófocles,	de	Virgílio	e	Horácio,	de	Camões	e	de	Filinto,	de	Tasso	e	de	Racine”.122	E	

comenta	com	versos	seus:	

	

Hoje	é	moda	o	romântico,	é	finura,	

		 	 É	tom	achar	Ossian	melhor	que	Homero,	

		 	 Gabar	Shakespeare,	desdenhar	Corneille.	

		 	 De	Paris	os	modernos	elegantes	

		 	 Deixam	Racine	para	lerem	Schiller;	

		 	 Chamam	vil	servilismo	às	regras	d’arte,	

		 	 Antiquário	a	Boileau,	pedante	a	Horácio.	

		 	 Só	gostam	de	Irminsulf	e	de	Teutates,	

		 	 Obscuros	sonhos	de	Escocês	sombrio;	

		 	 E	as	risonhas	ficções	da	culta	Grécia,	

		 	 Áureos	numes	d’Ascreu	sediços	dizem.	

		 	 Vénus	e	amores,	graças	e	Cupidos	

		 	 Já	muito	vistos	são,	já	muito	lidos.123	

	

																																																																																																																																																																		
o	dizem:	Voltaire,	que	é	um	escritor	bem	galante	e	bem	engraçado,	o	assevera;	e	a	história	de	todos	
os	povos	o	mostra.”:	idem.	

118	Idem,	p.	363.	
119	Idem.	
120	Idem,	p.	365.	
121	Idem.	
122	Idem.	
123	Idem,	pp.	365-366.	
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Termina	a	terceira	lição,	concluindo	que	“em	todos	os	géneros	há	belezas,	e	

em	todos	muito	que	admirar”,124	pelo	que	devemos	ser	tolerantes:	“admiremos	os	

grandes	génios	no	que	têm	de	admirável,	seja	qual	for	sua	escola	ou	sistema.	Dei-

xemos	 para	 a	 crítica	 invejosa	 e	 ferrugenta	 o	 esmiuçar	 defeitos	 para	 arguir,	 sem	

fazer	caso	das	virtudes	para	 louvá-las”.125	Ao	 iniciar	o	esboço	de	uma	História	da	

poesia	antiga,	começa	Garrett	por	afiançar	não	conhecer	composições	mais	antigas	

que	as	gregas	e	hebraicas,	começando	pelas	primeiras:	“Se	a	risonha	e	engenhosa	

mitologia	dos	antigos,	a	houveram	eles	do	Egipto,	ou	da	Índia,	ou	de	ambas	as	par-

tes;	se	Homero	foi	tão	somente	um	tradutor,	um	colector	de	trovas,	nisso	me	não	

meto	eu:	o	que	sei,	e	o	que	me	importa,	é	que	as	obras	que	nos	chegaram	com	o	seu	

nome,	as	que	nos	vieram	com	essoutro	de	Hesíodo,	são	as	mais	completas	e	antigas,	

que	na	Europa	se	 conhecem”.126	Encarando	a	poesia	grega	como	modelo,	 vê	nela	

um	exemplo	do	que	é	simples	e	natural,	a	um	tempo	“grave	e	sublime”,	“engraçada	

e	mimosa,	 sempre	 elegante”.127	Para	 além	do	mais,	 “toda	 ela	 é	 sentidos	 (…),	 não	

tem	as	nossas	metafísicas;	tudo	o	que	pinta,	vêem-no	os	olhos,	palpa-o	o	tacto:	mas	

quanto	mais	delicada	e	difícil	é	essa	maneira	de	pintar!”128	Por	essa	altura	todos	os	

versos	eram	cantados,	pelo	que	a	poesia	e	a	música	foram	por	longo	tempo	uma	só	

arte,	 até	 surgirem	 alguns	 inovadores.	 Como	 exemplos	 a	 seguir	 entre	 os	 antigos,	

Garrett	 lembra	Homero,	com	as	suas	 Ilíada	e	Odisseia;	Hesíodo	e	os	seus	poemas	

Dos	trabalhos	e	dos	dias,	Descrição	do	escudo	d’Hércules	e	a	Teogonia;	Apolo,	Anfi-

on,129	mas	 também	 Lino130	e	 Orfeu,131	Hiponax,	 Terpandro,	 Aríon,	 Anacreonte	 e	

Píndaro.		

																																																								
124	Idem,	p.	366.	
125	Idem.	
126	O	Cronista,	V.	II,	N.º	21,	de	1827,	neste	Volume,	p.	368.	
127	Idem.	
128	Idem,	pp.	368-369.	
129	“A	amenidade	do	clima,	a	melodia	da	linguagem,	o	voluptuoso	da	religião	deram	esse	ca-

rácter	de	 languidez	e	 suavidade	que	 tanto	nos	admira	hoje,	que	dificilmente	nos	é	dado	 imitar,	 e	
que	jamais	sera	natural	entre	nós,	porque	temos	outra	língua,	diversa	religião,	diferentes	costumes.	
Daí	vem	que	a	 imitação	dos	antigos	perde	entre	nós	a	nacionalidade,	 que	é	o	primeiro	e	máximo	
princípio	de	interesse.”:	idem,	p.	369.	

130	“Lino	também	se	fez	nomeado	na	Grécia	pelo	primor	com	que	associava	os	sons	da	voz	
aos	da	 lira,	encordoada	então	com	simples	 fios	de	 linho,	aos	quais	ele	 substituiu	as	cordas	muito	
mais	harmoniosas	que	ainda	hoje	se	usam.	Foi	ele	o	inventor	da	bela	aliança	do	ritmo	e	da	melodia;	
e	por	esta	razão	o	colocou	Virgílio	no	Parnaso	junto	das	musas,	e	quase	sem	intérprete.”:	 idem,	p.	
371.	

131	“…	 inspirado	por	essências	divinas,	quis	mais,	 e	 se	 fez	deus:	nem	 lhe	 faltaram	crentes	
(…).	Conta-se	que	este	deus	mortal	fora	despedaçado	pelas	mulheres	de	Trácia	pela	muita	fidelida-
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Mesmo	que	a	predilecção	pelos	clássicos	e	o	apego	à	literatura	portuguesa	

tenham	tomado	especial	relevo	nos	textos	do	Autor	publicados	na	imprensa	perió-

dica,	notámos	que	a	literatura	estrangeira,	sua	contemporânea,	também	não	esteve	

completamente	 ausente.	 No	mesmo	 jornal	 em	 que	 o	 autor	 de	Viagens	 na	minha	

Terra	ensaiou	as	suas	“Lições	de	poesia	e	de	literatura	a	uma	jovem	senhora”,	deu	

também	a	conhecer	uma	tradução132	que	fizera	do	Epílogo	às	sete	Messeniennes	de	

Casimire	Delavigne,133	poeta	em	quem	viu	pensamentos	generosos	e	nobres	inspi-

rações,	que	se	reflectiram	na	sua	poesia,	onde	abundam	grandes	imagens,134	encai-

xada	num	artigo	sobre	o	mesmo	conjunto	de	poemas,	em	que	inclui	alguns	versos	

do	original	francês,	publicado	no	parisiense	Constitutionnel.	A	apreciação	que	faz	à	

generalidade	dos	versos	é	muito	positiva,		neles	encontrando	“novidade	e	originais	

pensamentos	 (…):	 a	 versificação	 é	 fácil,	 e	 geralmente	 falando,	 encontram-se-lhe	

menos	daqueles	lugares-comuns	e	enfastientos	verbos	de	encher	a	que	a	rima	for-

ça	os	metrificadores	franceses”.	Termina	o	artigo,	lembrando	outras	obras	do	autor	

francês.135	Em	O	Cronista,	 podemos	 também	encontrar	 alguns	 versos	 do	 próprio	

Garrett,	sobretudo	odes,136	agora	com	uma	bagagem	cultural	renovada,	conseguida,	

é	 certo,	 no	meio	 dos	 dissabores	 do	 exílio,	mas	 que	 lhe	 permitiu	 tornar-se	 ainda	

mais	consciente	do	mundo	em	que	vivia	e	das	diferentes	teorias	literárias	e	políti-

																																																																																																																																																																		
de	que	à	sua	tinha,	do	que	a	ess’outras	grandemente	pesava	(…);	inventou	que,	morta	a	mulher,	a	
fora	ele	buscar	ao	inferno,	e	que	Plutão	lha	restituíra.	(…)	A	viagem	de	Orfeu	aos	infernos	em	busca	
da	 sua	Eurídice	deu	assunto	a	muitos	poemas	e	 inspirou	as	mais	 ternas	canções	dos	poetas.	Mas	
não	 faltou	quem	se	risse	e	 fizesse	rir	à	custa	de	Orfeu	e	da	amada	esposa.	 (…)	Orfeu	 foi	um	hábil	
impostor,	mas	professou	uma	moral	sã,	estabeleceu	na	Grécia	as	cerimónias	religiosas,	que	trouxe-
ra	do	Egipto.	Suidas	refere,	que	ele	aprendera	nos	livros	de	Moisés	a	pureza	e	elevação	de	suas	idei-
as	sobre	a	unidade	de	Deus	e	os	atributos	da	essência	divina.	Os	poetas	inventaram	depois	de	sua	
morte	que	as	musas	havendo	juntado	seus	membros	dispersos,	o	transformaram	em	cisne,	e	colo-
caram	a	sua	lira	entre	as	constelações.”:	idem,	pp.	371-372.	

132	Diz-nos	Garrett,	em	nota	à	tradução:	“É	muito	difícil	traduzir	bem	um	poeta;	é	quase	im-
possível	traduzir	bem	um	bom	poeta.	Esta	tradução	é	má;	nem	a	pus	aqui	senão	para	se	comparar	a	
índole	das	duas	línguas,	e	se	ver	bem,	ainda	por	entre	as	sombras	de	minha	tradução,	a	excelência	
da	 linguagem	portuguesa	 que	 tão	 pouco	 avaliam	os	 seus.	 Que	 poeta	 não	 seria	 o	 sr.	 Delavigne	 se	
escrevera	em	Português!”:	O	Cronista,	vol.	I,	n.º	6,	de	1827,	neste	Volume,	pp.	352-353.	

133	Idem,	pp.	350-352.	
134	Na	opinião	do	tradutor,	“sua	frase	sempre	francesa	e	resplandecente	de	poesia	não	afec-

ta	circunlocuções	extravagantes;	e	sua	imaginação	viva	jamais	o	arrasta	fora	dos	limites	da	razão.	
Racine	 e	 Voltaire	 leriam	 seus	 versos	 com	 delícia,	 e	 neles	 reconheceriam	 um	 verdadeiro	 poeta.”:	
idem,	p.	349.	

135	“Além	das	Messeniennes,	o	Sr.	Casimiro	Delavigne	tem	publicado	duas	belas	tragédias,	o	
Pariá	e	as	Vésperas	Sicilianas,	e	uma	excelente	comédia,	L’École	des	Vieillards.”:	idem,	p.	357.																					

136	N’O	Cronista,	detectámos	as	seguintes	odes	garrettianas:	A	Rosa:	ode	a	Júlia,	O	amor	ma-
ternal,	O	mar,	Os	meus	desejos,	Passeio	de	madrugada	no	jardim	botânico	de	Coimbra	 e	A	Saudade;	
constam	as	primeira	do	primeiro	tomo	do	periódico	e	as	duas	últimas	do	segundo	tomo.		
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cas	do	seu	tempo,	das	quais	já	muito	aproveitara	e	que	continuaria	a	desenvolver,	

fixando-as	na	redacção	de	diversos	documentos	baseados	em	doutrinas	liberais,	a	

que	permaneceria	fiel.			

Eis,	porém,	que	o	regresso	de	D.	Miguel	a	Lisboa	e	a	sua	sanha	contra	os	li-

berais	impeliram	o	nosso	Autor	para	um	segundo	exílio,	em	Junho	de	1828,	desta	

vez	em	circunstâncias	menos	favoráveis,	sendo	relegado	para	Plymouth.137	Conse-

guindo	 regressar	 a	 Londres	 algum	 tempo	 depois,	 publica	Adozinda138	e	O	Bernal	

Francês;139	no	ano	 seguinte,	 ano	da	publicação	da	Lírica	de	João	Mínimo	 e	da	pri-

meira	parte	do	Tratado	da	Educação,	 chegará	a	vez	d’O	Chaveco	Liberal,	 fruto	do	

empenho	 de	 uma	 sociedade	 de	 emigrados,	 entre	 os	 quais,	 Garrett	 (nessa	 altura	

secretário	do	Marquês	de	Palmela),	Ferreira	Borges	e	Paulo	Midosi.140	Particular-

mente	profícuo	terá,	de	facto,	sido	esse	último	exílio	britânico,	no	qual	o	arauto	do	

Romantismo	 todo	 se	 embrenhou	 na	 produção	 literária,	 embora	 sempre	 atento	 à	

evolução	política,	colaborando	nos	jornais	que	do	exílio	iam	espalhando	e	incenti-

vando	a	causa	 liberal;	daí	o	aparecimento	desse	“foguete	 incendiário”,	que	veio	a	
																																																								

137	Deste	modo	relata	Alexandre	Herculano,	em	De	Jersey	a	Granville	(pp.	16-17),	a	sua	es-
tadia	 em	Plymouth:	 “A	 Inglaterra,	 como	 todos	 sabem,	 é	 o	 país	 da	 franca	 e	 sincera	 hospitalidade.	
Éramos	aí	nove	portugueses,	em	seis	camas	e	três	aposentos,	o	que	dava	certo	ar	pitagórico	e	mis-
terioso	à	família,	que,	dirigida	por	Miss	Parker,	podia	servir	de	modelo	às	outras	ninhadas	de	emi-
grados	que	ainda	viviam	em	Plymouth.	(…)	os	seus	 lodgings	eram	a	pérola	das	albergarias	de	Ply-
mouth”.	E	Vitorino	Nemésio	comenta:	“Seis	camas	em	três	quartos,	com	nove	pessoas	a	acomodar,	
dariam	uma	proporção	de	dois	colchões	por	cubagem,	talvez	unidos,	para	que	em	cada	par	de	tra-
vesseiros	dormissem	em	paz	três	cabeças…	Não	era	o	pútrido	desconforto	do	Barracão,	certamente,	
mas	ainda	assim	concordemos	que	não	devia	ser	muito	cómodo.”:	 in	Exilados	1828-1832.	História	
sentimental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	p.	75.	

138	“A	 iniciativa	de	Garrett	na	Adozinda	 comprova	a	 sua	agudíssima	percepção	artística,	 a	
sua	intuição	genial	em	todas	as	zonas	da	literatura.	Ninguém	antes	dele	havia	dado	atenção	a	estas	
cândidas	 narrativas	 populares,	 vindas	 até	 nós	 de	 século	 em	 século	 como	 a	mensagem	 lírica	 das	
horas	mortas.	 E	 trasladando	manuscritos,	 ou	 solicitando	 a	 ajuda	 de	 amigos,	 escutando	 serviçais	
provectas,	 cotejando	 textos,	 este	 iniciador	 da	 prosa	 moderna	 iniciou	 também	 a	 ressurreição	 da	
poesia	 antiga	 em	 Portugal.	 Não	 importa	 que	 o	 tivesse	 incitado	 as	 formosas	 sugestões	 de	Walter	
Scott	e	as	baladas	de	Burger	e	de	Burns.	(…)	Mas	o	génio	é	sempre	um	terreno	feracíssimo,	que	se	
fecunda	ao	contacto	dos	caudais	alheios.	Sempre	sucedeu	assim	desde	Virgílio	a	Dante	e	a	Shakes-
peare	e	a	Goethe.”:	Ferreira,	Joaquim	Francisco,	A	Mensagem	de	Garrett,	p.	44.	

139	Diz-nos	Francisco	Gomes	de	Amorim	que	o	autor	destes	dois	poemas	considerava	ser	a	
Adozinda	 “a	 coisa	mais	 extremadamente	 portuguesa,	 isto	 é,	 toda	 e	 em	 tudo	 nossa,	 que	 desde	Os	
Lusíadas	até	então	se	tinha	composto.”	E	continua:	“Não	o	acusemos	de	imodéstia;	admiremos	antes	
o	grande	engenho	com	que	venceu	a	dificuldade	de	tratar	tão	melindroso	assunto	em	tão	belíssimos	
e	 singelos	 versos.”	 Por	 sua	 vez,	 o	Bernal	Francês	“que	 tem	 feito	 a	 volta	 da	Europa,	 traduzido	 em	
quase	todas	as	línguas	cultas,	e	em	algumas	por	dois	e	três	tradutores,	não	é	menos	belo	nem	me-
nos	felizmente	construído.”:	GARRETT	–	Memórias	Biográficas.	Tomo	I,	p.	472.		

140	Tendo	por	metas	sustentar	a	 legitimidade	de	D.	Maria	 II	no	 trono	português	e	pugnar	
pelo	 restabelecimento	 da	 Carta	 Constitucional,	 outorgada	 por	 D.	 Pedro	 IV,	O	Chaveco	 Liberal	 foi	
publicado	entre	9	de	Setembro	e	30	de	Dezembro	de	1829,	num	total	de	dezassete	números,	com	
impressão	londrina	de	R.	Greenlaw.	Apud	VARGUES	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	
Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	33.			
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tornar-se	um	 importante	espaço	de	debate	político.	 João	Baptista	 foi,	pois,	 figura	

cimeira	 na	 fundação	 deste	 periódico,	 conforme,	 aliás,	 era	 habitual,	 sempre	 que	

abraçava	qualquer	projecto.141	Efectivamente,	para	além	do	poema	(canção),	A	Le-

aldade	em	Triunfo	ou	a	Victoria	da	Terceira142	–	“Assim	cantava	o	peregrino	vate	/	

Nos	rochedos	do	exílio”,	celebrando	o	triunfo	dos	leais	habitantes	da	Horta	sobre	a	

frota	 invasora	dos	sequazes	de	D.	Miguel	–,	 foram	 lavrados	pela	pena	de	Garrett,	

pelo	menos,	o	editorial	de	apresentação	do	novo	periódico	–	Bota-fora	do	Chaveco,	

tal	como	o	editorial	do	n.º	2	–	O	Chaveco	à	Vela.	Tendo	os	seus	fundadores	escolhi-

do	como	divisa	do	jornal	uma	pouco	inocente	citação	de	Lord	Byron,143	é	com	uma	

frase	 de	Molière	 que	O	Chaveco	 se	 inicia:	 “Mais	 qu’a-t-il	 à	 faire	 au	 bord	 de	 cette	

galère?”144	E	o	redactor	dirige-se	ao	“Sr.	Público”,	para	se	apresentar	e	enunciar	os	

objectivos	 d’O	Chaveco,	 como	 de	 origem	 portuguesa	 e,	 como	 tal,	 esperando	 uma	

boa	viagem,	em	defesa	dos	valores	da	 lusa	Pátria.145		Promete	o	Capelão	do	Cha-

veco	“(e	por	sinal	que	não	quer	subir	na	hierarquia)”:	dar	“quartel	a	todo	o	inimigo	
																																																								

141	“Havia	três	meses	que	Garrett	fizera	imprimir	a	Lírica	de	João	Mínimo;	já	o	desterro	as-
sumira	forma	literária	duradoira.	Os	jornais	lá	iam	martelando,	alimentando	o	fogo	sagrado,	retali-
ando	e	unindo.	(…)	Garrett,	instalado	em	Chapel	St.,	Grosvenor	Square,	London,	fazia	navegar	o	seu	
Chaveco.	Mudava	amiúde	de	casa,	pois	que	em	7	de	Julho	o	vemos	no	n.º	40	de	South	St,	Manchester	
Square;	mas	“nesta	nobre	ilha	(que	a	leve	o	demo)”	tinha	relações	com	impressores,	e	por	isso	nun-
ca	faltava	um	pouco	de	papel	manchado,	com	ode,	notícia	ou	pirraça.	Mr.	Greenlaw,	impressor	em	
High	Holborn,	n.º	36,	 fornecia-lhe	 livros.”:	 in	NEMÉSIO,	Vitorino,	Exilados	1828-1832.	História	sen-
timental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	p.	67.	Confirmando	as	diversas	mudanças	de	casa,	
por	carta	datada	de	6	de	Outubro	de	1831,	estaria	o	vate	a	residir	no	n.º	15	de	Marshmont	St,	em	
Russel	Square:	GARRETT	–	Memórias	Biográficas.	Tomo	I,	p.	537.	

Novamente	segundo	 informação	de	Gomes	de	Amorim,	provavelmente	baseada	em	infor-
mações	do	próprio	poeta,	“Garrett	não	passou	desde	logo	por	tão	duras	provas,	como	os	seus	infeli-
zes	companheiros	do	depósito	de	Plymouth.	Conseguira	levar	algum	dinheiro,	que	lhe	permitiu	ao	
princípio	viver	desafogadamente,	e	se	não	dispensou,	mais	 tarde,	os	subsídios	a	que	tinha	direito	
como	 súbdito	 da	 soberana	 legítima,	 é	 falsíssimo	 que	 participasse	 da	 farta	 distribuição	 dada	 aos	
protegidos,	como	em	Londres	espalharam	inimigos	e	invejosos	da	sua	glória.	A	acusação	vinha	do	
seu	parentesco		com	o	secretário	do	depósito	de	Plymouth	[Paulo	Midosi],	mas	não	tinha	o	menor	
fundamento	(…).”:	GARRETT	–	Memórias	Biográficas.	Tomo	I,	p.	453.	

142	“É	um	poemazinho	admirável,	entre	lírico	e	épico,	afinado	ainda	à	antiga,	mas	com	um	
sopro	de	aventura	e	um	sabor	a	mar	que	comovem.	O	aparente	exagero	dos	tropos	lá	usados	esvai-
se	quando	tocamos	no	vivo	desta	existência	febril,	errabunda	e	sobressaltada.”:	in	NEMÉSIO,	Vitori-
no,	Exilados	1828-1832.	História	sentimental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	p.	71.	

143	Ditava	a	divisa:	“O’er	the	glad	waters	of	the	dark	blue	sea,	/	Our	thoughts	as	boundless,	
and	our	souls	as	free.”:	O	Chaveco	Liberal,	p.	376	deste	Volume.	

144	Idem.	
145	“Nós	 cá	 somos	 e	 declaramos	 ser	 o	 CHAVECO	 LIBERAL;	 içamos	 bandeira	 portuguesa	

constitucional;	 e	 levamos	 carta-de-marca	 em	 boa	 e	 devida	 forma;	 e	 pela	 Senhora	 D.	 MARIA	 II.	
Saímos	a	corso	contra	todo	o	inimigo	seu	d’ela,	e	da	liberdade	constitucional	que	defendemos	com	
tanto	coração	e	vontade	como	ao	Soberano,	por	quem	nos	veio,	e	que	por	ela,	e	com	ela	há-de	reinar.	

Portanto,	nosso	Arrais,	gente	às	vergas	e	às	portinholas,	e	neste	nosso	primeiro	bota-fora	
haja	salva	real	com	os	vivas	do	costume:	e	viva	a	Senhora	D.	Maria	II,	e	viva	a	Carta	Constitucional!	–	
Boa	viagem,	e	vá	o	chaveco	ao	mar!”:	idem.			
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que	 se	 rende,	 e	 sobretudo	que	se	 converte.	 (…)	Excepto	a	D.	Miguel”,	para	quem	

reserva	o	patíbulo	–	“única	elevação,	altura,	ou	alteza	que	lhe	compete”.146	Isenção	

é	outra	promessa	inquestionável,	já	que	“na	legislatura	de	uma	nação	todas	as	opi-

niões147–	até	preconceitos	–	devem	ser	representadas;	assim	também,	dizemos	nós,	

a	nenhuma	se	deve	fazer	guerra,	principalmente	quando	a	união	é	mais	precisa	que	

nunca”.	Uma	intenção	pedagógica	tem,	ainda,	O	Chaveco:	

	
Há	muita	gente	em	Portugal	que	não	entende	a	liberdade	constitucional,	a	

liberdade	 legal	 e	monárquica	que	 só	nos	 convém	a	 todos	os	povos	deste	mundo-
velho;	muitos	por	isso	a	não	amam.	Outros	há	que	a	não	entendem	tãopouco,	e	por	
isso	 dela	 são	 maus	 apóstolos	 e	 defensores,	 apesar	 de	 a	 amarem	 de	 todo	 o	 seu	
coração.	A	uns	 e	outros	 é	preciso	 explicá-la	 e	 fazê-la	 entender	 e	 sentir.	Ninguém	
deixa	de	amar	a	liberdade	monárquica	senão	os	que	a	não	conhecem;	ou	então	os	
pervertidos	de	coração	e	endurecidos	na	maldade.	Com	tais,	abrir	portinholas	ao	
chaveco,	descarga	de	toda	a	artilharia,	e	abalroar	com	eles	de	abordada	decisiva	e	
sem	dar	quartel.148	

	

Sempre	num	tom	joco-sério,	garante-se	não	misturar	“o	sagrado	com	o	pro-

fano”,	ou	“o	grave	com	o	ridículo”,	e	muito	menos	usar	“coisas	porcas,	nem	malcri-

adas,	nem	indecentes”,	“termos	de	regateira,	ou	sequer	de	marujo”.	Dessa	sorte	se	

entretinha	Garrett,	no	exílio;	mas,	também	como	emigrado,	fez	boas	amizades	que,	

como	tudo	em	que	punha	o	seu	empenho,	soube	cultivar	e	retribuir.	Daí	que	não	

seja	de	estranhar	o	facto	de	ter	redigido	o	Elogio	fúnebre	do	Barão	de	Sabroso,	Car-

los	Infante	de	Lacerda,149	falecido	em	Paris	estando	ao	serviço	de	D.	Pedro	IV	e	da	

																																																								
146	Idem,	p.	377.	
147	Especificando	as	opiniões:	“A	uns	parece	conveniente	dar	mais	latitude	à	acção	popular	

na	 monarquia;	 outros	 quiseram	 mais	 amplitude	 nas	 prerrogativas	 Reais;	 uns	 julgam	 necessária	
mais,	outros	menos	ascendência	no	poder	intermediário	da	aristocracia	legal:	uns	se	inclinam	mais	
para	as	formas	antigas	–	talvez	antiquadas	–	da	velha	monarquia;	outros	pendem	para	os	princípios	
mais	puramente	representativos	da	monarquia	moderada.”:	idem,	p.	378.	

148	Idem,	pp.	378-379.	
149	“Carlos	Infante	de	Lacerda,	primeiro	barão	de	Sabroso,	nasceu	em	Lisboa	aos	18	de	De-

zembro	de	1795;	foram	seus	pais	João	Infante	de	Lacerda,	e	D.	Felícia	de	Sousa	Tavares,	ambos	de	
conhecida	 e	 distinta	 linhagem.	Apenas	 saído	 da	 infância,	 determinou	 seguir	 a	 nobre	 carreira	 das	
armas,	para	a	qual	lhe	dava	então	glorioso	campo	a	guerra	da	Península,	em	que	o	valor	da	mocida-
de	portuguesa	triunfou	dos	mais	aguerridos	exércitos	que	ainda	vira	o	mundo.	No	ano	de	1810,	e	
contando	só	quinze	de	idade,	sentou	praça	no	regimento	de	cavalaria	no	4,	e	nele	serviu	durante	o	
resto	da	guerra,	 estimado	de	 superiores	e	 inferiores	por	 seu	valor	na	peleja,	 sua	 regularidade	na	
disciplina,	e	pela	urbanidade	e	elegância	de	seus	costumes	benquisto	de	todos.”:	O	Correio	dos	Aço-
res,	n.º	3,	Londres,	1830,	neste	Volume,	p.	383.	Terminada	a	Guerra	Peninsular,	o	distinto	militar	
passou	por	outras	lutas,	em	solo	brasileiro	e	territórios	limítrofes,	ainda	sob	D.	João	VI,	com	quem	
retornou	à	pátria	 terra,	para	se	envolver	na	defesa	do	constitucionalismo,	pelo	que	D.	Miguel	 lhe	
concedeu	“as	honras	da	proscripção”:	idem,	p.	384.			
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causa	liberal,	publicado	n’O	Correio	dos	Açores,150	em	Setembro	de	1830,	texto	em	

que	ressalta	os	atributos	do	amigo,	como	homem	e	como	 lutador	sem	tréguas.	É,	

claro	está,	um	elogio	que	se	enquadra	nos	padrões	da	época,	pois	que	não	se	limita	

a	descrever	objectivamente	os	factos,	mas	antes	lhes	empresta	a	necessária	carga	

de	dramatismo,	bem	ao	gosto	dos	românticos.151		

Algum	 tempo	depois,	 tendo	 já	 saído	uma	segunda	edição	de	Catão,	 para	a	

qual	o	Autor	redigira	um	novo	prefácio,	deu	brado	a	Carta	de	Múcio	Scevola,	ofere-

cida	à	contemplação	da	Rainha,	a	Senhora	Dona	Maria	Segunda,	datada	de	Londres,	

em	4	de	Outubro	de	1830	e	vinda	a	lume	n’O	Pelourinho,152	jornal	de	Angra	do	He-

roismo,	em	1831.	Na	verdade,	é	esta	carta	cheia	de	afirmações	contundentes	e	ata-

ques	 pessoais,	 quase	 atrabiliários	 e	 impróprios	 do	 elegante	 Garrett,153	por	 vezes	

temerário,	 mas,	 simultaneamente,	 incapaz	 de	 ultrapassar	 determinados	 limites,	

que	a	si	próprio	 impunha.	É,	de	 facto,	o	grito	de	revolta	de	alguém	que,	pela	sua	

																																																								
150	Fundado	em	Londres	por	Joaquim	José	Ferreira	de	Freitas,	d’O	Correio	dos	Açores	saíram	

apenas	 três	 números,	 em	 1830,	 curiosamente	 do	mesmo	 prelo	 d’O	Chaveco	Liberal,	 R.	 Greenlaw.	
Apud	 VARGUES	 Isabel	 Nobre	 e	 CABRAL,	 Luís,	Garrett	 Jornalista.	 Biblioteca	 Pública	Municipal	 do	
Porto,	1999,	p.	33.		O	fundador	d’O	Correio	dos	Açores	ficou	conhecido	como	o	Padre	Amaro,	por	ter	
criado	 um	 jornal	 homónimo	 –	O	Padre	Amaro	ou	Sovéla	Política,	Histórica	e	Litteraria	 –,	 também	
produto	de	exílios	londrinos,	e	que	se	encontra	coligido	em	doze	volumes,	onde	o	seu	autor	se	pro-
clama	contra	o	absolutismo.	

151	Vale	a	pena,	como	exemplo,	destacar	os	últimos	momentos	do	Barão:	“Não	estava	porém	
em	nenhum	esforço	humano	obstar	à	inexorável	enfermidade	que	o	consumia.	A	caprichosa	fortuna,	
como	que	para	insultar	o	seu	mísero	estado,	quis	que	então	começassem	a	raiar	mais	distintas	as	
esperanças	de	voltar	à	pátria,	e	de	a	ver	salva,	quando	as	da	vida	se	encobriam	mais	e	quase	desa-
pareciam	diante	dos	olhos	do	enfermo.	Os	hinos	da	vitória	de	Paris	foram	já	nos	seus	ouvidos	como	
um	eco	de	sepulcro,	que	mal	se	ouve	e	longe	dura!…	Enfim	o	instante	fatal	se	aproxima.	Já	do	cora-
ção	dos	amigos,	do	inconsolável	irmão,	fugira	a	derradeira	luz	da	esperança.	É	preciso	anunciar-lhe	
a	vizinhança	da	morte.	O	enfermo	ouve	tranquilo	a	sentença;	e	voltando-se	para	a	última	e	só	con-
solação	de	todos	os	humanos	padecimentos,	invocou	a	Religião	do	seu	Deus,	e	se	encostou	resigna-
do	 no	 seio	 de	 todas	 as	misericórdias	 e	 de	 todas	 as	 esperanças.	 Satisfeitos	 com	piedade	 todos	 os	
deveres	 de	 cristão,	 cumpridas	 com	 escrupuloso	 cuidado	 todas	 as	 obrigações	 de	 homem	de	 bem,	
recomendando	e	especificando	seus	menores	credores,	esperou	sossegado	a	morte	com	a	mesma	
serenidade	com	que	tantas	vezes	a	desafiara	no	campo.	Rodeado	de	seus	aflitos	amigos,	mais	aflitos	
do	que	ele,	deu	enfim	o	último	suspiro	no	dia	22	de	Setembro	do	corrente	ano	de	1830.”:	idem,	p.	
386.	

152	Saído	do	prelo	da	Real	Tipografia	da	Regência,	d’O	Pelourinho,	jornal	de	Angra	do	Hero-
ísmo,	redigido	por	José	Pinto	Rebelo	Carvalho,	saíram	nove	números,	entre	1831	e	1832.	A	Carta	de	
Múcio	Scevola	saiu	no	n.º	5,	em	1831.	Apud	VARGUES,	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalis-
ta.	Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	34.	

153	Na	 verdade,	 qualquer	 pessoa	 que	 passe	 por	 uma	 situação	 de	 exílio	 não	 poderá	 certa-
mente	ficar	imune	a	tal	experiência,	mesmo	que	provisória,	vendo	necessariamente	mudada	a	sua	
visão	das	coisas:	 “Qu’il	s’agisse	des	émigrés	ou	des	proscrits,	 l’exil	entraîne	de	multiples	ruptures	
spatiales	et	 temporelles.	Ce	déplacement	est	marqué	par	un	déracinement,	voire	une	errance	qui	
brouille	 la	 cartographie	 habituelle	 des	 territoires	 et	 des	 espaces	 de	 l’individu	 et	 l’inscrit	 dans	 la	
précarité	et	l’éphémère.	L’exil	ne	peut	en	effect	être	perçu	que	comme	provisoire,	un	‘espace	espé-
rant’	 en	 quelque	 sort.”:	 JACOB,	 François	 e	 ROSSI,	 Henri	 (dir.),	Mémorialistes	 de	 l’exil	 –	 Émigrer,	
écrire,	survivre,	p.	23.	
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causa,	 teve	 de	 fugir	 da	 sua	 terra,	 por	 ver	 traídos	 os	 seus	 ideais	 por	 aqueles	 de	

quem	menos	suspeitava;	mas	é	também	a	constatação	lúcida	de	uma	verdade:		

	
Os	 Portugueses	 são	 naturalmente	 sofredores	 e	 pacientes;	 e	 muito	

arrochada	 há-de	 estar	 a	 corda	 com	que	 de	mãos	 e	 pés	 os	 atam	 seus	 opressores,	
antes	que	rompam	em	um	só	gemido	os	desgraçados.	(…)	Há	mais	de	dois	anos	que	
uma	 considerável	 porção	 Portuguesa	 peregrina	 no	 desterro,	 e	 vaga,	 como	 raça	
proscrita,	e	estigmatizada	da	maldição	de	Deus,	por	quase	todos	os	países	da	terra	
–	 ludíbrio	 dos	 povos,	 escárnio	 dos	 reis,	 objectos	 do	 geral	 desprezo.	 E	 quem	 nos	
trouxe	 a	 tanta	 baixeza	 e	 vergonha?	 (…)	 Os	 chefes	 de	 quem	 nos	 confiámos	 (…).	
Fugimos,	 aos	 milheiros,	 da	 nossa	 pátria,	 sacrificamos	 tudo	 pela	 ingrata	 Realeza,	
que	a	tais	chefes	nos	entregara	(…).	

Viemos	cobertos	de	lágrimas,	muitos	de	sangue,	todos	de	opróbrio,	viemos	
padecer	 e	 gemer	 na	 terra	 estrangeira;	 e	 nem	 a	 terra	 estrangeira	 nos	 pode	 ser	
refúgio	 contra	 a	 dominação	odiosa	da	 aristocracia,	 por	 quem	perdemos	 a	 pátria.	
(…)	

Dois	 anos	 nos	 conduziram	 no	 deserto	 estes	 falsos	 profetas	 com	 suas	
colunas	 de	 fumo;	 extraviando-nos	 por	 brenhas,	 despenhando-nos	 por	 fragas;	
colhendo	só	para	si	o	maná	do	céu	(…).		

E	tudo	temos	sofrido	com	paciência	(…).154							
	

No	entanto,	mesmo	tendo	sofrido	com	paciência,	mostram-se,	finalmente,	os	

emigrados	demasiado	desanimados	para	continuar	a	 lutar	contra	a	tirania,	medi-

ante	o	desprezo	geral	a	que	se	vêem	votados,	inclusivamente	pelos	seus	chefes.155	

Feito	o	diagnóstico	e	acusados	os	culpados,	surge,	então,	o	apelo	ao	fim	da	resigna-

ção	e	à	necessária	acção	que	ponha	fim	a	tal	estado	de	coisas:		

	
E	não	bastará	 já	de	sofrimento;	não	nos	desenganaremos	enfim	de	que	a	

nossa	 resignação	 só	 serve	 para	 os	 animar	 a	 novas	 prepotências,	 e	 traições,	 e	
insultos?	 Não	 será	 tempo	 enfim	 de	 que	 nos	 entendamos	 os	 Portugueses,	 e	
consultemos	 por	 nossa	 salvação;	 que	 nos	 libertemos	 deste	 jugo	 de	 ferro,	 e	
salvemos,	quando	menos,	a	honra?	Não	será	tempo	enfim	de	que	se	forme	aquela	
consensus	bonnorum	omnium,	que	faça	tremer	e	fugir	estes	flagiciosos	Catilinas?	

Sim;	é	tempo.	Até	aos	Portugueses	chegará	a	sua	hora	(…),	até	nós	vamos	
libertar-nos.	(…)	

E	já	que	se	não	ergue	outra	voz	em	Israel,	soe	a	minha	voz	nas	tendas	de	
seus	 filhos.	 Já	que	outro	profeta	se	não	suscitou	dentre	o	povo	para	 lhe	pregar	a	
palavra	da	verdade,	e	do	desengano,	eu	tomarei	em	minha	língua	o	cálculo	ardente	
que	 a	 purifique,	 e	 soltarei	 a	 formidável	 palavra	 JUSTIÇA.	 (…)	 Traçando	 os	 vivos	
sentimentos	de	um	coração	devorado	de	patriotismo,	meu	estilo	perderá	no	grave	
e	 pausado	 das	 reflexões,	 pela	 poética	 efervescência	 das	 imagens.	 (…)	 É	 preciso	
denunciar	 esta	 conspiração,	 desmascará-la	 (…).	 E	 o	 tempo	 urge.	 (…)	 Já	 pela	

																																																								
154	O	Pelourinho,	n.º	5,	de	4	de	Outubro	de	1831,	no	presente	Volume,	pp.	387-389.	
155	Aliás,	“Le	discours	de	déploration,	cet	‘art	de	la	plainte’,	tient	une	place	essentielle	dans	

la	 parole	 et	 l’écriture	 des	 proscrits.	 Il	 les	 relie	 à	 une	 grande	 famille,	 celle	 des	 exilés	 qui,	 depuis	
l’Antiquité,	 font	usage	de	 l’Histoire,	dans	 la	rhétorique	de	 la	souffrance	et	du	déracinement.	L’exil	
puise	 dans	 ses	 références	 et	 ses	 propres	 réminiscences	 et	 construit	 son	 identité	 à	 travers	 ses	
chaînes	multiples	d’éxpériences	et	de	topoi.”:	JACOB,	François	e	ROSSI,	Henri	(dir.),	Mémorialistes	de	
l’exil	–	Émigrer,	écrire,	survivre,	p.	30.		
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imprensa	 nos	 propinam	 seus	 tóxicos	 e	 venenos	 (…),	 semeando	 entre	 os	
verdadeiros	liberais	a	zizania	das	malquerenças.	(…)	

A	 opinião	 dos	 Portugueses	 está	 formada	 há	 muito;	 e	 a	 experiência	 lho	
mostrará	 a	 seu	 tempo,	 a	 esses	 desprezíveis	 servos,	 e	 a	 seus	 amos…	 Oh!	 e	
terrivelmente,	e	tremendamente	para	eles!156	

		

Ora,	 enquanto	 não	 chegava	 a	 hora	 dos	 autênticos	 liberais,	 era	 necessário	

continuar	a	usar	a	imprensa	–	a	“língua	da	nação”,	para	denunciar	os	“falsos	profe-

tas”	 e	 apelar	 a	 uma	desejável	 e	 urgente	 reacção.	 Antes,	 porém,	 da	 partida,	 e	 en-

quanto	os	primeiros	liberais	que	partiram	iam	recuperando	as	ilhas	açorianas,	os	

dias	do	aguerrido	lutador	arrastaram-se	por	Londres,	na	penúria,	na	doença	e,	por	

fim,	no	nascimento	de	um	filho	morto;	só	a	escrita	lhe	mitigava	o	sofrimento	e	daí	

resultaria	O	Magriço	–	sem	meios,	no	entanto,	para	a	publicar,	acabaria	a	obra	por	

perecer	em	naufrágio	ao	largo	do	Porto.	Mas	João	Baptista	continuava	a	trabalhar,	

“inspirado	pelo	 seu	 ardente	patriotismo	e	 amor	das	 letras”157;	 daí	 que	 ainda	um	

último	fruto	do	exílio	de	Londres,	do	mesmo	ano	de	1831,	terá	sido	O	Precursor,158	

de	onde	destacaremos,	 fundamentalmente,	 um	 texto	publicado	em	4	de	Outubro	

(um	ano	após	a	redacção	da	Carta	de	Múcio	Scevola),	intitulado	Conspiração	contra	

D.	Miguel.	 É	 todo	ele	um	 incitamento	ao	 combate,	 contra	D.	Miguel	 e	 em	prol	do	

restabelecimento	do	regime	constitucional.		

Começa	o	Redactor	por	mostrar	o	estado	de	perfeito	isolamento	em	que	se	

encontrava	D.	Miguel,	que	não	poderia	contar	com	qualquer	apoio,	para	além	do	de	

seu	tio,	Fernando	VII	de	Espanha	e	do	de	um	punhado	de	ingleses,159	ou,	evidente-

mente,	do	de	alguns	quantos	portugueses,	pouco	interessados	em	perder	os	privi-

légios	que	o	antigo	regime	perpetuara.	Pelo	contrário,	o	engrossar	das	hostes	de	D.	

Pedro	e	os	crescentes	apoios	que	granjeava	 faziam	com	que	se	vislumbrasse	 já	a	
																																																								

156	O	Pelourinho,	n.º	5,	de	4	de	Outubro	de	1831,	neste	Volume,	pp.	389-393.	
157	Em	Gomes	de	Amorim,	GARRETT	–	Memórias	Biográficas.	Tomo	I,	p.	482.	Mais	adiante	

(pp.	547-548),	expôs	o	mesmo	autor:	“No	meio	dos	seus	amargores	de	emigrado	pobre,	o	homem	
estudioso,	o	poeta	e	o	artista	por	excelênciam	apareciam	sempre.	As	suas	horas	passavam-se	nos	
museus,	 nos	 arquivos,	 nas	 bibliotecas	 públicas	 e	 particulares,	 nos	 estabelecimentos	 científicos	 e	
literários	de	toda	a	espécie.	A	história,	as	ciências	administrativas,	as	leis	criminais,	a	organização	
civil	e	política	dos	países	que	habitava	eram	objectos	de	sua	constante	meditação	e	estudo.	E	sobe-
java-lhe	ainda	tempo	(tão	prodigiosas	eram	as	suas	faculdades!)	para	os	trabalhos	ligeiros;	para	a	
observação	dos	costumes	e	usos	populares;	para	a	vida	de	sala,	em	convívio	amável	com	as	mulhe-
res	e	com	os	frívolos	do	mundo!”		

158	De	acordo	com	Óscar	Lopes,	Almeida	Garrett	terá	redigido	O	Precursor	sob	a	orientação	
do	Duque	de	Palmela,	à	época	ainda	marquês:	História	da	Literatura	Portuguesa,	17ª	edição,	p.	677.	

159	Conforme	 terão	 confirmado	o	Duque	de	Wellington	e	o	Conde	de	Aberdeen,	no	Parla-
mento	Britânico:	“…	o	que	a	nós	nos	importa	e	interessa	é	esta	ingénua,	esta	sincera	confissão	dos	
dois	grandes	protectores	de	D.	Miguel”:	O	Precursor,	neste	Volume,	p.	395.		
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vitória.160	Para	além	do	mais,	fica	demonstrado	como	mesmo	os	possíveis	aliados,	

de	 São	 Petersburgo	 e	Viena,	 encontrariam	 intransponíveis	 obstáculos,	 se	 quises-

sem	vir	socorrer	os	miguelistas,	para	além	da	oposição	interna,	que	nunca	deixou	

de	se	fazer	sentir,	nomeadamente	no	Porto	e	em	Aveiro,	como	nas	ilhas	açoreanas,	

concretamente	a	Terceira,	 cujos	habitantes,	 em	“barcos	pouco	mais	que	pescare-

jos”,	não	desistiam	de	lutar,	contra	todos	os	maus	ventos	e	marés.161	Provada	a	real	

possibilidade	 de	 vencer,	 por	 já	 não	 haver	 do	 outro	 lado	 heróis	 capazes	 de	 lutar,	

alheios	a	todos	os	perigos,	chama	os	liberais	à	vitória	e,	simultaneamente,	arrisca	

uma	última	chamada	aos	passivos,	“de	vergonhosa	paciência”,	para	se	juntarem	à	

sua	causa:		

										
Tudo	conspira	contra	ele.	Ouvi-o	bem,	ó	Portugueses	(…).	Não	desanimeis,	

não	 pareis	 agora.	 Dobrai	 de	 coragem,	 leais;	 arrependei-vos,	 traidores.	 São	 os	
próprios,	os	zelosos	procuradores	do	tirano	que	 já	abandonam	sua	causa	e	a	dão	
por	perdida	(…).	Oh!	se	em	Portugal	houvesse	forças	para	um	último	esforço!	(…)	
Que	esperais	do	usurpador,	ou	que	temeis	da	Legítima	Soberana?	Que	amparo	vos	
dão	 suas	 leis	 de	 sangue,	 ou	 que	 receais	 da	 Lei	 de	 graça	 e	 misericórdia	 que	 vos	
promete	a	Carta?	Loucos	cegos,	a	mãe	só	castiga	quando	não	pode	perdoar.	(…)	Até	
D.	 Miguel	 contra	 D.	 Miguel	 conspira.	 Oh!	 por	 um	 punhado	 de	 Portugueses	 em	
Lisboa	 e	 esta	 seria	 a	 última,	 a	 final	 conspiração!	Oh!	 um	 só	 esforço	 e	 a	 tempo,	 e	
certo,	 e	 combinado,	 e	 acabaria,	 como	 tais	 monstros	 sempre	 devem	 acabar,	
empeçonhado	de	seu	próprio	veneno.162			

	

Como	se	este	apelo	tivesse	surtido	efeito,163	a	causa	liberal	foi	engrossando	

as	suas	hostes.	A	2	de	Fevereiro	de	1832,	os	emigrados	portugueses	embarcaram	

na	baía	de	Belle-Isle,164	em	direcção	à	Ilha	Terceira,	onde	organizaram	a	expedição	

																																																								
160	“O	Sr.	D.	Pedro	 (…)	 já	possui	uma	 força	naval	 considerável;	 os	oito	mil	 invencíveis	da	

Terceira	vão	ser	elevados	a	maior	força.	As	Potências	da	Europa	manifestamente	protegem	a	justa	
causa	do	Chefe	da	Casa	de	Bragança,	de	sua	Filha	e	de	seu	Povo.”:	idem.	

161	“…	ei-los	se	afoitam	nos	tempestuosos	mares	dos	Açores	(…),	por	entre	os	navios	de	D.	
Miguel”	e	“o	arquipélago	açoreano	fica	todo	livre	e	limpo	de	traidores	em	poucos	dias.”:	 idem,	pp.	
397-398.	

162	Idem,	pp.	399-400.	
163	Em	GARRETT	–	Memórias	Biográficas,	Tomo	I,	p.	504,	conclui	Francisco	Gomes	de	Amo-

rim:	“Nunca	se	disse	oficialmente,	nunca	se	pensou,	talvez,	que	as	obras	de	Garrett,	publicadas	du-
rante	a	emigração,	exerceram	imensa	influência	no	espírito	das	nações	que	indirectamente	podiam	
auxiliar-nos.	O	Camões,	a	D.	Branca,	a	Adozinda,	a	Lírica	de	João	Mínimo,	o	Catão,	os	seus	jornais,	os	
seus	artigos	d’arte,	de	política	e	de	literatura	contribuíram	poderosamente	tanto	para	confortar	o	
patriotismo	dos	portugueses	banidos	como	para	mover	em	favor	da	sua	pátria	o	ânimo	dos	estadis-
tas	estrangeiros.”	

164	José	da	Silva	Terra	fez	notar:	“La	révolution	de	juillet	1830	et	les	bouleversements	poli-
tiques	qui	agitèrent	l’Europe	ouvrirent	de	nouvelles	perspectives	aux	émigrés	portugais	qui	songè-
rent	à	préparer	une	expédition	contre	le	régime	absolutiste.”:	Les	Exils	de	Garrett	en	France,	p.	178.	
Com	efeito,	a	partir	da	revolução	de	Julho	de	1830,	em	Paris,	a	“nascente	popularidade	de	Lafayette,	
desde	muito	cedo	inclinado	à	causa	portuguesa,	prometia	(…)	facilidades	que	Londres	e	Plymouth	
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liberal,	que,	depois	de	muito	batalhar,	os	conduziria	por	 fim	à	vitória.	Da	heróica	

cidade	 de	 Angra,165	partiriam	 os	 “7.500	 Bravos	 do	 Mindelo”,	 rumo	 às	 areias	 de	

Pampelido,	onde	desembarcaram	a	8	de	Julho,	para	defender	a	cidade	do	Porto,166	

sitiada	pelos	miguelistas,	que	daí	sairiam,	por	fim,	quase	derrotados,	após	mais	de	

um	 ano	 de	 lutas	 fratricidas.	 Quanto	 ao	 autor	 do	 naufragado	Magriço,	 depois	 de	

reintegrado	 na	 Secretaria	 do	 Reino,	 redigiu	 nova	 legislação	 –	 nomeadamente	 do	

Código	de	Direito	Comercial	e	do	Código	de	Direito	Criminal	–,	e	colaborou	com	os	

Negócios	 Estrangeiros,	 acabando	 por	 ser	 chamado	 a	 acompanhar	 o	 Marquês	 de	

Palmela	e	Luís	Mouzinho	de	Albuquerque	em	missão	diplomática	a	Londres,	Paris	

e	Madrid.167	Terminada,	porém,	 a	missão,	o	 ano	de	1833	 traria	novas	peripécias.	

																																																																																																																																																																		
não	eram	susceptíveis	de	dar.	E	começaram	a	adensar-se,	aqui	e	além,	na	Normandia	e	principal-
mente	 na	 Bretanha,	 os	 núcleos	 da	 futura	 expedição	 de	 Belle-Isle.”:	 NEMÉSIO,	 Vitorino,	 Exilados	
1828-1832.	História	sentimental	e	política	do	liberalismo	na	emigração,	p.	168.	Mas,	para	se	juntar	a	
esta	expedição,	 tivera	o	redactor	de	O	Precursor	que	vender	parte	dos	seus	haveres:	 “Aos	amigos	
dos	amigos	de	D.	Pedro	deram-se	de	500	a	1.500	francos.	Garrett,	que	acabava	de	prestar	o	grande	
serviço	de	delir	momentaneamente,	com	os	seus	artigos,	os	mútuos	ódios	dos	emigrados,	não	rece-
beu	sequer	com	que	transportar-se	para	França!	(…)	Apesar	da	amizade	de	Mousinho	da	Silveira,	e	
da	que	lhe	protestava	o	Marquês	de	Palmela,	negou-se-lhe	o	auxílio		a	que	tinha	maior	direito	que	
ninguém,	e	se	concedia	largamente	aos	que	nada	tinham	feito,	nem	fizeram	nunca.	Encolhido	no	seu	
justificadíssimo	despeito,	o	grande	poeta	vendeu	parte	da	roupa	que	possuía,	pediu	algum	dinheiro	
emprestado,	e	deixando	a	mulher	em	casa	de	uma	tia,	tão	pobre	como	ele,	partiu	para	França,	em	
Dezembro	de	1831.”:	GARRETT	–	Memórias	Biográficas,	vol.	I,	p.	546.		

165	Enquanto	na	Terceira	se	preparava	a	expedição	 liberal,	 João	Baptista	 foi	chamado	a	S.	
Miguel,	a	fim	de	cumprir	outra	nobre	missão.	Querendo	D.	Pedro	IV	reformar	as	leis	do	País,	reque-
reu	os	serviços	de	Mousinho	da	Silveira,	apoiado	pelo	nosso	reformador:	“Mousinho	era	o	homem	
mais	competente	para	aplicar	esses	formidáveis	revulsivos;	D.	Pedro,	o	mais	capaz	de	apoiá-los;	e	
Garrett,	dos	que	ali	estavam	mais	em	condições	de	fazê-los.”:	idem,	p.	558.	Foi	assim	que	se	despe-
diu	novamente	da	casa	paterna	e	partiu	para	Ponta	Delgada,	 indo	“trabalhar	dois	meses	sem	des-
canso	nas	leis	da	ditadura.	Colaborou	mais	ou	menos	em	quase	todas	elas,	com	Mousinho	da	Silvei-
ra,	e	isto	sem	receber	ordenado,	subsídio,	gratificação,	nem	remuneração	de	nenhuma	espécie	(…),	
sem	receber	sequer	um	–	muito	obrigado!”:	idem,	p.	559.	Essas	leis	verdadeiramente	revolucioná-
rias,	diz-nos	o	seu	redactor,	“são	um	grande	monumento,	são	o	termo	onde	verdadeiramente	acaba	
o	velho	Portugal	e	de	donde	começa	o	novo.”	Informa-nos	novamente	Gomes	de	Amorim:	“Garrett	
trabalhou	na	maioria	delas,	 discordando	muitas	 vezes	das	opiniões	de	Mousinho,	 disputando	em	
muitos	 pontos,	 especialmente	 nas	 questões	 de	 circunstâncias	 e	 de	 tempo,	 nos	 detalhes	 de	muita	
coisa,	em	que	era	quase	sempre	vencido,	[diz	o	próprio,]	‘não	tanto	pela	autoridade	do	lugar,	quan-
to	pela	da	pessoa’.”:	idem,	p.	560.		

166	Durante	o	Cerco	do	Porto,	como	soldado	n.º	72	do	Corpo	Académico	de	Voluntários,	no	
aquartelamento	do	Convento	dos	Grilos,	iniciaria	o	autor	de	O	Romanceiro,	a	redacção	da	primeira	
parte	d’O	Arco	de	Sant’Ana.	Para	 esclarecimento	de	mais	pormenores	 sobre	 esta	 época,	 consultar	
SORIANO,	Simão	José	da	Luz,	História	do	Cerco	do	Porto.	

167	Segundo	informação	de	Henrique	Ferreira	Lima,	“António	Valdez	no	seu	Annuario	por-
tuguez	histórico,	biographico	e	diplomatico,	Lisboa,	1855,	na	pag.	46	afirma	que	Garrett:	‘Por	ordem	
do	Embaixador	na	Corte	de	Londres,	 foi	mandado	adir	àquela	Embaixada	com	a	graduação	de	Se-
cretário,	 em	16	de	Abril	 de	 1829’,	 fundando-se,	 talvez	num	documento,	 transcrito	 por	Gomes	de	
Amorim,	onde	se	 lhe	ordena	que	continue	a	permanecer	em	Londres,	onde	o	seu	zelo	e	préstimo	
podem	tornar-se	necessários	ao	serviço	da	Rainha.”	Foi,	com	efeito,	nomeado	secretário	da	missão	
diplomática	em	várias	cortes	estrangeiras,	como	Londres,	Paris	e	Madrid,	finda	a	qual	foi	abando-
nado	em	Londres.	“Eis	o	decreto	que	o	nomeou:	Ministério	do	Reino	–	Manda	o	Duque	de	Bragança,	
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Mais	uma	vez	sem	meios	–	“se	não	sou	exilado	ou	proscrito,	não	sei	o	que	sou”	–,	

ocupa	com	Luísa	Midosi	uma	água-furtada	parisiense,	até	ter	notícia	do	24	de	Julho.	

Sabendo	estar	próximo	o	fim	da	guerra	civil,	não	se	coibiu	de	pedir	emprestado	o	

dinheiro	necessário	para	a	viagem	e	regressou	à	sua	amada	Pátria.	Com	efeito,	de-

pois	de	vários	meses	de	escaramuças,	nomeadamente	a	decisiva	batalha	da	Assei-

ceira,	seria	assinada	a	Convenção	de	Evoramonte,	em	26	de	Maio	de	1834,	a	qual	

ditaria	 o	 afastamento	 de	D.	Miguel	 e	 o	 reforço	 da	Monarquia	 Constitucional,	 em	

cuja	consolidação	Almeida	Garrett	 teria	parte	activa,168	conforme	poderemos	 tes-

temunhar	através	das	suas	variadíssimas	colaborações	jornalísticas.		

Como	assunto	de	capital	 importância	para	os	 liberais,169	a	educação	mere-

ceu	a	atenção	de	D.	Pedro,	pelo	que	logo	encarregou	o	Autor	do	Tratado	de	Educa-

																																																																																																																																																																		
Regente	em	Nome	da	Rainha,	que	o	Bacharel	João	Baptista	da	Silva	Leitão	d’Almeida	Garrett,	oficial,	
servindo	de	oficial	maior	da	Secretaria	d’Estado	dos	Negócios	do	Reino,	 acompanhe	o	Ministro	 e	
Secretário	d’Estado	da	mesma	Repartição	na	missão	de	que	por	Decreto	datado	de	18	do	corrente	
está	encarregado	junto	às	cortes	de	Londres,	Paris	e	Madrid.	–	Paço	no	Porto,	19	de	Novembro	de	
1832,	Luís	da	Silva	Mousinho	de	Albuquerque’.”:	in	Garrett	Diplomata,	pp.	12-13.	

168	Com	Garrett	regressado	do	exílio,	“não	é	um	homem,	é	uma	nacionalidade	que	ressusci-
ta”,	 proclama	António	 Pedro	 Lopes	Mendonça,	 em	Memórias	de	Literatura	Contemporânea,	 p.	 77.	
Conforme	 constata	o	mesmo	autor,	 se	 “(…)	 em	verdes	 anos	 teve	de	 comer	o	pão	amargurado	do	
exílio”,	também	nele	se	inspirou	“no	espectáculo	de	uma	civilização	mais	perfeita,	viu	fecundado	o	
seu	engenho	num	mais	vasto	e	superior	teatro.”	(idem,	p.	80)	“Era	a	paixão	que	o	inspirava,	que	o	
engrandecia;	a	paixão	insaciável	da	pátria	e	da	liberdade:	da	pátria,	com	as	suas	tradições	e	glórias	
antigas;	da	 liberdade,	com	os	seus	vagos	prestígios,	e	as	suas	eloquentes	promessas.”	Além	disso,	
como	 referiu	 Gomes	 de	 Amorim,	 regressado	 do	 exílio,	 teria	 ele	 já	 “achado	 todos	 os	 segredos	 da	
forma	e	do	estilo;	a	sua	musa,	banhando-se	nas	fontes	populares,	cessará	de	imitar	a	secura	acadé-
mica	 dos	 clássicos:	 rejuvenescida	 pelo	 patriotismo	 e	 pela	 liberdade,	 cantará	 de	modo	 que	 há-de	
encontrar	simpatias	em	todos	os	corações	e	lágrimas	em	todos	eles.”:	GARRETT	–	Memórias	Biográ-
ficas,	vol.	II,	p.	107.	

169	Como	muito	bem	observou	Joaquim	Francisco	Ferreira,	“os	setembristas	eram	proséli-
tos	ardorosos	da	 instrução	do	povo.	(…)	A	Revolução	Francesa	compreendeu	a	 importância	deste	
problema,	e	afanou-se	no	propósito	de	o	resolver.	Condorcet	deixou-nos	páginas	ousadas,	sagacís-
simas,	 sobre	a	necessidade	de	popularizar	o	 cultivo	 intelectual,	 franqueando-o	gratuitamente	aos	
dignos	dele.	Disse:	‘A	instrução	deve	ser	universal,	isto	é,	alargar-se	a	todos	os	cidadãos’.	Nos	rumos	
traçados	por	Condorcet,	 a	Convenção	dotou	a	França	com	estabelecimentos	de	ensino	que	nunca	
tivera,	e	que	lhe	facilitaram	os	seus	estupendos	progressos	no	século	XIX.”	Por	outro	lado,	estavam	
conscientes	de	que	“os	indivíduos	valem	sobretudo	pela	capacidade	de	realização,	e	esta	promana	
da	inteligência.	Os	ignorantes	são	valores	sociais	inferiorizados,	bestas	de	carga	tributária.	O	despo-
tismo	prefere	cidadãos-camelos	a	cidadãos-filósofos:	sufoca	a	difusão	da	cultura	nas	camadas	bai-
xas	do	povo,	que	ele	teme.	A	 ignorância	favorece	a	escravidão.	O	conhecimento	das	coisas	 leva	as	
pessoas	à	possibilidade	de	as	dominar;	e	só	a	consciência	dos	direitos	cívicos	encoraja	os	indivíduos	
a	resistirem	à	tirania	que	os	atropela	e	suprime.	Por	outras	palavras,	a	ignorância	é	antagónica	da	
liberdade.	A	democracia	reconhece	na	instrução	a	melhor	alavanca	para	elevar	os	indivíduos	à	dig-
nidade	de	cidadãos,	capacitando-os	para	intervir	na	administração	do	Estado.	A	base	da	democracia	
está	evidentemente	no	sufrágio,	isto	é,	na	prerrogativa	de	os	cidadãos	poderem	escolher	os	gover-
nantes	 que	 lhes	 hão-de	 realizar	 todos	 os	 seus	 desideratos	 económicos	 e	 sociais.	 Ora,	 o	 sufrágio	
pressupõe	 a	 capacidade	 de	 escolha	 em	 quem	 vota	 –	 aquela	 capacidade	 que	 resulta	 da	 educação	
política,	da	instrução.“:	A	Mensagem	de	Garrett,	pp.	70-71.	Daí	que,	“logo	que	os	vintistas	chegaram	
ao	poder,	de	imediato	se	começou	a	falar	de	reforma	na	instrução	pública.	Para	os	liberais,	a	educa-
ção	e	a	instrução	são	as	mais	sólidas	bases	de	sustentação	do	edifício	social,	ao	contrário	da	igno-
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ção170	de	proceder	à	elaboração	de	um	projecto	para	a	Reforma	Geral	dos	Estudos,	

publicado	na	Crónica	Constitucional	de	Lisboa,171	a	2	de	Abril	de	1834.172	De	acordo	

com	 o	 criador	 do	 projecto,	 este	 ter-lhe-á	 “ocupado	 as	 vigílias”,	 por	mais	 de	 dez	

anos,	 sendo,	posteriormente,	 “durante	cinco	meses	amadurecido	por	 longas	revi-

sões,	por	uma	discussão	larga	e	severa,	e	por	uma	escrupulosa,	reiterada	e	(pode	

dizer-se)	minuciosa	redacção”.173	Dividido	em	quatro	 títulos	–	da	educação	e	 ins-

trução	pública	em	geral;	da	organização	geral	dos	estabelecimentos	de	educação;	

da	organização	geral	dos	estabelecimentos	de	 instrução;	do	governo,	administra-

ção	e	disciplina	de	todos	os	estabelecimentos	de	educação	e	instrução174	–	o	Plano	

de	Reforma	continha	ainda	cinco	tabelas;	a	saber:	A	–	demonstrativa	dos	honorá-

rios	dos	professores	e	dos	ordenados	dos	empregados	subalternos;	B	–	demonstra-

tiva	da	graduação	e	precedências	dos	docentes;	C	–	demonstrativa	dos	emolumen-

tos	a	pagar	pelas	matrículas	e	outros	serviços	administrativos;	D	–	demonstrativa	

da	formação,	colocação	e	distribuição	dos	diversos	estabelecimentos	de	educação	e	

instrução	pelas	cidades,	vilas	e	aldeias	do	reino;	E	–	demonstrativa	das	despesas	de	

																																																																																																																																																																		
rância,	que	 torna	os	homens	perversos.	 (…)	É,	 assim,	 encarada	a	 instrução	 como	caminho	para	a	
construção	e	consolidação	de	uma	abundante	riqueza	económica,	alicerçada	na	riqueza	dos	espíri-
tos	que	para	ela	contribuem.	Dada	a	importância	de	que	se	reveste	este	assunto,	não	será	de	estra-
nhar	 a	proliferação	de	 textos	 a	 ele	 alusivos,	 durante	 todo	o	 século	XIX.	Discutidas	nas	 cortes	 	 ou	
divulgadas	na	 imprensa,	surgem	incontáveis	propostas	de	alteração,	 total	ou	parcial,	da	estrutura	
do	ensino	e	dos	curricula,	sendo	que	a	maior	parte	não	passará	do	campo	da	especulação	e	do	deba-
te	avulso.	Mencione-se	os	estudos	de	Luís	Mouzinho	de	Albuquerque,	enviados	por	carta	durante	o	
exílio	 em	Paris,	 ou	 os	 de	 Francisco	 Soares	 Franco,	 apresentados	 ao	 Parlamento,	 ou,	 ainda,	 os	 de	
Rebelo	 de	 Carvalho,	 publicados	 nos	 jornais.”:	 FERREIRA,	Maria	 Gabriela,	 Jornal	do	Conservatório:	
Comédia	e	Drama	de	Almeida	Garrett,	p.	26.		

170	Recorrendo	novamente	a	Joaquim	Francisco	Ferreira,	“O	Tratado	de	Educação	saiu	dos	
prelos	londrinos	em	1829.	São	doze	cartas	a	D.	Leonor	da	Câmara,	preceptora	em	Londres	da	rai-
nha	D.	Maria	II.	Garrett	esquadrinhou	em	obras	similares	as	normas	adaptáveis	ao	ensino	da	jovem	
monarca.	No	Fénélon,	no	Rousseau,	no	Rollin,	na	Madame	Campan	e	noutros	pedagogistas	afama-
dos	ele	 forrageou	achegas	para	este	 livro,	a	que	 juntou	as	suas	próprias	experiências	e	 reflexões.	
Não	se	restringiu,	porém,	às	teses	livrescas:	investigou	a	pedagogia	em	uso	nos	mais	célebres	colé-
gios	da	 Inglaterra	e	da	França,	ponderou-lhes	os	resultados,	e	 firmou	os	princípios	do	Tratado	de	
Educação.	 ‘Nenhuma	 educação	 pode	 ser	 boa	 se	 não	 for	 eminentemente	 nacional’	 –	 escreveu	 no	
preâmbulo	do	livro.”:	A	Mensagem	de	Garrett,	p.	46.	

171	Após	a	entrada	em	Lisboa	das	tropas	vitoriosas	do	Duque	da	Terceira,	a	24	de	Julho	de	
1833,	 a	 vetusta	Gazeta	de	Lisboa	 tomará	 o	 nome	 de	Crónica	Constitucional	de	Lisboa.	 Tendo	 por	
principais	redactores	David	da	Fonseca	Pinto	e	José	Maria	da	Costa	e	Silva,	foram	publicados	pela	
Imprensa	Régia,	com	esse	título,	cento	e	cinquenta	e	dois	números,	entre	25	de	Julho	de	1833	e	30	
de	Junho	de	1834.	Apud	VARGUES	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	Biblioteca	Públi-
ca	Municipal	do	Porto,	1999,	p.	34.	

172	Crónica	Constitucional	de	Lisboa,	n.º	77,	pp.	401-406	do	presente	Volume.	
173	Idem,	p.	401.	
174	Idem,	pp.	402-405.	
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cada	estabelecimento	e	ramo	de	ensino.175	Qualquer	observador	mais	atento	logo	

notará	nesse	Plano	uma	clara	distinção,	conceptual	e	pragmática,	entre	educação	e	

instrução:	 se	 da	 primeira	 se	 encarregavam	os	 estabelecimentos	 de	 educação	 em	

geral,	seminários,	casas-pias,	escolas	de	ensino	especial	(para	os	cegos	e	os	surdos-

mudos)	e	instituições	militares	ou	eclesiásticas;	a	segunda	ministrava-se	nas	esco-

las	gerais	primárias	–	onde	se	manda	ensinar	a	ler,	escrever,	gramática	portuguesa,	

moral	cristã	e	moral	social,	e	ainda	os	lavores	nas	escolas	femininas	–,	e	secundá-

rias	–	nas	quais	se	pode	aprender	as	línguas	e	os	rudimentos	das	ciências,	das	le-

tras	e	do	desenho	linear	–,	nas	faculdades,	nas	escolas	normais,	nos	institutos,	nas	

academias	 de	 pintura,	 escultura,	 e	 arquitectura	 e,	 finalmente	 nos	 conservatórios	

das	artes	úteis,	ditas	mecânicas,	e	de	música	e	arte	dramática.	Digno	de	nota	é	o	

facto	de	se	prever	a	abertura	das	aulas,	excluindo	as	da	primeira	infância,	a	qual-

quer	 cidadão	 que	 deseje	 instruir-se,	 ainda	 que	 não	 possa,	 nem	 queira	 habilitar-

se,176	sempre	com	os	olhos	postos	na	missão	de	difundir	o	conhecimento,	libertan-

do	os	portugueses	da	escravatura	da	ignorância	e	abrindo	caminho	a	um	Portugal	

mais	desenvolvido.	Antes	de	terminar	a	sua	exposição,	o	autor	do	plano	faz	ques-

tão	 de	 salientar	 todas	 as	 vantagens	 que	 traz,	 em	 comparação	 com	 o	 rudimentar	

modelo	 precedente,	 por	 ser	 mais	 abrangente	 e	 menos	 dispendioso.177	Lamenta-

velmente,	não	passou	do	papel	este	plano,	no	qual	Garrett	 trabalhou	com	todo	o	

afinco,178	assente	na	ideia	de	que	os	pais	são	os	mentores	e	educadores	naturais	e	

																																																								
175	Idem,	p.	405.	
176	“N.B.	Todas	as	aulas	que	não	são	da	primeira	infância	se	mandam	abrir	liberalmente	pa-

ra	todos,	de	maneira	que	o	cidadão	que	só	deseja	instruir-se,	e	não	pode,	ou	não	quer	habilitar-se,	
tenha	meios	de	o	fazer.”:	idem,	p.	405.	

177	“Neste	mapa	se	vê	que	propondo-se	grandes	estabelecimentos,	bem	dotados,	com	van-
tagens	nunca	dadas	em	Portugal	aos	mestres,	com	o	ensino	público	de	todas	as	ciências,	artes,	ofí-
cios,	espalhados	por	todo	o	reino,	e	mais	ampla	e	profundamente	do	que	em	nenhum	país	da	Euro-
pa;	orçando-se	a	despesa,	 com	segurança,	para	muito	mais	do	que	ela	efectivamente	há-de	 ser,	 e	
certamente	muito	mais	do	que	ela	será	nestes	últimos	dez	anos,	–	todavia	esta	despesa	proposta	é	
ainda	menor	do	que	até	aqui	se	fazia	com	os	imperfeitos	e	absurdos	estabelecimentos	que	havia,	e	
que	gastavam	ao	Estado	muito	mais	de	meio	milhão.”:	idem,	pp.	405-406.		

178	“Do	que	vi,	do	que	li,	do	que	estudei,	do	que	reflecti	em	mim	e	nos	outros,	do	que	obser-
vei	nos	meios	 empregados	 e	nos	 resultados	obtidos	de	diversas	 educações,	 formei	para	mim	um	
sistema,	um	encadeamento	de	ideias	e	de	princípios,	que	singela	e	chãmente	explorei,	sem	a	lingua-
gem	hirsuta	das	cadeiras,	sem	preocupações	de	originalidade,	bem	como	sem	servilismo	de	escola.	
(…)	Estudei,	aprendi,	extraí	tudo	o	que	me	pareceu	bem	[nos	autores	estrangeiros];	mas	procurei	
digeri-lo	 e	 convertê-lo	 em	 substância	minha.	 Além	dos	 livros	 e	 tratados	 dos	melhores	 autores,	 e	
para	melhor	ajuizar	de	suas	teorias,	estudei	praticamente	a	educação	nos	mais	nomeados	colégios	
de	França	e	Inglaterra,	comparei	os	métodos	diversos,	observei	os	resultados	(…),	juntei-lhe	minhas	
próprias	 observações,	 e	 arranjei-o	 à	 portuguesa	 e	 para	 portugueses.”:	 João	 Baptista	 de	 Almeida	
Garrett,	citado	por	Cruz	Malpique,	História	de	um	elegante	romantismo,	p.	225.		
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que	cada	idade	exige	a	sua	educação,	desenhado	para	fazer	de	qualquer	português,	

bem	formado	de	corpo	e	espírito,	um	membro	útil	e	feliz	da	sociedade.179		

Nomeado	Cônsul	Geral	e	Encarregado	de	Negócios	na	Bélgica,180	por	Decre-

to	de	4	de	Fevereiro	de	1834,	e	após	uma	breve	passagem	pela	Grã-Bretanha,	parte	

Garrett	para	Bruxelas,181	onde	permanecerá	–	apenas	com	três	meses	de	 interre-

gno,	em	que	vem	a	Lisboa	–	com	a	intenção	de	visitar	sua	mãe,	recentemente	viúva,	

o	que	parce	não	ter	chegado	a	acontecer	–,	e	outro	em	que	vai	a	Paris	tratar-se	de	

uma	maleita,	desencadeada	por	excesso	de	trabalho	–,	até	ser	substituído,	em	De-

zembro	de	1835,	sem	que	de	tal	tivesse	sido	previamente	avisado.	Antes	de	sair	da	

																																																								
179	“Seguir-se-iam	 outras	 tentativas	 de	 reformar	 a	 instrução,	 nomeadamente	 durante	 os	

ministérios	de	Agostinho	 José	Freire	e	de	Rodrigo	da	Fonseca	Magalhães,	sempre	proteladas	pela	
forte	 influência	 que	mantinha	 a	 Universidade	 de	 Coimbra,	 como	 espaço	 polarizador	 de	 todas	 as	
decisões	concernentes	ao	ensino	e	à	cultura,	cujo	monopólio	não	queria	perder.	Mouzinho	de	Albu-
querque	proporá	uma	reforma	de	compromisso	e	o	mesmo	acontecerá	com	a	que,	efectivamente,	
foi	levada	a	cabo	por	Passos	Manuel.	(…)	Se	em	meio	ano	atingiu	o	importante	feito	de	reduzir	para	
metade	 o	 défice	 orçamental,	 mais	 nos	 importam	 as	medidas	 que	 tomou	 no	 plano	 educacional	 e	
cultural,	aliás	não	muito	afastadas	das	que	preconizava	Garrett,	no	seu	Plano	e,	em	geral,	em	todo	o	
seu	ideário.”:	FERREIRA,	Maria	Gabriela,	Jornal	do	Conservatório:	Comédia	e	Drama	de	Almeida	Gar-
rett,	p.	28.	

180	Recorrendo	novamente	a	Ferreira	Lima,	“Em	14	de	Fevereiro	de	1834	foi	nomeado	en-
carregado	 de	 negócios	 e	 cônsul	 geral	 na	 côrte	 da	 Bélgica,	 conforme	 o	 seguinte	 honroso	 decreto,	
tendo	 sido,	 assim,	 o	 primeiro	 representante	 de	 Portugal	 naquela	 côrte,	 depois	 da	 declaração	 da	
independência	daquele	país	em	1831:	‘Atendendo	ao	préstimo,	letras	e	mais	partes	que	concorrem	
na	pessoa	do	oficial	da	secretaria	d’estado	dos	negócios	do	reino,	 João	Baptista	da	Silva	Leitão	de	
Almeida	Garrett,	hei	por	bem,	em	nome	da	rainha,	nomeá-lo	encarregado	de	negócios	junto	ao	go-
verno	de	sua	majestade	el-rei	dos	belgas,	 com	o	vencimento	de	ordenado	de	2.000$000	devendo	
servir	juntamente	o	emprego	de	cônsul	geral	no	dito	reino.	O	ministro,	etc,	etc,	Palácio	das	Necessi-
dades,	em	14	de	Fevereiro	de	1834,	D.	Pedro,	Duque	de	Bragança,	Agostinho	José	Freire.”:	in	Garrett	
Diplomata,	p.	15.	Na	verdade,	antes	de	partir	para	Bruxelas,	a	27	de	Junho,	no	vapor	Royal	Tar,	de	
acordo	com	a	Crónica	Constitucional	de	Lisboa,	 n.º	122,	de	24	de	Maio	de	1834,	Garrett	desfez-se	
dos	 seus	haveres,	 em	 leilão,	 para	 fazer	 face	 a	 diversas	despesas:	 “O	Encarregado	de	Negócios	de	
Portugal	em	Bruxelas,	devendo	partir	 imediatamente	para	o	seu	destino,	 faz	 leilão,	 terça-feira,	27	
do	corrente,	às	11	horas	na	sua	residência,	palácio	do	conde	de	Almada,	ao	Rossio,	de	 toda	a	sua	
mobília,	prata,	painéis,	roupa	de	casa,	bronzes	e	uma	livraria	escolhida.”		

181	A	14	de	Junho	de	1834,	o	representante	da	Bélgica	em	Portugal	[Charles	Serruys],	envia	
o	seguinte	despacho	ao	seu	ministro	[com	algumas	imprecisões]:	

“Mr.	Garrett	doit	se	mettre	la	semaine	prochaine	en	route	pour	Bruxelles.	La	Belgique	fera	
la	connaissance	d’un	bon	écrivain	portugais	et	peut-être	son	meilleur	poète	aujourd’hui.	

Mr.	 Garrett	 débuta	 fort	 jeune	par	 un	poème	 sur	 l’histoire	 de	 la	 peinture	portugaise	 et	 la	
tragédie	de	Caton,	qu’on	ne	joue	plus.	Em	1826,	il	rédigea	à	Londres	un	journal	appellé	Le	Portugais,	
et	successivemente	il	écrivait,	toujours	dans	sa	langue,	l’histoire	de	la	littérature	portugaise,	qu’on	
dit	 fort	bien	faite,	en	poème	en	l’honneur	de	Camoens,	D.	Branca,	ou	 l’histoire	de	 la	Conquête	des	
Algarves,	le	Portugal	dans	la	balance	de	l’Europe,	un	reccueil	de	lettres	sur	l’éducation,	etc.	

Dans	ce	moment	il	términe	le	rapport	de	la	comission	pour	la	reforme	des	études,	dont	il	
était	le	secrétaire.	Tout	le	monde	est	d’accord	sur	une	chose,	son	talent	pour	la	poésie.	M.	le	Duc	de	
Palmella,	 qu’il	 a	 accompagné	 à	 Londres	 comme	 secrétaire	 particulier,	 lorsque	 ce	 diplomat	 quitta	
Porto,	après	 l’arrivée	de	D.	Pedro,	 le	protège,	et	c’est	à	 lui	qu’il	doit	une	nomination,	qui	a	étonné	
beaucoup	de	personnes.”:	citado	por	Ferreira	Lima	em	Garrett	Diplomata,	p.	17.	
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Bélgica,182	é	 ainda	nomeado	 embaixador	na	Dinamarca,	 para	 ser	demitido	 logo	 a	

seguir.	Sem	meios	de	subsitência,183	mas	também	sem	instrução	oficial	para	aban-

																																																								
182	Em	carta	a	Agostinho	José	Freire,	na	altura	Ministro	dos	Negócios	Estrangeiros,	datada	

de	30	de	Julho	de	1834,	o	Autor	descreve	a	composição	do	Corpo	Diplomático	Belga:	“O	corpo	di-
plomático	desta	corte	compõe-se	de	um	ministro	(…)	de	Inglaterra;	de	um	encarregado	de	negócios	
interino	de	França	(…);	um	encarregado	dos	Estados	Unidos	da	América	do	Norte;	um	dito	de	Áus-
tria	 e	 outro	 de	 Prússia.	 Esperam-se	 os	 de	 Espanha	 e	 Brasil	 todos	 os	 dias.”:	 citado	 por	Gomes	 de	
Amorim,	em	Garrett:	Memórias	Biográficas,	Tomo	II,	p.	45.		Na	mesma	carta,	opina	o	nosso	Diploma-
ta:	“A	transcendente	importância	europeia	da	posição	deste	país	faz	com	que	a	sua	residência	seja,	
sem	questão,	 ao	menos	actualmente,	 a	melhor	 escola	diplomática	que	existe.	 (…)	 aqui	 se	 cruzam	
agora	os	 interesses	e	as	pretensões	das	duas	grandes	secções	políticas	em	que	de	 facto	estava	há	
muito	dividida	a	Europa,	e	de	direito,	se	é	própria	a	expressão,	o	ficou	agora	pelo	tratado	da	quá-
drupla	aliança.	No	meio	e	em	torno	deles	giram	os	das	potências	menores,	ansiosos,	a	maior	parte,	
de	se	chegar	a	nós.	Para	qualquer	medíocre	observador,	se	sua	posição	 lhe	 fornece	os	meios,	não	
pode	haver	campo	de	maior	ou	melhor	instrução.	As	mesmas	grandes	cortes	não	o	podem	oferecer	
nem	 igual.	Demais,	 o	 estado	de	 intimidade	 em	que	 forçosamente	 se	 vive	numa	 terra	menor	 e	 de	
menos	 distracções,	 aumenta	 a	 vantagem.”:	 idem,	 pp.	 45-46.	 Recordemos	 que,	 pelos	mesmos	mo-
tivos,	 Bruxelas	 fora	 também	 terra	 de	 acolhimento	 de	 emigrados	 desvalidos:	 “Brussels,	 like	 Paris	
and	London,	was	host	to	an	equally	broad	variety	of	political	networks	and	communities,	including	
several	important	exiles.”:	ISABELLA,	Maurizio,	Risorgimento	in	Exile:	Italian	Émigrés	and	the	Liber-
al	International	in	the	Post-Napoleonic	Era,	p.	30.	Na	continuação	do	exposto	na	carta,	João	Baptista	
sugeria	ao	ministro	o	envio	de	alguns	adidos,	“para	estudar	e	habilitar-se	para	maiores	desempe-
nhos.”		

183	Nunca	Garrett	soube	que	seria	substituído,	nem	tampouco	lhe	comunicaram	a	chegada	
de	seu	sucessor	e	muito	menos	responderam	aos	constantes	ofícios	em	que	solicitava	que	lhe	pa-
gassem	o	que	era	devido.	Nas	palavras	do	seu	biógrafo,	“três	meses	deixaram	ficar	o	poeta	na	Bélgi-
ca,	demitido,	e	sem	dinheiro	para	se	desonerar	dos	encargos	contraídos	no	exercício	do	emprego.	E	
quando	lhe	foi	mandado	o	que	se	lhe	devia,	a	conta	da	secretaria	estava	longe	de	conferir	com	a	sua,	
e	 o	 agente	 financeiro	 do	 governo	português	 em	Londres	 não	 recebera	 ordem	para	 o	 embolsar!”:	
Garrett:	 Memórias	 Biográficas,	 Tomo	 II,	 pp.	 188-189.	 Ainda	 na	 mesma	 obra,	 Gomes	 de	 Amorim	
transcreve	o	seguinte	excerto,	traduzido	de	um	ofício	de	D.	Luís	Maria	da	Câmara,	sucessor	de	Gar-
rett	em	Bruxelas:	“O	governo	[da	Bélgica],	e	especialmente	a	repartição	dos	negócios	estrangeiros,	
tomou	no	desgosto	que	deve	ter	tido	o	sr.	cavalheiro	Almeida	Garrett	parte	tanto	mais	viva	quanto	
foram	sempre	agradáveis	as	relações	que	com	ele	manteve…	Desejo	que	os	sentimentos	que	pesso-
almente	exprimi	ao	sr.	cavalheiro	Almeida	Garrett,	e	que	agora	renovo,	possam	suavizar-lhe	a	má-
goa	que	teve,	por	circunstâncias	independentes	da	vontade	deste	governo.”	Comentário	do	biógra-
fo:	“Tal	foi	o	escândalo	e	publicidade	da	insólita	desconsideração	feita	pelos	insignificantes	de	Lis-
boa	a	tão	grande	homem!”:	idem,	pp.	192-193.	De	resto,	Gomes	de	Amorim	atribui	ainda	a	Garrett	e	
aos	seus	escritos	uma	possível	 influência	na	mudança	de	atitude	dos	povos	europeus,	que	 teriam	
passado	a	ver	Portugal	com	outros	olhos:	“O	nome	de	Portugal	retinia	gloriosamente	na	lira	imortal	
do	proscripto;	e	atraía	para	a	causa	que	ele	advogava	a	admiração	generosa,	o	entusiasmo	e	as	sim-
patias	das	nações	cultas.	E	era	natural	que	assim	sucedesse;	que,	insensivelmente,	a	leitura	daque-
las	obras-primas,	que	exaltava	os	nacionais	com	as	recordações	da	antiga	glória	de	seus	maiores,	
influenciasse	também	o	ânimo	dos	estranhos	e	os	predispusesse	a	favor	do	país	a	que	pertencia	o	
desterrado	bardo	que	os	comovia	e	encantava.	Publicistas	eminentes,	filólogos,	poetas	–	o	nervo	e	a	
alma	dos	estados,	elogiavam,	traduziam	e	celebravam	os	escritos	de	Garrett.		Lendo-os,	começou-se	
a	prestar	maior	atenção	às	notícias	dos	feitos	heróicos	dos	bravos	da	Terceira,	que	venciam	comba-
tendo	um	contra	dez;	os	ecos	das	vitórias	liberais,	chegando	a	Paris	e	a	Londres,	tomavam	propor-
ções	homéricas.	A	presença	de	tantos	milhares	de	homens,	quase	mendigos	em	terra	estranha	por	
amor	da	liberdade	e	da	sua	infantil	rainha,	proscipta	como	eles,	principiava	a	assombrar	o	mundo.	
(…)	As	tentativas	feitas	através	de	mil	perigos,	por	esses	emigrados,	para	poderem	ir	reunir-se	aos	
seus	 irmãos,	 e	 morrer	 com	 eles,	 desajudados,	 esquecidos,	 desprezados	 então	 quase	 pelo	 pai	 da	
própria	soberana,	e	por	fim	também	abandonados	por	esta;	tudo	isto	maravilhava	os	estrangeiros	e	
dava	à	luta	dos	constitucionais	o	carácter	de	epopeia	lendária.	(…)	O	favor	da	opinião	ia	actuando	
sobre	os	governos,	e	predispondo-os	para	que	não	pusessem	mais	embaraços	(…).	Pode	pois	asse-
verar-se	que	(…)	se	deveu	também	em	grande	parte	à	influência	exercida	pelas	obras	de	Garrett	a	
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donar	 o	 seu	 posto,	 e	 já	 separado	 de	 Luísa	 Midosi,184	regressa	 definitivamente	 a	

Portugal,	onde	chegou	em	Junho	de	1836,185	para	se	dedicar	à	política	e	ao	jorna-

lismo,	até	que	o	Setembrismo	lhe	conferisse	novas	atribuições.	Na	bagagem,	para	

além	da	experiência	diplomática,	traz	agora	os	conhecimentos	adquiridos	da	litera-

tura	e	língua	alemã,	que	lhe	terão	permitido	ler	e	inspirar-se	em	Herder,	Schiller	e	

Goëthe,	como	ele	mesmo	afirmou	na	biografia	do	Universo	Pitoresco,	 e	que	de	al-

gum	modo	influenciariam	os	seus	escritos	posteriores.		

Ainda	 em	 1836,	 sai,	 no	 Correio	 das	 Damas:	 Jornal	 de	 Literatura	 e	 de	Mo-

das,186	o	 Romance	 de	 Bernal	 e	 Violante	 e,	 posteriormente,	 a	 Ode	 de	 Safo	 a	 Faón,	

aquele	 publicado	 inicialmente	 no	 1.º	 volume	da	 primeira	 edição	 de	O	Romancei-

																																																																																																																																																																		
simpatia	que	desde	1830	começou	a	manifestar-se	pela	causa	da	rainha	e	da	Carta.”:	Garrett:	Memó-
rias	Biográficas,	Tomo	I,	pp.	501-503.	

184	Segundo	nos	informa	o	mesmo	Francisco	Gomes	de	Amorim,	“Garrett	(…)	achava-se	se-
parado	de	sua	mulher,	D.	Luísa	Cândida	Midosi,	por	convenção	amigável	e	verbal	desde	 Junho	de	
1836	e	escritura	de	10	de	Outubro	de	1839.”:	GARRETT:	Memórias	Biográficas,	vol.	II,	pp.	204-207.	
Conforme	observou	João	Gaspar	Simões,	“Luísa	Midosi	(…)	passa	na	vida	do	poeta	como	um	meteo-
ro.	Garrett	 atribui-lhe	 qualidades	 que	 ela	 não	 tem	e,	 assim	que	 casa,	 principia	 a	 ensaia-la	 para	 o	
papel	em	que	ela	terá	de	contracenar	com	o	homem	que	já	não	duvida	do	seu	destino	genial.	Anos	
depois,	em	Bruxelas,	verificará	estar	só	em	cena,	pois	a	sua	partenaire	abandona	a	comédia	que	ele	
ensaiara	e	entra	pela	vida	fora	desempenhando	um	papel	para	que	não	dispunha	de	recursos	his-
triónicos.”:	GARRETT:	quatro	aspectos	da	sua	personalidade,	pp.	39-40.	

185	Efectivamente,	 em	 Garrett:	Memórias	 Biográficas,	 Francisco	 Gomes	 de	 Amorim	 ocupa	
mais	de	cento	e	sessenta	páginas	do	segundo	volume	com	esta	missão	diplomática	belga	e	nela	se	
baseia	Ferreira	Lima	para,	no	seu	Garrett	Diplomata,	referir	alguns	pontos	cruciais:	–	Desconside-
rado	 e	 quase	 abandonado,	 durante	 essa	mal	 e	 irregularmente	 remunerada	missão	 “Em	 diversos	
ofícios	queixa-se	de	que	lhe	não	enviam	instruções	(…),	nem	a	legislação	saída	em	Portugal,	nem	a	
Gazeta.	Queixa-se,	ainda,	de	que	lhe	não	pagam	os	ordenados,	de	que	não	lhe	dão	o	dinheiro	neces-
sário	para	despesas	de	 representação	 (p.	20)	–	Não	dou	de	 jantar,	 ando	a	pé,	 sou	o	meu	próprio	
secretário,	em	muitas	coisas	o	meu	próprio	criado.	(…)	Não	tenho	nem	para	pagar	ao	padeiro.”(p.	
18);	no	entanto:	“Não	se	limitou	a	sua	acção	naquele	pequeno	país,	verdadeira	escola	de	diploma-
tas,	a	dar	e	aceitar	jantares,	pois	dos	seus	numerosos	e	extensos	ofícios	e	relatórios,	para	o	Ministro	
dos	Negócios	Estrangeiros,	que	se	lêem	na	obra	de	Gomes	Amorim,	se	verifica	o	seu	interesse	pelo	
incremento	das	relações	comerciais	entre	Portugal	e	a	Bélgica,	que	procurou	ligar	por	uma	conven-
ção	 comercial,	 pelos	 assuntos	 administrativos	 	 e	 pelos	 que	 diziam	 respeito	 à	 legislação	 que	nele	
vigorava.”	(p.	19)	Por	despacho	de	7	de	Novembro	de	1835,	Garrett	fica	a	saber	que	será	provido	
num	outro	lugar	–	Copenhaga,	do	qual	será	posteriormente	exonerado,	sem	chegar	a	ocupá-lo.	Em	
carta	ao	marquês	de	Loulé,	entretanto	nomeado	ministro	dos	estrangeiros,	Garrett	solicita	ser	“en-
viado	para	qualquer	 corte:	 Londres,	Madrid,	Berlim	ou	Roma,	mas	que	o	não	desterrassem	 ‘para	
essas	Noruegas	onde	me	queria	mandar	um	seu	ilustre	amigo’.”	(p.	29)	De	Bruxelas,	28	de	Janeiro	
de	1836,	escreve	novamente	Garrett:	“Todavia	eu	estou	pronto	para	tudo,	seja	ainda	o	Rio	de	Janei-
ro,	uma	vez	que	se	me	dêem	os	meios.”	(p.	35)	O	último	ofício	de	Bruxelas	é	de	5	de	Abril	de	1836	
(p.	36).		

186	O	Correio	das	Damas:	jornal	de	Literatura	e	de	Modas,	editado	por	Jacinto	da	Silva	Mengo,	
saíu	do	prelo	da	Tipografia	Lisbonense,	num	total	de	nove	volumes,	entre	1836	e	1852.	Apud	VAR-
GUES	Isabel	Nobre	e	CABRAL,	Luís,	Garrett	Jornalista.	Biblioteca	Pública	Municipal	do	Porto,	1999,	
p.	35.	
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ro,187	e	a	segunda	contida	em	O	Toucador,	de	1822.188	Seguiu-se,	no	mesmo	ano	de	

1836,		O	Português	Constitucional,189	testemunho	da	actividade	mais	marcadamen-

te	política	do	autor	do	célebre	discurso	Porto	Pireu,	concretamente	através	de	es-

clarecedores	comentários	e	análise	política,	mas	também	do	seu	regresso	à	crítica	

teatral	e	mesmo	do	seu	modo	de	traduzir	poesia	francesa.	A	30	de	Junho	de	1836,	

esboçava	Garrett	uma	espécie	de	história	dos	primeiros	dezasseis	anos	do	regime	

liberal,	 numa	 perspectiva	 não	meramente	 factual	 mas	 eivada	 de	 alguma	 análise	

dos	factos	ocorridos,	e	que,	dois	dias	depois,	seria	publicada	no	primeiro	número	

de	O	Português	Constitucional.	Partindo	do	princípio	que	nem	tudo	correu	bem	do	

lado	dos	constitucionais,	o	autor	traça-nos	um	quadro	vivo	das	forças	oponentes,	

não	esquecendo	aqueles	que	se	encontravam	no	meio,	esperando	para	ver	quem	

triunfava,	para	só	depois	tomar	partido.190	Aqueles	que	o	articulista	denominou	de	

facção	 parasita,191	uns	 por	 ignorância,	 outros	 por	 cupidez,	 teriam	 vindo	 a	 ser	 os	

causadores	indirectos	da	morte	de	D.	João	VI;	fazendo-o	“mero	instrumento	de	su-

as	vontades”,	tornaram-no	incapaz	de	agir	e	encurtaram-lhe	a	vida.	Mas	foram	es-

tes	também	que	logo	se	aliaram	ao	partido	constitucional,	tomando-o	por	vencedor,	

para	dessa	forma	manterem	o	poder.	No	entanto,	estando	os	sequazes	do	absolu-

tismo	melhor	 organizados	 e	 com	 uma	 ideologia	 bem	 vincada,	 não	 foi	 difícil	 a	 D.	

Miguel	usurpar	o	trono,	iniciando	uma	desenfreada	perseguição	aos	liberais:		

																																																								
187	Em	1828,	surge	em	Londres	o	primeiro	volume	d’O	Romanceiro,	onde	aparece	uma	pri-

meira	versão	do	intitulado	O	Bernal	Francês.		
188	O	Toucador,	n.º	6,	neste	Volume,	pp.	192-194.	
189	Diz-nos	Francisco	Gomes	de	Amorim,	a	propósito	deste	periódico	publicado	em	Lisboa,	

entre	Julho	e	Outubro	de	1836:	“No	fim	de	Junho	de	1836	organizou-se	por	sua	iniciativa	[de	Gar-
rett]	a	comissão	preparatória	para	criar	um	jornal	político,	destinado	a	combater	o	ministério	de	20	
de	Abril	[chefiado	pelo	Duque	da	Terceira].	Solicitado	pelos	seus	amigos,	aceitou	o	cargo	dessa	fo-
lha,	que	se	intitulou	O	Português	Constitucional.		

A	2	de	Julho	saíu	o	primeiro	número,	trazendo,	em	forma	de	introdução,	a	história	do	par-
tido	constitucional,	desde	1820.	Nesse	eloquente	artigo,	 escrito	pelo	autor	do	Dia	24	de	Agosto,	 e	
datado	de	30	de	Junho,	são	por	vezes	severamente	apreciados	os	factos;	mas	a	sua	pena	jamais	se	
afasta	da	verdade.”:	Garrett:	Memórias	Biográficas,	Tomo	II,	p.	212.		

Por	sua	vez,	Óscar	Lopes	faz	a	seguinte	afirmação:	“Regressou	[Garrett]	(…)	incompatibili-
zado	com	o	governo	cartista,	contra	o	qual	fundou	O	Português	Constitucional	(Junho	de	36).	A	sua	
campanha	jornalística	ajudou	a	preparar	a	atmosfera	donde	saiu	a	Revolução	de	Setembro.”:	Histó-
ria	da	Literatura	Portuguesa.	17ª	ed.,	p.	677.		

190	“Uns	se	 inclinaram	ao	partido	Liberal,	outros	ao	absolutista,	mas	 todos	queriam	caber	
com	ambos,	e	segurar	um	 lugar	naquele	que	 triunfasse.	Nestas	poucas	palavras,	que	 infelizmente	
são	exactas,	está	a	explicação	de	todas	as	 incoerências	e	absurdos	do	governo	da	restauração,	e	a	
origem	da	vacilação	e	má	fé	que	tão	conspicuamente	caracterizou	o	governo	que	depois	se	lhe	se-
guiu.”:	O	Português	Constitucional,	neste	Volume,	p.	411.	

191	Idem.	
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O	 partido	 Constitucional	 nem	 tinha	 forças	 para	 o	 exigir,	 nem	 gente	 apta	

para	pôr	à	frente	dos	negócios.	O	absolutismo	recusou	os	debates	do	foro,	e	apelou	
para	 as	 armas:	 o	 poder	 ficou	 nas	mãos	 tímidas	 e	 desleais	 dos	 que	 não	 eram	 de	
nenhum	 partido	 de	 princípios;	 e	 estavam	 prontos	 a	 professar	 aquele	 que	
triunfasse,	 e	 os	 admitisse	 a	 eles.	 Ora	 acedendo	 a	 este	 ora	 àquele,	 segundo	 lhes	
parecia	o	mais	forte,	esta	corruptíssima	facção	que	já	nem	se	dava	ao	incómodo	de	
ser	hipócrita,	assim	lançou	o	país	nos	horrores	da	guerra	civil.192	

		

Aos	liberais	convictos,	restou	a	emigração,	onde	continuaram	a	pelejar	he-

roicamente	pela	sua	causa.193	E	à	medida	que	os	 liberais	 iam	ganhando	terreno	e	

pareciam	triunfar,	logo	a	tal	facção	dos	que	queriam	estar	do	lado	do	vencedor	co-

meçou	a	movimentar-se,	para	perceber	como	melhor	podia	 tirar	partido	da	nova	

situação.	Tomemos	novamente	as	eloquentes	palavras	do	nosso	Autor	e	vejamos	o	

quadro	de	cupidez	reinante:	

	
Ainda	não	havia	reino,	nem	corte,	nem	empregos,	nem	foro,	nem	tribuna,	

nem	igreja,	nem	fazenda	pública.	Mas	já	detrás	dos	baluartes	do	Porto	defendidos	
pela	 mais	 nobre	 e	 leal	 gente	 que	 ainda	 pegou	 em	 armas,	 já	 se	 tinha	 feito	 uma	
lotaria	de	títulos	e	ofícios,	de	mitras	e	de	patentes,	de	cadeiras	de	deputados	e	de	
mantos	de	pares,	de	governos	de	províncias	e	 chaves	de	 camaristas,	de	becas	de	
magistrados	 enfim	 e	 de	 quinhões	 nos	 jogos	 de	 fundos.	 Importava	 pouco	 se	 o	
homem	 convinha	 ao	 emprego,	 ou	 o	 emprego	 ao	 homem	 (…)	 Não	 bastavam	 os	
empregos	antigos?	fazia-se	uma	lei	e	criavam-se	novos.	Obstava	a	lei	nova	à	velha?	
Conservava-se	o	emprego	e	abolia-se	a	lei.	Dificuldades	não	as	havia:	fazia-se	tudo	
em	família.	Quem	se	lhe	havia	de	opor?	Os	liberais	estavam	nas	trincheiras	ou	nos	
trabalhos	 do	 cerco	 ou	 nos	 cárceres	 de	 D.	 Miguel;	 os	 absolutistas	 riam	 de	 tanta	
presunção	e	vaidade.194	

	

Assim,	muitos	dos	que	conquistaram	os	melhores	lugares	eram	inaptos	para	

tal.	 Então,	 cada	um	 ia	 fazendo	o	 que	 era	 capaz,	 chamando-se	 reformas	 às	meras	

“deslocações	sociais”	e	instalando-se	o	caos	entre	os	constitucionais,	cada	um	deba-

tendo-se	 pelo	 melhor	 lugar.195	Perante	 tal	 situação,	 os	 cofres	 públicos	 ficaram	

																																																								
192	Idem,	p.	412.	
193	Nas	 palavras	 do	 nobre	 bravo	 do	 Mindelo:	 “Foi	 preciso	 sofrer	 privações?	 sofreram-se	

com	 ânimo	 e	 nobreza.	 Foi	mister	 pelejar?	 pelejou-se:	 acções	 de	 heroísmo	 há	muitos	 séculos	 não	
vistas	 tornaram-se	 acções	ordinárias;	 prodígios	de	 valor	 e	de	devoção	 cívica”.	 Sobre	os	 aconteci-
mentos	que	rodearam	a	luta	dos	emigrados,	aos	jornalistas	(como	o	próprio)	coube	“o	triste	mister	
de	crítico”,	que	“obriga	a	analisar	com	a	crueza	do	anatómico	e	a	frialdade	do	químico”,	a	quem	cabe	
“o	 ingrato	ofício	de	analisar	os	 factos	e	sua	moralidade,	excogitar	suas	causas	e	efeitos.”:	 idem,	p.	
414.	

194	Idem,	p.	415.	
195	“E	então	 travou	a	guerra	 intestina	no	seio	dos	constitucionais,	porque	d’entre	os	mes-

mos	liberais	e	melhores,	uns	por	iludidos	outros	por	cansados,	outros	–	digamos	a	amarga	verdade	
–	outros	por	já	meio	corruptos,	–	fizeram	causa	comum	com	os	corruptores;	e	em	época	nenhuma	
da	história	portuguesa	chegou	a	discórdia	a	tais	extremos.”:	idem,	p.	416.	
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exauridos,	 os	 empréstimos	 sucederam-se	 em	 condições	 pouco	 claras.	 Solução:	

“aumentaram-se	os	lugares	e	os	ordenados	na	razão	inversa	das	rendas	públicas.	O	

deficit	apareceu	enorme.	E	para	o	encher,	novos	empréstimos”.196	Ministério	e	de-

putados	 desentendem-se	 e,	 como	 a	 câmara	 contesta,	 dissolva-se,	 convoquem-se	

eleições	e	substituam-se	os	deputados	por	outros	que	digam	sempre	sim	ao	Minis-

tério.	E	Garrett	reclama:	

	
Queremos	liberdade:	este	é	o	nosso	partido.	Mas	queremo-la	com	leis,	sem	

anarquia,	sem	imoralidade,	com	religião,	com	reformas,	com	economia,	com	todas	
as	 suas	 condições,	 e	 em	 todas	 as	 suas	 consequências.	 Seja	 quem	 for,	 é	 do	 nosso	
partido	quem	professar	e	praticar	estas	doutrinas.	É	nosso	inimigo	quem	professa	
as	contrárias.	É	pior	que	nosso	inimigo,	é	traidor	à	pátria	o	que	as	professa	de	boca	
e	as	renega	nas	obras.197	

	

Nesse	contexto,	o	poeta	tribuno	conclui	ter	de	intervir,	já	que	a	sua	consci-

ência	não	lhe	permitiria	o	contrário.198	E,	sempre	usando	a	razão	como	arma	única,	

Garrett	não	sabia	calar-se	quando	era	preciso	que	alguém	falasse;	daí	ver-se	envol-

vido	em	polémicas	que	não	julgava	suscitar,	nomeadamente	com	a	Gazeta	ou	Diá-

rio	do	Governo.	Para	ele,	contudo,	tratava-se	unicamente	de	“lutas	inglórias	e	inú-

teis,	de	que	se	não	tira	mais	do	que	irritar	os	ânimos	e	distraí-los	do	que	mais	im-

porta;	o	comum	interesse	da	causa	pública.”199	.	Precisamente	por	isso,	pouco	tem-

po	antes	da	revolução	de	Setembro	de	1836,	o	autor	de	Folhas	Caídas	denuncia	os	

excessos	a	que	chegam	alguns	ministros,	quando	não	conseguem	impor	a	sua	von-

tade.	Referindo-se	ao	ministro	dos	Negócios	Eclesiásticos	e	da	Justiça,	Joaquim	An-

tónio	de	Aguiar,	denuncia	“tais	e	tão	tresloucadas	tentativas	de	maldade	que	se	não	

levam	senão	com	cachinadas”.200	Parece	que	o	dito	ministro	queria	mandar	enfor-

car	alguns	“réus	que	Deus	sabe	se	existem,	por	uma	culpa	que	Deus	sabe	se	foi	co-

metida”,	mostrando-se	de	tal	modo	encolerizado	que	se	teria	tornado	alvo	de	riso;	

até	porque	“a	 impotência	da	cólera	é	sempre	risível.”201	Aliás,	dois	dias	depois,202	

num	outro	artigo,	o	articulista	sentiu-se	na	necessidade	de	distinguir	a	generalida-
																																																								

196	Idem.	
197	Idem,	p.	417.	
198	“Calar-se	um	homem	de	bem	agora	é	faltar	à	sua	consciência.”:	idem.	
199	“Hesterui	sumus”,	O	Português	Constitucional,	26/7/1836,	p.	419	deste	Volume.	
200	“Jamais	a	palavra	facúndia	do	sr.	Aguiar”,	O	Português	Constitucional,	16/8/1836,	idem,	

p.	421.	
201	Idem.	
202	O	Português	Constitucional,	18/8/1836:	idem,	p.	422.	
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de	dos	portugueses	daqueles	que	os	governavam.	Se	“nas	classes	menos	educadas	

é	natural	a	cortesia,	e	no	sangue	menos	histórico	gira	muita	nobreza	ingénita”,203	

tal	 contrastava	 com	 a	 “vilã	 rusticidade	 e	 crapulosa	 grosseria	 de	 seus	 opresso-

res”,204	“almas	a	quem	toda	a	generosidade	é	estranha,	corações	que	nunca	bate-

ram	com	um	sentimento	elevado,	línguas	afeitas	a	chocarrice	e	vulgaridade	da	ra-

lé”.205	Não	admira,	pois,	que	estes	governantes	fossem	tão	avessos	a	qualquer	tipo	

de	 oposição	 construtiva,	 como	 é	 demonstrado	 no	 número	 de	 1	 de	 Setembro	 do	

mesmo	 periódico,206	denunciando	 que	 só	 os	meios	 e	modos	 usados	 diferem	 dos	

anteriores,	provocando	a	oposição	até	à	revolução.207	Ora,	tendo	Portugal	um	sis-

tema	representativo,	esperava-se	que	a	oposição	pudesse	manifestar-se	“na	tribu-

na,	na	imprensa,	na	praça”,208	o	que	não	explica	a	animosidade	contra	toda	e	qual-

quer	iniciativa	de	O	Português	Constitucional,	a	qual	só	se	justifica	pela	“ignorância	

crassa	 do	ministério”,209	pela	 “cegueira	 do	 partido	 e	 a	má	 fé	 de	muitos	 nele”,210	

pondo	em	risco	a	 liberdade	e	 independência	da	Nação,	perseguindo	os	 “dignos	e	

honrados	 jornais	que	(…)	auxiliaram	a	oposição	parlamentar”,211	jornais	que	fari-

am	da	imprensa	periódica	uma	extensão	da	tribuna,	pondo	o	máximo	cuidado	em	

tudo	quanto	decidiam	publicar,212	não	deixando	porém	de	dizer	a	verdade	sobre	os	

																																																								
203	Idem,	p.	423.	
204	Idem.	
205	Idem.	
206	“	O	Ministério	e	o	Português”,		p.	428	do	presente	Volume.	
207	“A	única	diferença	entre	a	oposição	dos	governos	legais	e	a	oposição	dos	governos	arbi-

trários,	seja	qual	for	a	forma	deles,	está	unicamente	no	modo	e	nos	meios”.	E	quem	determina	este	
modo	e	estes	meios,	é	o	governo	(…)	Onde	se	governa	por	meios	morais,	quem	reage	não	tem	remé-
dio,	por	mais	violento	que	seja,	senão	reagir	por	meios	morais	(…).	Mas	a	embriaguez	e	cegueira	da	
autoridade	a	faz	aventurar	coerções	perigosas	–	a	oposição	degenera	em	revolução.”:	idem,	pp.	428-
429.	

208	Idem,	p.	429	
209	Idem,	p.	430.	
210	Idem.	
211	“Mas	a	oposição	desejava	e	precisava	um	 jornal	 seu	próprio	e	que	ela	dirigisse	 todo	e	

sempre.	(…)	Então	se	resolveu	formar	uma	associação	composta	de	todos	os	membros	da	oposição	
parlamentar.	 Muitos	 pares	 do	 reino,	 quase	 toda	 a	 maioria	 da	 dissolvida	 câmara	 dos	 deputados,	
alguns	homens	de	letras	e	zelosos	patriotas	formaram	esta	reunião,	e	assinaram	todos,	contribuindo	
com	 os	meios	materiais	 necessários,	 outros	 com	 esses	 e	 com	 os	 de	 seu	 trabalho	 conjuntamente.	
Esta	é	a	origem	do	Português	em	sua	actual	série.”:	idem,	p.	432.	

212	Será	relevante	conhecer	as	circunstâncias	em	que	se	fundou	O	Português	Constitucional:	
“Não	é	à	toa	e	ao	capricho	de	um	ou	dois	ou	vinte	colaboradores	que	o	Português	se	redige.	Antes	
que	o	primeiro	de	seus	números	fosse	publicado,	 fosse	escrito,	detalhada,	minuciosa	e	escrupulo-
samente	se	discutiram	um	a	um,	não	só	os	princípios	da	futura	folha,	mas	todas	as	teses	e	hipóteses	
de	administração,	de	jurisprudência,	de	economia	política,	de	governação	interior,	de	política	exte-
rior,	de	fazenda	que	eram	agitadas,	e	ainda	aquelas	que	na	mais	remota	probabilidade	o	poderiam	
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seus	desleais	inimigos	políticos.	Por	este	motivo,	“o	ministério	que	(…)	não	sabe	o	

que	quer,	que	em	nenhum	princípio	assentou	senão	em	o	de	se	conservar	no	poder,	

manda	 que	 toda	 a	 imprensa	 acuse	 o	Português	 de	 retrógrado,	 de	 aristocrata,	 de	

absolutista	senão	miguelista.”213		

Ora,	mas	como	a	vida	não	se	compõe	apenas	de	polémicas	e	de	política,	na-

da	melhor	que	um	bom	espectáculo	de	ópera	ou	de	teatro;	portanto,	fruto	dessas	

deambulações,	a	18	de	Agosto	de	1836,	saía	n’O	Português	Constitucional	uma	Re-

vista	dos	Teatros,	sobre	a	programação	do	S.	Carlos	e	da	Rua	dos	Condes,	em	que	

nos	são	dados	alguns	pormenores	sobre	os	espectáculos	em	cena	e	sobre	o	estado	

do	teatro	na	capital	do	Império.	Começa	o	futuro	reformador	do	nosso	teatro	por	

reconhecer	 a	 boa	 influência	 que	 os	mestres	 franceses	 tiveram	no	Teatro	 da	Rua	

dos	Condes,214	muito	tendo	contribuído	para	a	melhoria	dos	espectáculos	apresen-

tados,	mormente	no	que	toca	ao	trabalho	de	actores,	que	acabou	por	fazer	escola.	

Para	 além	disso,	 a	melhor	qualidade	no	desempenho	do	Condes	 fez	mesmo	 com	

que	também	o	teatro	italiano,	leia-se	o	Teatro	de	S.	Carlos,	por	arrastamento	e	não	

querendo	ficar	em	desvantagem,	se	tornasse	mais	cuidadoso	com	o	que	mostrava	

ao	 público,215	que	 generosamente	 lhe	 sustenta	 as	 récitas	 e	 benefícios	 da	 compa-

nhia.	Entrando	no	Teatro	S.	Carlos,	era	na	altura	a	ópera	Os	Normandos216	que	es-

tava	em	cena,	não	necessariamente	nas	melhores	condições,	a	julgar	pelos	flagran-

tes	anacronismos	da	mise-en-scène	apontados	pelo	autor	da	crítica.217	Com	efeito,	

																																																																																																																																																																		
ser	em	Portugal.	Sobre	esta	discussão,	que	foi	longa	e	miúda,	se	tomaram	decisões,	de	todas	estas	
decisões	se	lavrou	instrumento.	Este	é	o	sistema,	o	regimento	do	Português.	Nem	se	apartou	nunca	
nem	pode	apartar-se	dele.”:	idem.		

213	Idem,	p.	434.	
214	“O	nosso	desgraçado	e	abandonado	teatro	nacional	está	melhor	(…)	porque	o	exemplo	

da	direcção	francesa,	na	escolha	das	peças,	na	declamação	dos	actores,	não	tem	nem	podia	ter	sido	
perdido.”:	Revista	dos	Teatros,	O	Português	Constitucional,	de	18	de	Agosto	de	1836,	neste	Volume,	p.	
423.	

215	“A	desleixada	administração	de	compadres	da	ópera	italiana	deu-se	ao	incómodo,	estes	
últimos	dias,	de	servir	melhor	o	público,	fez	um	pequeno	staccato	no	crescendo	de	desmazelo	e	não-
se-me-dá	 com	 que	 vai	 chegando	 ao	 termo	 –	 ainda	 bem!	 –	 próximo	 de	 sua	 governança	 quasi-
ministerial	 (…)	 porque	 a	 zelosa	 e	 diligente	 administração	 do	 teatro	 francês,	 a	 tem	 forçado,	 pela	
concorrência,	a	mais	alguma	consideração	com	os	contribuintes.”:	idem.	

216	Do	original	de	Mercadante	I	Normanni	a	Parigi.	
217	“A	administração	contou	talvez	com	a	ignorância	ou	pouco	escrúpulo	da	humilde	plateia”	

e	cometeu	um	crasso	anacronismo:	“Pedimos	muito	perdão	aos	cronólogos	do	teatro	de	S.	Carlos,	e	
à	arte	de	verificar	as	datas	de	sua	administração.	Mas	a	falar	a	verdade,	ela	tem	muita	culpa	neste	
nosso	sbaglio	tão	miserável,	que	todas	as	datas	e	épocas	e	crónicas	e	cronologias,	nos	confundiram	
como	o	retalhado	e	póstumo	costume	dos	actores,	impropriedade	das	decorações,	e	completa	anar-
quia	das	cenas	e	vistas	daquele	Paris	antigo,	que,	se	não	for	o	Paris	de	Mercier	–	o	do	ano	de	graça	
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“nas	ruas,	nas	casas,	nos	palácios,	nos	marceneiros,	nos	pintores,	nas	modistas,	nos	

alfaiates,	nos	armeiros,	não	é	de	certo	o	Paris	do	tempo	da	peça”,218	mas	antes	uma	

incrível	miscelânea	de	várias	épocas,219	todas	excepto	a	da	entrada	dos	normandos	

em	Paris.	Esta	ópera	de	Mercadante,	na	sua	estreia	em	S.	Carlos,	pareceu	ao	crítico	

demasiado	longa,	com	“pouca	unidade	e	ligação	nas	suas	diversas	partes,	ausência	

de	um	pensamento	músico	predominante	que	dê	centro	à	partitura	–	pouca	origi-

nalidade,	menos	 vivacidade,	 –	 largos	 andantes”.220	No	 entanto,	 tem	 alguns	 coros	

“extremamente	 harmoniosos”	 e	 “muito	 sábia”	 instrumentação,	 e	 tudo	 foi	 geral-

mente	bem	executado.	Passando	ao	Teatro	da	Rua	dos	Condes	e	ao	vaudeville,	en-

contra	um	teatro	sem	pretensões,	mas	que	“faz	rir	com	gosto”	e,	no	geral,	agrada:	

	
E	também	se	chora	às	vezes,	e	chora-se	e	ri-se,	e	fica	a	gente	satisfeita,	mas	

nunca	 fatigada,	 que	 a	 variedade,	 o	 talento,	 o	 cuidado	 e	 desejos	 de	 todos	 são	 tão	
visíveis,	pagam	tanto	por	qualquer	descuido	e	imperfeição,	que	nem	há	olhos	para	
a	ver.	Aplaude-se	tudo,	e	sai	uma	pessoa	muito	obrigada	e	agradecida	a	quem,	por	
tão	pouco	dinheiro,	lhe	faz	passar	tão	agradáveis	horas.221	

	

Concretamente	La	Position	Delicate,	 “cheio	de	espírito	e	graça,	engenhosís-

simo	em	sua	 fábula	simples,	 relevado	pelo	 talento	de	Paul,	ajudado	da	galhofeira	

fisionomia	da	Mlle.	Clarisse,	foi	a	peça	que	ainda	vimos,	sem	excepção,	representar	

melhor	em	Lisboa”,222	a	ponto	de	nem	se	reparar	num	ou	noutro	pormenor	menos	

feliz.	Mereceu-lhe	também	atenção	Paul	Clifford,223	onde	brilhou	Mr	Paul,224	actor	e	

futuro	professor	do	Conservatório.		

																																																																																																																																																																		
de	2400	 e	 tantos,	 não	 sabemos	que	Paris	 seja	 o	 que	 vimos	 sexta-feira	 em	S.	 Carlos.”:	Revista	dos	
Teatros,	O	Português	Constitucional,	de	18	de	Agosto	de	1836,	neste	Volume,	p.	425.	

218	Idem.	
219	“As	suas	armas	brancas	de	Aquiles,	e	os	seus	gorros	à	Francisco	Primeiro,	com	capas	à	

castelhana,	 com	penteados	à	Luís	XIII,	 com	 tamboretes	à	 la	Guise,	 com	a	arquitectura	do	renasci-
mento,	deram	nos	olhos	e	ofenderam	a	todo	o	mundo.”:	idem.	

220	Idem.	
221	Idem,	p.	426.	
222	Ibidem.	
223	Baseado	na	novela	homónima	de	Edward	Bulwer-Lytton,	deputado	e	 jornalista	 inglês,	

publicada	 em	 1830,	mas	menos	 cómico	 e	menos	 patético	 que	 o	 original:	 “É	 a	 sátira	 severa,	mas	
verdadeira	de	um	ministério	corruptor,	de	um	partido	corrupto	que	muitos	anos	dominou	a	Ingla-
terra.	Se	a	traduziram	bem	em	português,	cuidar-se-ia	ler	uma	história	do	nosso	tempo.	A	teoria	das	
rapinas	públicas	desenvolvida	sarcasticamente	em	princípio,	o	falso	liberalismo	dos	homens	vendi-
dos,	dos	agitadores	e	agiotadores,	ironicamente	engrandecido,	a	apologia	igualmente	sarcástica	do	
peculato,	da	desmoralização	–	fazem	desta	novela	uma	sublime	obra	de	moral,	digna	de	que	a	estu-
dassem	os	povos	e	para	que	dela	tremessem	os	governos.”:	idem.	

224	Mesmo	não	sendo	o	vaudeville	a	sua	especialidade,	“fez	um	prodigioso	efeito	nas	princi-
pais	cenas.”:	idem.		
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Voltará	ainda	o	crítico	a	S.	Carlos,	para	assistir	à	tragédia	Infantes	d’Eduardo,	

à	dança	Mazaniello	e,	por	fim,	ao	dueto	final	da	Norma,	de	Bellini,	sobre	a	qual	não	

chegará	a	opinar.	Para	uma	próxima	ocasião,	estaria	prometida	uma	ida	ao	Teatro	

do	 Salitre,	 pois	 já	 por	 lá	 ia	 havendo	 “bastante	 que	 louvar	 e	muito	mais	 que	 ani-

mar.”225	Porém,	veio	a	Revolução	de	Setembro	e	o	 teatro	de	Garrett	 iria	 ser	o	da	

política,	até	conseguir	reformar	o	Teatro	em	Portugal.226	

Antes,	 contudo,	 ainda	 em	O	Português	Constitucional,	 aparece-nos	 identifi-

cada	como	sendo	de	Garrett227	a	 crítica	à	 tradução	de	uma	meditação	poética,	 da	

autoria	de	Pauline	de	Flaugergues,228	que	o	poeta	intitulou	Alcyon	no	Cabo229	e	de-

																																																								
225	Idem,	p.	427.	
226	“O	escritor	ansiava	pela	restauração	do	teatro	nacional.	A	terra	de	Gil	Vicente	na	irrisão	

daqueles	palcos,	daqueles	comediantes,	daqueles	arremedos	e	desconchavos!	A	sua	longa	aprendi-
zagem	em	Londres,	em	Paris,	em	Bruxelas;	as	suas	mil	e	uma	leituras;	as	obras	perenais	de	Shakes-
peare,	de	Victor	Hugo,	de	Alexandre	Dumas,	de	Alfredo	de	Vigny,	de	Scribe	e,	sobretudo,	o	seu	re-
quintado	 instinto	de	 artista	 faziam-lhe	mais	 duro	 e	 amargo	o	 rebaixamento	do	 teatro	português.	
Não	possuíamos	uma	casa	apropriada	aos	espectáculos,	não	tínhamos	actores	idóneos,	não	dispú-
nhamos	de	um	repertório	de	peças	autóctones.	E	Garrett	decidiu-se	a	remediar	todas	estas	misér-
rimas	e	humilhantes	carências.	Teria	de	criar,	de	partir	do	nada.	Valeu-se	do	Setembrismo.”:	in	Joa-
quim	Ferreira,	A	Mensagem	de	Garrett,	p.	74.	

227	De	acordo	com	o	crítico,	a	tradução	seria	anónima	e	digna	de	alguns	reparos:	“com	a	li-
berdade	a	que	o	anónimo	do	poeta	nos	autoriza,	notaremos	algumas	partes	que	julgamos	poderem	
melhorar-se.”:	Alcyon	no	Cabo,	in	O	Português	Constitucional,	de	7	de	Setembro	de	1836,	p.	435	des-
te	Volume.	E	vai	ainda	mais	longe,	sugerindo	que	se	“o	aluno	das	musas	se	não	ofender	deste	atre-
vimento	e	adoptar	alguma	de	nossas	 indicações	 (que	não	são	censuras)	 folgaremos	que	no-lo	es-
creva,	e,	mais	que	tudo,	que	continue	a	dar-nos	tão	boa	cópia	de	si,	e	a	fazer-nos	mimos	deste	preço,	
que	melhorem	o	depravado	e	exagerado	gosto	de	nossa	actual	poesia.”:	idem.		

228	Filha	 de	 um	 “distinto	 jurisconsulto,	 notável	 político	 e	 homem	de	 Estado”,	Marie-Anne	
Françoise	Pauline	de	Flaugergues	“reçut	une	instruction	très	développée,	solide	littéraire	et	scienti-
fique	à	la	fois.	Elle	apprit	également	plusieurs	langues.	Doué	d’une	intelligence	excessivement	vive,	
impressionable,	enlevée	au	moindre	souffle	de	 l’imagination	dans	 les	sphères	contemplatives,	en-
thousiaste,	sensible	(…).”:	LIMA,	Henrique	de	Campos	Ferreira,	Uma	poetisa	francesa	em	Portugal:	
Pauline	de	Flaugergues,	p.	9.	Daí	que,	desde	muito	jovem,	se	tenha	dedicado	à	poesia:	“(…)	em	1835,	
publicou	(…)	La	Violette	d’or,	em	prosa	e	verso,	premiado	na	academia	dos	jogos	florais	de	Toulou-
se,	 aonde	 vem	 incluída	 (…)	 a	 poesia	Clemance	 Isaure,	 protectora	 dos	 jogos	 florais	 no	 XV.º	 século	
[onde]	 ‘elle	fait	revivre	les	légendes	des	troubadours	exotiques	que	Clémence	Isaure	attira	autour	
d’elle	(…)	pour	faire	fleurir	la	gaie	science	et	recevoir	de	ses	mains	une	violette	d’or,	un	souci	ou	une	
églantine.	Le	volume	est	un	harmonieux	mélange	de	prose	et	de	vers	(…)	[d’une]	ferveur	toute	ro-
mantique	pour	le	moyen	âge	des	ménestrels	et	des	chevaliers.”:	idem,	p.	11.	Em	determinada	altura	
em	 que	 as	 finanças	 paternas	 se	 encontravam	 algo	 depauperadas,	 resolveu	 fazer	 render	 os	 seus	
recursos	 intelectuais	 e	 tornou-se	 preceptora	 dos	 filhos	 da	 infanta	 D.	 Ana	 de	 Jesus	Maria.	 Tendo	
partido	do	Hâvre	de	Grace	duas	semanas	antes,	chegou	a	Lisboa	em	30	de	 Janeiro	de	1836,	onde	
permaneceu	durante	quatro	anos:	“Colaborou	por	esta	época	(…)	no	jornal	L’Abeille,	que	então	se	
publicava	em	Lisboa	–	segundo	noticia	o	n.º	10	do	semanário	The	Lisbon	English	Journal,	de	16	de	
Julho	de	1836,	saiu,	no	n.º	12	de	L’Abeille,	com	a	mesma	data,	“Les	tribus	exilées,	agréable	poésie	de	
Mlle.	Pauline	de	Flaugergues”.	Deve,	certamente,	ter	contraído	relações	com	muitas	personalidades	
portuguesas,	mas	no	 seu	 livro	 [Au	bord	du	Tage]	 apenas	 se	 refere	 a	Garrett,	 Castilhos	 (António	 e	
Augusto)	e	Catarina	de	Andrada.”:	idem,	p.	19.	De	acordo	com	Francisco	Gomes	de	Amorim,	Pauline	
via	em	Garrett	um	“dos	homens	mais	notáveis	de	Portugal,	quer	nas	letras	quer	na	política,	e	que	a	
tribuna	legislativa	lhe	deve	o	maior	brilho	que	tem	tido	neste	país”:	Garrett	–	Memórias	Biográficas,	
vol.	 I,	 pp.	 477-478.	Depois	 que	Garrett	 publicou	 a	 tradução	 de	Alcyon	no	cabo,	 de	 Flaugergues,	 a	
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fendeu	 ser	 ela	 “em	muitas	partes	 feliz”,	 embora,	 segundo	o	 crítico,	 carecendo	de	

algumas	 melhorias	 pontuais,230	para	 as	 quais	 apresenta	 diversas	 notas	 concre-

tas,231	que	 espera	 sejam	 tidas	 em	 conta	 pelo	 “digno	 intérprete	 na	 língua	 de	 Ca-

mões”,232	a	quem	incentiva	a	“cantar”	mais	daquelas	“tão	lindas	canções”.		

Dois	 dias	 depois	 da	 publicação	 anterior,	 exactamente	 a	 9	 de	 Setembro	de	

1836,	 os	 setembristas	 chegariam	ao	poder	 e	o	 vate	 jornalista	 ganharia	novas	 in-

cumbências.	

	

	

																																																																																																																																																																		
poetisa	agradeceu	 traduzindo	a	Caverna	de	Viriato,	de	Garrett,	 e	 afirmou	sobre	ele:	 “Le	poète	qui	
nous	a	fait	l’honneur	de	traduire	cette	petite	pièce	est	un	des	hommes	les	plus	marquants	qu’il	y	est	
aujourd’hui	en	Portugal,	soit	dans	les	lettres,	soit	dans	la	politique.	Le	nombre	de	ses	écrits	en	di-
vers	genres	est	 très	considérable,	et	 la	 tribune	 législative	 lui	doit	 le	plus	grand	éclat	dont	elle	ait	
brillé	en	ce	pays.	Au	nombre	de	ses	oeuvres	poétiques,	est	un	recueil	de	rimas	qu’il	a	publié	sous	le	
pseudonyme	singulier	de	 Jeon	Minimo	(sic)	(Petit	 Jean).	Nous	avons	pris	dans	cet	ouvrage	la	belle	
ode	intitulée:	 l’Antre	de	Viriate	dont	nous	nous	hasardons	à	donner	une	traduction,	en	prose	pour	
plus	de	 fidélité.	 Si	 cet	essai	passe	 sous	 les	yeux	du	poète	et	qu’il	 obtienne	son	approbation,	nous	
oserons	donner	la	version	complète	du	recueil.”:	LIMA,	Henrique	de	Campos	Ferreira,	Uma	poetisa	
francesa	em	Portugal:	Pauline	de	Flaugergues,	 p.	 48.	 	A	poetisa	dedicou	 ainda	um	poema:	A	Mon-
sieur	A.	G.	Sur	son	poème	de	Camoens.			

229	O	Português	Constitucional,	pp.	435-438	deste	Volume.	
230	Idem,	p.	435.		
231	Idem,	pp.	437-438.	
232	Idem,	 p.	 438.	 A	 tradução	 do	 original	 francês	 é	 atribuída	 a	 Francisco	 de	 Castro	 Freire.	

Apud	 VARGUES	 Isabel	 Nobre	 e	 CABRAL,	 Luís,	Garrett	 Jornalista.	 Biblioteca	 Pública	Municipal	 do	
Porto,	1999,	p.	36.	
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O	POPULAR	
	

N.º	13,	de	8	de	Outubro	de	1825	

(Londres)	
	

A	CAVERNA	DE	VIRIATO	

CANÇÃO	

EM	VINTE	E	QUATRO	D’AGOSTO	1825	

Composta	na	Serra	da	Estrela	em	a	madrugada		

do	mesmo	dia.	
______________	

	

Yet	hadst	thou	thy	vengeance	–	Yet	came	there	the	morrow	

That	shines	out,	at	last,	on	the	longest	dark	night,	

When	the	sceptre	that	smote	thee	with	slavery	and	sorrow	

Was	shiver’d	at	once,	like	a	reed,	in	the	sight.	

T.	MOORE’S,	Irish	mel.	
______________	

	

I	

	 	 	 	 Sobre	os	eternos	gelos,	

	 	 	 	 Que	os	picos	anuviados	

	 	 	 	 Do	alto	Hermínio1	coroam,	

	 	 	 Penteava	a	Aurora	os	fulgidos	cabelos,	

																																																								
1	A	serra	da	Estrela	assim	dita	dos	antigos.	
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	 	 	 	 E	dos	anéis	ondados	

	 	 	 	 As	auras	matutinas	

	 	 	 	 Sopravam	brandamente	

	 	 	 	 Violas	e	boninas,	

	 	 	 Que	para	lhe	toucar	a	rósea	frente	

	 	 	 Colhera	a	Noite	nos	jardins	do	Oriente.	

	

II	

	 	 	 	 Da	precursora	estrela2		

	 	 	 Alva	amortece	a	luz	languidamente,	

	 	 	 	 Qual	nos	olhos	expira	

	 	 	 	 Da	rendida	donzela	

	 	 	 Quando	em	braços	do	amante	amor	lh’os	cerra.	

	 	 	 	 O	espírito	da	serra	

	 	 	 Cujo	é	o	ceptro	das	hórridas	montanhas,	

	 	 	 	 D’essa	luz	indignado	

	 	 	 Que	seu	trono	de	nuvens	lhe	dispersa,	

	 	 	 	 O	voo	despregado	

	 	 	 	 Co’as	asas	fuscas	bate.	

	

III	

	 	 	 Sobre	as	águas	pairou	do	morto3	pego,	

	 	 	 Onde	vivente	fol’go	não	demora,	

	 	 	 	 E	c’um	sorriso	negro,	

	 	 	 Semelhante	ao	que	ri	na	fatal	hora	

	 	 	 O	anjo	do	mal	à	cabeceira	do	ímpio,	

	 	 	 	 Contempla	na	voragem	

	 	 	 As	antenas	quebradas,	rotas	quilhas,	

	 	 	 	 Tributo	de	homenagem	

	 	 	 Que	o	génio	lh’enviou	da	tempestade	

																																																								
2	A	estrela	d’alva.	
3	Lagoa	célebre,	e	de	imesurável	profundidade	sobre	a	serra	da	Estrela;	sua	água	é	morta,	e	

não	sofre,	dizem	fôlego	vivo.	
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	 	 	 Por	vias	não	sabidas	d’olho	humano	

	 	 	 Dos	sotopostos	reinos	do	Oceano.4		

		

	

IV	

	 	 	 Qual	seta	desferida	do	arco	d’ébano	

	 	 	 	 Do	arcanjo	da	morte,	

	 	 	 Desce	de	golpe	o	espírito	da	serra,	

	 	 	 E	mergulhou	nas	águas.	Treme	a	terra,	

	 	 	 	 Os	subjacentes	mares	

	 	 	 De	abóboda	em	abóboda	gemendo,	

	 	 	 	 Do	boqueirão	tremendo	

	 	 	 Mandam	hórrido	som	que	estruge	os	ares.5		

	

V	

	 	 	 Mas	já	co’a	doce	luz	do	sol	infante	

	 	 	 	 As	nuvens	acossadas	

	 	 	 A	frente	d’alta	serra	destoucavam.	

	 	 	 Sobre	a	relva,	no	cálice	das	flores,	

	 	 	 	 Qual	índico	diamante,	

	 	 	 	 Gotas	acrisoladas	

	 	 	 De	puro	orvalho	brilham	multicores;	

	 	 	 E	as	plantas	acordadas	levantavam	

	 	 	 Para	saudar	a	luz	a	haste	pendida	

	 	 	 	 Do	esfriado	relento.	

	 	 	 	 A	toda	a	natureza	

	 	 	 Vem	do	astro	criador	amigo	alento,	

	 	 	 Que	remoça,	que	alegra,	e	expande	a	vida.	

	

																																																								
4	É	tradição	e	crença	geral	que	esta	lagoa	comunica	com	o	mar;	provam	isso	com	a	aparição	

de	fragmentos	de	navios	que	aí	se	tem	visto	boiar.	
5	É	facto	que,	serenas	e	tranquilas	as	águas	d’esse	lago,	se	ouvem	às		vezes	tremendos	rugi-

dos,	como	os	do	mar,	surdir	de	seu	fundo.	
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VI	

																																																			Glória	dos	altos	montes,	

	 	 	 Magnífico	Hermínio,	a	quem	saúda	

	 	 	 	 A	português6	loquela	

	 	 	 C’o	gentil	nome	da	formosa	estrela	

	 	 	 Com	que	tua	fronte	a	topetar	se	atreve,	

	 	 	 	 Nunca	manhã	mais	bela	

	 	 	 	 Por	teus	broncos	penedos,	

	 	 	 	 Tuas	húmidas	grutas,	

	 	 	 Teus	altivos	gigânticos	rochedos,	

	 	 	 	 Catadupas	sonoras,	

	 	 	 	 Torrentes	gemedoras,	

	 	 	 	 Viçoso,	ameno	prado	

	 	 	 Jamais	raiou	no	Oriente	apavorado.	

	

VII	

	 	 	 Salvé,	berço	do	nome	lusitano!	

	 	 	 	 Nesta	manhã	solene,	

	 	 	 Que,	em	volver	d’ano	e	ano,	

	 	 	 Jamais	acabará	que	a	apague	o	tempo	

	 	 	 	 Da	saudosa	memória;	

	 	 	 	 N’esta	manhã	de	glória	

	 	 	 A	ti	venho,	a	ti	venho,	asilo	santo	

	 	 	 Da	lusitana	antiga	liberdade7.	

	 	 	 	 Tuas	lôbregas	cavernas	

	 	 	 Me	serão	templo	augusto	e	sacrossanto,	

	 	 	 Aonde	da	Razão,	e	da	Verdade	

	 	 	 	 Celebrarei	a	festa.	

	 	 	 	 Ouça-me	o	vale,	o	outeiro,	

	 	 	 	 Escute-me	a	floresta,	

	 	 	 Aonde	do	seguro	azambujeiro8		
																																																								

6	Português,	quando	adjectivo	também	ocorre	no	feminino	sem	a	terminação	em	a.	
7	Camões,	Lusíadas.		
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	 	 	 	 Seus	cajados	cortavam	

	 	 	 	 Os	pastores	de	Luso,	

	 	 	 Que	a	defender	a	pátria	liberdade	

	 	 	 	 Nesses	tempos	bastavam	

	 	 	 	 De	honra	e	lealdade.	

	

VIII	

	 	 	 	 Hoje?…	Meu	sacro	rito	

	 	 	 Aqui	celebrarei	n’esta	caverna.	

	 	 	 Teu	santuário	é	toda	a	natureza	

	 	 	 	 Potestade	superna,	

	 	 	 Deus	do	homem	de	bem,	Deus	de	verdade,	

	 	 	 	 Imensa	majestade	

	 	 	 Que	do	nada	tiraste	a	redondeza,	

	 	 	 	 Ouve-me,	ó	Deus,	recebe	

	 	 	 	 Meu	puro	sacrifício.	

	 	 	 	 No	torpe	malefício	

	 	 	 	 Da	traição	não	manchei	

	 	 	 	 Minhas	mãos	inocentes,	

	 	 	 	 Nem	sacrílego	ousei,	

	 	 	 	 Teu	altar	profanando,	

	 	 	 Queimar	o	incenso	vil	da	hipocrisia	

	 	 	 Co’a	destra	parricida	gotejando	

	 	 	 Sangue	da	pátria,	lágrimas	fraternas,	

	 	 	 	 Suor	da	viúva	e	do	órfão.	

	 	 	 Escuta,	ó	Deus,	nas	regiões	eternas	

	 	 	 Minhas	acções	de	graças	neste	dia,	

	 	 	 	 Dia	que	a	resgatar-nos	

	 	 	 	 Do	cativeiro	odioso	

	 	 	 Estendeste	o	teu	braço	poderoso,	

	 	 	 	 E	a	razão,	liberdade,	

	 	 	 	 Dons	teus,	do	homem	perdidos	
																																																																																																																																																																		

8	Camões,	Éclogas.	
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	 	 	 Restituíste	à	opressa	humanidade.	

	

IX	

	 	 	 Mas	que	sinto!	–	Desvairam-me	os	sentidos?	

	 	 	 	 Estas	cavernas	tremem…	

	 	 	 	 Em	torno	os	ares	fremem…	

	 	 	 D’eco	em	eco	medonhos	estampidos	

	 	 	 	 Reflectem	pavorosos!	

	 	 	 Do	extremo	fundo	lá	desse	antro	surde	

	 	 	 	 (Visão	estranha	é	esta)	

	 	 	 Espectro,	sombra,…	

	 	 	 	 	 	 	 –	Manes	gloriosos	

	 	 	 Sois	vós	d’algum	herói?	–	A	lança,	o	escudo	

	 	 	 Embraça,	empunha:	aos	pés	águias	romanas	

	 	 	 	 Prostradas!…	oh!	Viriato,	

	 	 	 	 És	tu,	sombra	magnânima;	

	 	 	 	 Tua	caverna	é	esta9:	

	 	 	 De	tua	glória	e	teu	nome	é	cheio	ainda	

	 	 	 	 O	vale,	monte,	e	floresta.		

	 	 	 Libertador	da	antiga	Lusitânia,	

	 	 	 	 Das	regiões	da	morte	

	 	 	 Vieste	ver	raiar	a	doce	aurora	

	 	 	 	 Da	nova	liberdade	

	 	 	 	 Sobre	teus	pátrios	montes?	

	 	 	 Esconde,	esconde	a	face,	ó	varão	forte,	

	 	 	 Volve	ao	túmulo:	a	raça	traidora	

	 	 	 Não	acabou	no	vil	que	a	preço	indigno	

	 	 	 Te	vendeu	aos	tiranos	do	universo10:	

	 	 	 	 O	sangue	desse	monstro	

	 	 	 Em	quantos	corações	bate	hoje	à	larga!		

	 	 	 	 São	mil	por	um	perverso;	
																																																								

9	Há	realmente	uma	Caverna	a	que	chama	a	tradição	ainda	hoje:	Caverna	de	Viriato.	
10	Ninguém	ignora	que	foi	um	Lusitano	e	parente	de	Viriato	quem	o	entregou	aos	Romanos.		
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	 	 	 Cobardes	todos.	–	Ferros,	que	empunharam	

	 	 	 Os	Lusos	teus	para	salvar	a	pátria,	

	 	 	 Adagas	de	sicários	se	tornaram	

	 	 	 	 Em	mãos	de	Portugueses.	

	 	 	 	 Pátria!…	não	temos	pátria…	

	 	 	 Oh!	não	há	para	nós	tão	doce	nome.	

	 	 	 Grilhões,	escravos,	cárceres	a	algozes,	

	 	 	 	 De	quanto	outrora	fomos,	

	 	 	 Isto	só	nos	restou,	só	isto	somos.	

	

X	

A	SOMBRA	DE	VIRIATO	

	 	 	 Não:	sois	mais	que	isso.	O	dia	da	justiça	

	 	 	 Do	Eterno	chegará.	Sua	hora	tarda,	

	 	 	 Mas	infalível,	soará	n’altura:	

	 	 	 E	os	ecos	da	planície	hão-de	anunciá-la.		

	 	 	 Os	ímpios	buscarão	onde	esconder-se,	

	 	 	 E	a	terra	negará	couto	a	seus	crimes.	

	 	 	 Mares	de	sangue	cobrirão	a	terra,	

	 	 	 E	a	morte	folgará	sobre	as	ruínas.	

	 	 	 Mas	quem,	quem	desprendeu	as	cataratas	

	 	 	 	 De	sangue,	de	castigo?	

	 	 	 	 O	ímpio	que	blasfemou	

	 	 	 	 E	de	dizer	ousou	

	 	 	 	 No	tredo	coração:	

	 	 	 	 “Não	há	Deus;	abusemos	

	 	 	 	 Afoitos	de	seu	nome	

	 	 	 Para	avexar	os	povos;	escudemos	

	 	 	 Co’esse	fantasma	vão	nossos	embustes.”	

	 	 	 –	Cegos!	nadai	no	pelago	de	males,	

	 	 	 Lutai	co’a	ânsia	da	morte:	não	há	tábua	

	 	 	 Para	vós,	não,	de	salvação,	de	esp’rança.	

	 	 	 –	Uma	arca	só	por	esses	mares	voga,	
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	 	 	 	 Arca	da	aliança	nova,	
	 	 	 	 (Santa	e	sagrada	é	esta)	
	 	 	 Pacto	de	Deus	c’os	povos.	Liberdade	

	 	 	 Só	restará	do	universal	dilúvio11:	
	 	 	 	 Da	raça	dos	tiranos,	
	 	 	 	 Da	fratricida	guerra	
	 	 	 Que	ateara	a	opressão	entre	os	humanos,	
	 	 	 Nem	a	memória	ficará	na	terra.			

--------------------------------	

V.	IV	–	N.º	19	
(Londres,	1826)	

	

Da	Europa	e	América,	e	de	sua	mútua	influência	na	causa		

da	civilização	e	da	liberdade	
I	

Balança	da	Europa	

De	todas	as	quatro	partes	em	que	temos	dividido	o	planeta	que	habitamos,	é	

por	nós	 contada	primeira	a	nossa	Europa;	 e	no	estado	da	 civilização	presente	 (a	

ser	esse	o	princípio	de	precedência)	fácil	obter	ela	o	primeiro	lugar	se	com	as	ou-

tras	entrar	em	lide	de	prerrogativas.	A	última	das	quatro,	por	nós	descoberta	e	po-

voada,	deveria	seguir-se	nessa	ordem,	conquanto	na	puberdade	apenas	da	civiliza-

ção	–	se	não	é	que	na	infância	em	muitos	lugares	e	respeitos:	tal	é	o	estado	de	de-

crepitude	das	outras	duas.	Decidindo	porém	a	questão	aristocraticamente,	quero	

dizer,	pela	ordem	histórica	dos	progressos	da	raça	humana,	daríamos	o	primeiro	

lugar	à	Ásia,	onde	nos	põe	a	 religião	o	berço	do	primeiro	homem,	e	as	 tradições	

todas,	orais	e	escritas	–	por	essa	China	e	Indostão	o	de	todas	as	humanas	artes		e	

civilização.	Daí	as	recebeu	o	Egipto;	por	onde	se	deveria	à	África	o	segundo	lugar.	

De	lá	no-la	trouxe	a	Grécia	à	nossa	Europa,	que	nesta	ordem	seria	a	terceira.	Só	nós	

a	levámos	à	América12;	e	só	quarto	lugar	assim	lhe	compete.	

																																																								
11	Universal	tem	ele	de	ser.	Escapará	a	arca	da	Liberdade?	Haverá	entre	a	família	privilegi-

ada		algum	Cão	escarnecedor,	cuja	raça	degenerada	torne	a	infectar	o	mundo	regenerado?	–	Afaste	
Deus	tal	agoiro.	(nota	de	A.	G.)	

12	Não	tardará	muito	porém	que	esta	última	parte	não	reclame	o	primeiro	lugar,	e	lh’o	não	
cedamos	nós.	(nota	de	A.	G.)			
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Mas	desde	que	a	Grécia	por	 suas	 luzes,	 a	potência	Romana	por	elas	e	por	

suas	 armas	 de	 proeminência	 na	 cabeça	 da	 Europa,	 nessa	 posse	 tem	 estado	 e	 se	

conserva.	E	pelas	mesmas	razões	de	ciência	e	força	a	América	é	a	segunda	–	antes	

uma	continuação	ou	dilatação	da	primeira	porção	do	globo.	

À	 volta	do	 século	XVI	da	nossa	 era	os	 interesses	 reais	 ou	 imaginários	 (ou	

ambas	as	coisas)		dos	Estados	e	dos	príncipes	os	fizeram	convir	em	certo	equilíbrio	

político	a	que	chamaram	os	estadistas	“Balança	da	Europa”;	o	qual,	mais	ou	menos	

modificado,	 se	 conservou	ou	pretendeu	 conservar	 até	 quase	 à	 época	 em	que	 va-

mos.13				

A	emancipação	da	América,	a	revolução	de	França	e	suas	consequências,	o	

engrandecimento	 da	 Rússia	 e	 outras	 causas	 menores	 têm	 tornado	 impossível	 o	

antigo	equilíbrio,	a	que	todavia	adere	a	teima	de	muitos	gabinetes.	A	actual	crise	da	

Europa	 o	 vai	 desmanchar	 completamente,	 e	 substituir-lhe	 outro	 mais	 natural	 e	

permanente.	

	

II	

O	que	era	Portugal	na	balança	da	Europa	

Nessa	antiga	balança	Portugal	era	considerado	como	um	contrapeso	neces-

sário	ao	equilíbrio	das	 três	grandes	potências	do	Oeste	da	Europa,	França,	 Ingla-

terra	e	Espanha.	A	mais	interessada	era	Inglaterra;	e	daí	lhe	tem	sustentado	e	ga-

rantido	sua	independência.	Se	esta	independência	era	real	ou	nominal,	se	as	condi-

ções	dela	eram	toleráveis,	não	é	ainda	para	aqui	examinar.	Baste-nos	dizer	por	ora,	

que	desequilibrada	pela	nova	ordem	das	coisas	essa	antiga	balança,	Portugal	saiu	

de	sua	antiga	posição	no	mundo	político;	há-de	 tomar	outra,	e	deve	 tomar	a	que	

mais	lhe	convier.	
	

III	

Nova	ordem	das	coisas	na	Europa	

Para	 julgarmos	qual	 deve	 ser	 a	 posição	 que	 a	 Portugal	 convenha	na	 nova	

ordem	do	mundo	político,	para	conhecermos	o	que	lhe	convém	ser	na	nova	balança	

da	Europa,	cumpre	examinar	a	natureza	dessa	“nova	ordem	de	coisas”.	Para	a	bem	

																																																								
13	Tem-se	mudado	de	nomes	em	diversas	épocas,	mas	o	pensamento	é	o	mesmo.	(nota	de	A.	

G.)	
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examinar	e	entender,	é	preciso	entender	a	crise	que	a	 trouxe,	em	que	estamos,	e	

que	cedo	vai	terminar.	

	

IV	

Crise	actual	e	causas	que	a	produziram	

A	civilização	exasperada	pela	perseguição	da	oligarquia	nos	 trouxe	a	crise	

actual.	

A	 civilização	 luta	 há	muito,	 tem	 sucumbido	muita	 vez,	 tem	vencido	muito	

mais,	e	provavelmente	agora	vai	em	sua	estrada	triunfal.	Antes	de	tudo,	e	para	bem	

nos	entranharmos	em	nosso	assunto,	passemos	rapidamente	os	olhos	pela	história	

de	 seu	progresso,	 dos	 obstáculos	 que	 lhe	 tem	posto	 a	 oligarquia,	 dos	 que	 já	 vão	

vencidos,	dos	que	lhe	falta	vencer	ainda.	

	

V	

Estado	do	mundo	velho	ao	descobrir	a	América	

O	Ocidente	da	Europa	começa	a	civilizar-se	pelos	 fins	do	século	XIV.	O	re-

pouso	das	guerras	do	Levante,	ou	cruzadas,	deixava	tomar	fôlego	aos	povos,	e	cul-

tivar	as	artes	da	paz;	 as	 artes	e	 as	 letras,	 extintas	no	Oriente	 com	o	 império	dos	

Constantinos,	fugiam	do	alfange	de	Maomé	para	o	amparo	da	cristandade	–	refluí-

am	para	o	Oeste	da	Europa	as	relíquias	da	ciência	–	embora	já	meio-bárbara	–	que	

em	Constantinopla	se	conservam	todavia.	As	linguagens	indistintas	que	rudemente	

se	haviam	formado	das	fezes	do	Latim	e	Grego	com	os	dialectos	dos	invasores	do	

Norte	e	com	a	algaravia	dos	conquistadores	sarracenos,	tomavam	consistência	de	

língua,	 e	 já	 começavam	a	 regularizar-se.	Onde	 esses	mesmos	dialectos	 setentrio-

nais	prevaleciam	mais	estremes,	também	aí	se	poliam	e	alinhavam	pelo	contacto	e	

imitação	das	antigas	línguas	do	Sul.	Acendia	a	imprensa	o	grande	fanal	da	ilustra-

ção.	 Os	 costumes	 adoçavam-se;	 o	 feudalismo	 abrandava	 um	 tanto	 de	 sua	 crueza	

pelas	 concessões	que	era	obrigado	a	 fazer	 à	 indústria	 e	 riqueza	das	 cidades.	 –	A	

sorte	dos	povos	parecia	em	geral	melhorar-se.	

Mas	a	liberdade,	que	é	a	única	e	sólida	base	de	toda	a	felicidade	das	nações,	

desfalecia	e	minguava;	porque	nessa	eras	havia	uma	civilização	mediana	e	imper-

feita,	que	amolga	os	ânimos,	entibia	o	espírito,	e,	acobardando	os	povos,	os	subme-
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te	ao	jugo	da	tirania	–	quanto	uma	civilização	mais	completa,	que	ilustra	o	homem,	

lhe	dá	energia	para	aborrecer	o	despotismo	e	força	para	resistir	à	opressão.	

Os	povos	até	ali	rudes	mas	valentes,	iliteratos	mas	virtuosos,	pobres	mas	in-

corruptos,	 ignoravam	as	 teorias	dos	direitos	do	homem,	mas	sabiam	defender	os	

seus:	não	liam	(porque	nem	esses	livros	havia,	nem	ler	eles	sabiam)	os	Grócios	e	os	

Pufendorfios,	mas	detestavam	a	 tirania	 e	 castigavam	os	 tiranos.	Barbaramente	o	

faziam:	bárbara,	 incoerente	e	 imperfeita	era	 sua	 liberdade;	mas	era	 liberdade	ao	

menos!	Liberdade	que	nessa	rudeza	se	criara,	que	nela	e	dela	vivia	e	se	mantinha.	

Veio	a	aurora	das	letras,	e	amaciou	os	costumes;	a	das	artes,	e	criou	precisões	no-

vas,	factícias:	–	mais	ligado,	mais	preso,	o	braço	do	homem	afrouxou;	o	corpo	incli-

nou-se	para	o	trabalho;	e	a	cerviz	costumada	a	vergar-se	para	adquirir,	não	já	só	o	

necessário	mas	 o	 supérfluo	 também,	 sofreu	 paciente	 o	 jugo	 que	 até	 ali	 sacudira	

com	nobre	independência.	

Tal	era	o	crepúsculo	da	civilização	na	Europa.	Os	papas	e	imperadores	havi-

am	dado	cabo	da	liberdade	na	Itália14;	e	se	em	Veneza	e	Génova	deixaram	o	nome	

de	república	e	o	simulacro	de	liberdade,	alevantaram	e	sustentaram	nelas	a	omni-

potência	aristocrática	sobre	a	ruína	e	servidão	do	povo.	

Na	Alemanha	propriamente	dita,	a	república	federativa15	das	pequenas	po-

tências	que	a	compunham,	sucumbia	à	dominação	da	casa	d’Áustria,	antiga,	invete-

rada	e	constante	inimiga	de	toda	a	independência	e	liberdade.	

Nas	Espanhas,	os	foros	de	Aragão	e	Castela	ou	eram	afogados	em	sangue	ou	

caíam	em	desuso.16	Em	Portugal	diminuía	o	poder	dos	nobres,	mas	aumentava	o	do	

rei	e	do	clero.	Em	ambos	os	reinos	da	península	ibérica	se	espaçavam,	mais	e	mais,	

as	convocações	das	cortes,	que	até	ali	tinham	parte,	não	só	na	legislatura,	mas	na	

administração	e	governança	da	coisa	pública.17	

Em	Inglaterra	a	magna	carta	estava	quase	reduzida	a	nome	vão,	e	a	casa	de	

Tudor	 reinava	 absoluta	 nos	 dois	 reinos:	 Escócia	 comia-se	 de	 dissensões.	 –	 Em	

																																																								
14	Sismondi,	Hist.	des	republiq.	Ital.;	e	Italy,	de	Lady	Morgan.	(nota	de	A.	G.)	
15	Expressão	de	Voltaire,	Siècle	de	Louis	XIV.	(nota	de	A.	G.)	
16	V.	Relator.	da	comissão	de	constit.	das	cortes	de	Cádiz.	Robertson,	Hist.	of	the	reign	of	the	

Emper.	Charles	V,	e	particularmente	o	State	of	Europe,	etc.	(nota	de	A.	G.)		
17	Duarte	Nunes	de	Leão,	especialmente	nas	Crónicas	de	D.	Duarte	e	D.	Afonso	V.	(nota	de	A.	

G.)		
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França	ou	as	crueldades	de	um	déspota	como	Luís	XI,	ou	a	infrene	licença	dos	vas-

salos	da	coroa	tiranizavam	à	porfia	o	povo.	

	

VI	

Descoberta	da	América	

E	 tal	 era	 o	 estado	 político	 e	moral	 da	 Europa	 quando	Cristóvão	Colombo,	

tentando	um	caminho	novo	para	as	Índias18,	Cabral	seguiu	o	esteiro	do	Gama,	de-

pararam	quase	ao	mesmo	 tempo,	e	quase	 fortuitamente,	 com	o	novo	hemisfério:	

sendo	assim	obra	de	mero	acaso	o	que	tanto	havia	de	influir	um	dia	nos	destinos	

de	toda	a	humanidade.	

Após	a	descoberta	veio	a	conquista	e	a	colonização;19	e	com	ela	entrou	no	

novo	mundo	 essa	 imperfeita	 civilização	 do	 velho,	 e	 com	 essa	 todos	 seus	 bons	 e	

maus	efeitos.	

	

VII	

Influência	da	descoberta	da	América	nos	destinos	da	Europa	

Resolvido	está	já	hoje	o	grande	problema:	–	“Se	a	descoberta	do	novo	mun-

do	foi	útil	ou	prejudicial	ao	velho.”	Já	não	há	que	disputar	entre	políticos;	a	solução	

de	per	si	mesma	se	está	apesentando	aos	olhos	de	todos;	o	que	tantos	sábios	não	

souberam	julgar,	decidirá	hoje	o	menos	letrado	observador	de	nossos	dias.	Desco-

briu-nos	 o	 acaso	 a	 América;	muito	 crime	 no-la	 submeteu;	 perdidas	 torrentes	 de	

ouro	que	vieram	soverter-se	em	Lisboa	e	Madrid,20	e	que,	sem	enriquecer	as	duas	

nações	 conquistadoras,	 refluíram	 para	 mais	 industriosos	 países,	 enfim	 secaram:	

vícios,	luxo	e	perdição,	que	consigo	trouxeram	permanecem	todavia;	e	se	olharmos	

só	além,	a	condição	do	mundo	velho	empiorou	com	a	descoberta	e	dominação	do	

novo.	Mas	passaram	três	séculos	e	não	passaram	em	vão:	a	América,	 jovem,	rica,	

vigorosa	vem	com	seu	peso	imenso	desfazer	na	balança	da	Europa	todos	esses	fal-

sos	equilíbrios	que	sustentavam	invenções	arguciosas,	pueris	armadilhas,	cuja	úni-

ca	 força	estava	na	cegueira	dos	povos	–	 como	as	miraculosas	habilidades	do	sal-

																																																								
18	Idem.	
19	Robertson’s,	America;	Raynal,	Histoire	des	découvertes	et	etablissement	des	Européens,	etc.	

(nota	de	A.	G.)	
20	Idem,	Ibidem.		



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-284-	

timbanco	 “escamoteur”	de	 feira,	que	pela	mor	parte	estão	no	embaimento	ou	na	

simplicidade	de	seus	espectadores.	

Qualquer	mediano	observador	conhecerá	quanto	esta	influência	do	mundo	

novo	sobre	o	velho	é	vantajosa	à	causa	da	humanidade	–	a	da	liberdade,	que	é	si-

nónima.	

	

VIII	

O	despotismo	triunfa	na	Europa	e	vai	perseguir	na	América	

a	liberdade	foragida	

E	já	pelos	meios	do	século	XVI,	a	liberdade	das	nações	europeias	dava	o	úl-

timo	arranco:	triunfara	Carlos	V	e	seu	sistema.	Parecia	que	a	Providência,	que	ha-

via	retirado	sua	mão	de	sobre	o	velho	mundo,	permitia	que	a	superfície	da	terra	se	

alargasse	para	dar	mais	vasta	praça	à	tirania!…	Sucedeu	porém	às	avessas.	A	liber-

dade	expulsa	da	Europa,	foi	acoitar-se	na	América:21	aí	jazeu	oculta	e	opressa	tam-

bém;	mas	entre	uma	população	nova,	não	roída	ainda	dos	cancros	de	abastardadas	

dinastias,	de	privilegiadas	e	parasitas	classes,	que	no	antigo	hemisfério	danam	toda	

liberdade	e	empecem	toda	reforma.	Só	classes	produtoras	ocupavam	o	solo	ameri-

cano.	O	despotismo	da	Europa	tremeu	quando	atentou	neste	estado	ameaçador	de	

suas	colónias…	–	Que	não	há	maior	terror	para	déspotas,	nem	melhor	presságio	de	

liberdade	que	o	ver	um	povo	trabalhador,	activo	e	proprietário.	

“A	 pobreza	 é	 o	maior	 de	 todos	 os	males”,	 disse	 Salomão.	 Esta	 sentença	 é	

verdadeiramente	divina	e	inspirada	–	porque	a	pobreza	é	a	maior	inimiga	da	liber-

dade.	A	pobreza	de	Esparta	e	Roma	não	era	pobreza:	chamar-lho	foi	ignorância	dos	

primeiros	escritores,	 e	mau	hábito	dos	modernos,	um	verdadeiro	abuso	de	pala-

vras.	Aquela	era	igualdade	de	riquezas,	mas	não	pobreza:	ela	foi	o	paládio	de	sua	

liberdade.	Nem	era	pobreza	a	dos	Lacedemónios	de	Licurgo,	nem	a	dos	Romanos	

de	Cincinato.	Esses	viviam	com	pouco22,	tinham	poucos	misteres	e	precisões:	dava-

lhes	para	elas	o	que	tinham;	não	é	isso	ser	pobre.	

Mas	os	tiranos	da	Europa	olharam	com	sobressalto	e	medo	para	o	estado	de	

suas	colónias	 transatlânticas:	 tremeram	dessa	própria	riqueza	que	os	enriquecia,	

																																																								
21	V.	Robertson,	Raynal,	etc.	(nota	de	A.	G.)	
22	Assim	diz	dos	antigos	Portugueses	o	nosso	Duarte	Nuno,	Crónica	de	D.	Afonso	II.	(nota	de	

A.	G.)	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-285-	

dessa	crescente	grandeza	com	que	tanto	se	engrandeciam	eles.	Puseram	por	obra	

todas	 as	maquinações	da	política	 opressora	para	 atalhar	 o	progresso	das	 coisas;	

porém	a	arte	do	homem,	se	às	vezes	consegue	retardar	um	tanto	a	ordem	da	natu-

reza,	 jamais	chega	a	 impedi-la	de	 todo.	Na	Europa	tinha	aumentado	a	civilização,	

mas	também	tinham	aumentado	os	obstáculos	dela:	–	porque	se	de	um	lado	a	re-

forma	religiosa,	as	ciências,	as	artes,	 sobretudo	a	 imprensa,	 iam	desbastecendo	a	

treva	dos	antigos	erros,	por	outro	as	combinações	maquiavélicas	dos	gabinetes,23	

os	exércitos	permanentes,	a	espionagem,	a	censura,	a	polícia	entravavam	o	anda-

mento	natural	das	coisas,	e	abafavam	a	labareda	desse	facho	que	debalde	se	ateava	

para	o	espírito	humano.	Porém	na	América,	se	foi	mais	lento	o	progresso	da	civili-

zação,	também	achou	menos	tropeços;	se	chegou	mais	quebrado	o	raio	de	sua	luz,	

também	 achou	menos	 refracção.	 Também	 lá	 o	movimento	 das	maquinações	 dos	

gabinetes	era	menos	activo,	porque	tantos	mares	e	tanto	espaço	diminuíam	a	força	

de	seu	agente.	A	má	administração	do	governo	despótico	achava	na	Europa	muito	

apoio	nas	classes	parasitas	que	tanto	interesse	têm	na	conservação	dos	abusos,	e	

que	escoram	e	sustentam	a	 tirania	para	que	elas	os	deixe	carcomer	o	Estado.	Na	

América,	 cuja	 população	 toda	 era	 de	 produtores,	 quem	 houvera	 de	 sustentar	 o	

despotismo,	e	folgar	por	interessado,	em	suas	exacções?	Necessário	era	recorrer	a	

força	estranha,	a	uma	remessa	periódica	de	parasitas	da	Europa	que	devorassem	a	

substância	americana,	 a	um	 tratamento	antiflogístico	 (se	é	 lícita	 a	 expressão),	 às	

baionetas,	aos	canhões,	a	toda	a	plenitude	do	sistema	proibitivo	e	depressivo.	Isto	

fizeram,	e	isso	os	sustentou	algum	tempo.	

	

IX	

A	liberdade	reage	na	América	contra	o	despotismo	Europeu	

Mas	a	cobiça,	a	sede	de	ouro	e	mando	cegou	os	opressores;	deram-se	eles	

mesmos	pressa	para	sua	ruína:	dobraram	exacções,	apertaram	com	vexames,	não	

houve	limites	para	suas	tiranias	–	a	América	desenganou-se,	conheceu	suas	forças	

e	sacudiu	o	jugo.	Reagiu	e	venceu	a	liberdade;	e	eis	aí	a	aurora	da	regeneração	do	

universo	que	nasce	do	seu	Ocidente!	

																																																								
23	Nunca	a	tamanho	homem	tamanha	injustiça	se	fez	Basta	ler	os	comentários	de	Maquiavel	

sobre	Tito	Lívio	para	se	conhecer	que	o	Príncipe	 foi	escrito	debaixo	do	punhal	dos	tiranos	da	sua	
pátria;	 e	 ainda	assim	quem	reflectir	nesse	 famoso	 livro	verá	que	ele	mais	denuncia	 aos	povos	as	
artes	dos	reis,	do	que	ensina	aos	reis	as	de	iludir	os	povos.	(nota	de	A.	G.)	
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Com	razão	dizia	o	Common	sense,	enérgico	escrito	dirigido	aos	bravos	Ame-

ricanos	do	Norte	quando	se	travava	a	luta	de	sua	emancipação:	“Em	vossos	livros	

sagrados	haveis	lido	a	história	do	género	humano	submergido	na	geral	inundação	

do	globo:	uma	única	 família	sobrevive,	e	é	encarregada	pelo	Eterno	de	renovar	a	

terra.	Nós	somos	essa	família.	O	despotismo	inundou	tudo,	e	a	nós	nos	incumbe	re-

generar	pela	segunda	vez	o	mundo”.		

	

X	

Influência	da	religião	na	causa	da	humanidade	

Permita-se-me	aqui	uma	digressão,	antes	uma	pequena	dilatação	de	limites	

nos	mui	estreitos	que	a	vastidão	da	matéria	me	impõe	para	deduzir	em	tão	rápido	

esboço.	–	Quero	falar	da	religião;	e	peço	 licença	para	não	correr	tão	açodado	por	

meu	assunto	como	geralmente	corro,	porque	o	grave	do	assunto	o	requer,	e	a	im-

portância	das	considerações	o	exige.	

A	religião	do	Evangelho,	da	qual	disse	Rousseau,	 “que	se	não	 fosse	divina,	

merecia	 sê-lo”	 é	 a	 natural	 protectora	 dos	 direitos	 do	 homem,	 declarativa	 de	 sua	

igualdade,	funda-se	em	sua	liberdade,	prega,	aconselha,	ordena	o	amor	da	ordem	e	

da	justiça.	Uma	religião	que	declara	e	professa	ser	o	Criador	o	único	árbitro	e	se-

nhor	do	universo,	todos	os	homens	iguais	diante	dele,	que	promete	amparo	ao	fra-

co	e	desvalido,	castigo	ao	soberbo	e	opressor,	que	declara	um	comum	origem,	uma	

lei	comum,	um	comum	juiz	de	todos	os	homens,	é	a	maior	e	mais	certa	e	mais	po-

derosa	base	de	liberdade	que	pode	entrar	na	moral	pública	dos	povos.	O	espírito	

do	Cristianismo	quebra	os	 ferros	dos	escravos,	consola	os	oprimidos,	conforta	os	

fracos,	promete	justiça	aos	agravados;	e	a	espada	de	seu	Deus	vingador	está,	como	

a	de	Dâmocles,	suspensa	por	um	fio	sobre	a	cabeça	dos	reis,	lembrando-lhes	a	todo	

o	instante	que	há	leis	superiores	às	deles,	leis	que	igualam	os	homens	na	presença	

do	Supremo	Árbitro	de	tudo.	

Os	conselheiros	dos	déspotas,	a	oligarquia	que	os	rodeia,	bem	viram	onde	o	

espírito	de	tal	religião	havia	de	levar	os	homens	apenas	eles	tivessem	luz	bastante	

para	o	conhecerem,	e	entenderem	sua	verdade	e	pureza.	

Exterminá-la,	não	podiam:	adulterá-la	e	pervertê-la,	foi	seu	expediente.	En-

tão	se	formou	essa	funesta	liga	sacrilegamente	chamada	do	trono	e	do	altar,	como	

se	o	trono	alevantado	para	padrão	e	tribunal	de	justiça,	o	altar	erguido	à	majestade	
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de	Deus,	pudessem	jamais	prostituir-se	para	tais	fins,	sem	perder	sua	augusta	na-

tureza.	Formou-se	a	 liga:	mas	 foi	entre	os	 tiranos	que	abusavam	e	deturpavam	o	

trono,	e	entre	os	sacerdotes	que	profanavam	o	altar.	 Invocou-se	o	nome	de	Deus	

para	o	ultrajar,	o	Evangelho	para	o	calcar	aos	pés,	a	religião	para	a	perverter	e	des-

truir.	–	Os	sacerdotes	sacrílegos	fizeram	leis	suas,	e	blasfemaram	chamando-as	de	

Deus:	os	reis	as	sancionaram,	e	invocaram	a	blasfêmia	dos	sacerdotes	para	as	fazer	

acreditar	 divinas	 e	 cumprir	 como	 tais.	 A	 pureza,	 a	 simplicidade,	 a	 divindade	 do	

Evangelho	se	perdeu	entre	as	máximas	infernais	dos	sacerdotes	blasfemadores;	e	a	

religião	divina	de	Jesus	Cristo	se	fez	instrumento	de	crimes,	capa	de	vícios,	esteio	

de	tiranias,	facho	de	discórdias,	flagelo	de	crudelíssima	perseguição.	Os	ministros	

da	palavra,	que	no	princípio	da	Igreja	tanto	se	tinham	aproveitado	das	luzes	e	ilus-

tração	dos	povos	para	os	convencer	do	erro	da	idolatria	e	da	vaidade	do	filosofis-

mo,	agora	se	declaram	os	inimigos	das	luzes,	e	as	apagaram	por	toda	a	parte.	Fez-

se	crime	até	da	leitura	dos	livros	santos,	chamou-se	sacrilégio	o	próprio	estudo	da	

lei	de	Deus!	Ignorância	crassa,	estúpida,	a	maior	inimiga	do	Cristianismo,	incompa-

tível	com	uma	crença	que	eleva	o	espírito	e	exalta	o	coração,	a	ignorância	foi	feita	

virtude	–	virtude	primeira	e	cardial	da	religião	do	Redentor!	

Assim	a	Religião	Cristã,	que	 tanto	 favorece,	que	 tanto	protege	a	 liberdade,	

que	a	ensina,	que	a	prega,	que	a	manda	guardar,	a	religião	cristã	foi	feita	o	maior	e	

mais	 poderoso	 auxiliar	 dos	 déspotas.	 Escusemos	 deduzir	 mais	 documentos:	 no-

meemos	a	Inquisição,	e	tudo	está	dito	e	provado.	

Mas	a	 índole	do	Cristianismo	era	outra;	a	pureza	do	seu	espírito	 foi	pene-

trando	através	das	imposturas	dos	homens:	a	Providência	que	tolerou	tanto	sacri-

légio,	pôs-lhe	termo	enfim.	Os	homens	começaram	a	abrir	os	olhos,	e	a	pretender	

examinar	como	era	possível	que	a	Lei	do	Criador	fosse	o	maior	flagelo	da	criatura.	

Pouco	a	pouco	se	conheceu	a	verdade:	distinguiu-se	entre	Cristo	e	Barrabás;	viu-se	

que	a	religião	era	boa	e	divina,	seus	traidores	ministros	péssimos	e	infernais.	Então	

se	arvorou	o	estandarte	da	retoma	–	caiu	a	máscara	à	hipocrisia,	e	com	a	 tirania	

sacerdotal	vacilou	o	despotismo	dos	reis.	

Não	 é	 deste	 lugar	 examinar,	 e	 muito	 menos	 decidir,	 se	 os	 reformadores	

eclesiásticos	 foram	além	dos	 limites	devidos,	 se	a	 reforma	podia	ou	não	ser	 feita	

sem	cisma:	o	que	actualmente	me	importa	observar	para	o	meu	objecto	é	que,	as-

sim	 como	 pervertido	 pelos	 abusos	 sacerdotais,	 o	 Cristianismo	 serviu	 os	 tiranos	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-288-	

contra	os	povos,	assim	restituído	a	seu	natural	espírito,	auxiliou	os	povos	contra	os	

tiranos.	A	história	da	Alemanha,	da	Inglaterra,	da	França	no	século	XVI,	XVII	e	prin-

cípios	do	XVIII,	o	tem	patente	a	todos.	

Nem	o	brado	da	religião	foi	o	menor	ou	o	menos	eficaz	dos	que	na	América	

do	Norte	suscitaram	o	povo	à	liberdade,	a	defendê-la,	a	morrer	por	ela.	

Suspendo	aqui	estas	reflexões:	voltarei	a	elas	no	decurso	do	presente	ensaio.	

	

XI	

Sistema	da	liberdade	americana	

Auxiliada	 da	 poderosa	 e	 benéfica	 influência	 do	 Cristianismo,	 a	 liberdade	

triunfou	no	novo	mundo.	Sua	vitória	custou	muito	sangue	mas	não	deixou	remor-

sos	aos	triunfadores:	não	foram	eles	que	provocaram	a	peleja.	

Quebrado	o	 jugo	do	governo	opressor,	os	Americanos	trataram	de	se	 ligar	

por	 um	pacto	 que	 não	 fosse	 oneroso	 para	 os	 governados,	 e	 segurasse	 suficiente	

força	aos	governantes.	E	então	 resolveram	eles	o	que	até	ali	 se	 julgava	 insolúvel	

problema;	quero	dizer:	o	método	de	estabelecer	permanentemente	uma	república	

em	um	território	vasto,	e	no	actual	estado	de	nossos	costumes,	usos	e	abusos,	de	

nossa	política,	de	nossa	religião.	

A	 Grécia	 republicana	 dera	 em	 antigos	 tempos	 um	 vislumbre	 de	 exemplo	

desse	grande	sistema:	pois,	conquanto	os	diversos	Estados	gregos	não	tinham	um	

centro	comum	de	governo	que	lhes	desse	nervo,	e	regularizasse	a	federação	rebo-

rando-a,	todavia	enquanto	unidos,	permaneceram	por	esse	mesmo	mal	dado	laço,	

foram	quase	invencíveis.24		

Em	posteriores	séculos	a	Suíça	e	a	Lombardia	haviam	dado	novo	testemu-

nho	e	documento	da	excelência	e	valentia	do	sistema	federativo.	O	exemplo	da	Suí-

ça	é	bem	sabido	de	todos;	não	assim	o	da	Liga	Lombarda,	que	(no	século	a	que	La-

dy	Morgan	 com	 razão	 dá	 o	 nome	de	 século	 do	 “mérito	 ignorado”)	 defendeu	 por	

tantos	anos	e	com	tanto	valor	o	Norte	da	Itália	da	usurpação	imperial.	

Porém	todos	esses	sistemas	eram	defeituosos	porque	lhes	faltava	um	nexo,	

um	centro,	um	ponto	director,	 alheio	 individualmente	a	 cada	um	dos	Estados	de	

per	si,	e	todavia	essencialmente	necessário	à	máquina	federativa,	como	o	balanço	

do	pêndulo	a	um	relógio.	
																																																								

24	V.	Goldsmith’s	History	of	Greece.	(nota	de	A.	G.)	
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A	Holanda	certo	é	que	havia	começado	a	melhorar	o	invento;	mas	ainda	ti-

nha	muita	imperfeição	o	sistema	aí	adoptado:	assim	ele	falhou	muitas	vezes.	Mas	

os	Estados	Unidos	de	setentrião	da	América	 foram	os	verdadeiros	descobridores	

dessa	 “pedra	 filosofal”	 das	 repúblicas,25	essa	 federação	 maravilhosa,	 que,	 assim	

como	no	interior	divide	o	Estado	em	menores	porções,	com	o	que	mais	facilmente	

obsta	à	usurpação	de	qualquer	ambicioso;	assim	no	exterior	o	apresenta	regular	e	

magnífico	edifício,	cuja	fortaleza	e	formosura	é	o	terror	de	inimigos,	inveja	de	vizi-

nhos	e	admiração	de	todos.	

	

XII	

Efeito	da	revolução	americana	no	mundo	velho.	Revolução	francesa;	

suas	consequências	gerais	

Este	grande	exemplo	para	os	povos,	esta	grande	lição	para	os	reis,	se	para	

esses	foi	infrutuosa,	não	o	foi	para	aqueloutros.	A	Europa,	que	da	América	não	ha-

via	tirado	senão	ouro,	de	pouco	proveito	para	uns,	inútil	para	outros,	prejudicial	a	

quase	 todos,	 recebeu	 então	 o	 melhor	 prémio	 de	 suas	 descobertas,	 importou	 de	

suas	colónias	a	mais	lucrosa	mercancia.	As	classes	úteis	do	velho	mundo	invejaram	

a	sorte	dos	seus	irmãos	do	novo;	e	disseram	entre	si:	“Também	nós	trabalhámos,	e	

perdemos	o	fruto	de	nossos	suores;	também	nós	produzimos,	e	nossos	opressores	

consomem;	também	nós	sustentámos	o	Estado,	e	não	só	não	temos	parte	em	sua	

administração,	mas	por	ele	somos	abandonados,	desfavorecidos,	avexados,	entre-

gues	à	dominação	dessas	classes	privilegiadas	e	inúteis,	que	nos	bebem	o	sangue	e	

nos	escarnecem,	que	vivem	de	nosso	trabalho	e	nos	desprezam	como	raça	abjecta,	

nascida	para	a	servidão.	Porque	não	tomaremos	nós	o	exemplo	dos	Americanos?	

Porque	 não	 havemos	 nós	 de	 conquistar	 também	 a	 liberdade	 para	 sermos	 como	

eles	felizes?”	

A	Europa	toda	murmurou	assim:	o	descontentamento	foi	geral,	geral	a	efer-

vescência;	 o	 vulcão	 imenso	 da	 indignação	 pública	 ressoava	 tremendamente	 por	

toda	a	parte.	–	Em	alguma	havia	ele	de	rebentar	primeiro.	Foi	no	centro	da	Europa,	

e	centro	que	já	então	era	de	sua	civilização.	

																																																								
25	O	une	et	indivisible	da	república	 francesa	porventura	 foi	o	que	a	perdeu.	V.	Fantin	Des-

odoards,	Mignard,	etc.	(nota	de	A.	G.)	
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Veio	 em	 verdade	 a	 revolução	 com	 terríveis	 sintomas	 nessa	 França,	 onde	

quantos	abusos	podem	oprimir	a	humanidade	tinham	subido	de	ponto	àquele	má-

ximo	grau	em	que	já	não	são	suportáveis.	Então	se	marcou	na	história	do	género	

humano	uma	daquelas	épocas	que	só	se	renovam	de	longos	em	longos	intervalos,	

como	 os	 fenómenos	 astronómicos.	 Grandes,	 espantosos,	 formidáveis	 –	 diz	 Lady	

Morgan	–	são	os	resultados	do	instinto	moral	do	homem,	que	o	leva	sempre	a	bus-

car	o	alívio	dos	males	e	o	aumento	dos	bens,	–	fim	único	e	verdadeiro	da	sociedade,	

fim	para	o	qual	tudo	se	dirige,	o	presente	e	o	porvir,	o	boi	sacrificado	a	Ísis,	e	a	luz	

analisada	por	Newton.26	

O	eco	da	França	retiniu	dos	Alpes	ao	Quirinal,	do	Sena	ao	Reno	e	ao	Danúbio.	

Lavrou,	correu,	ateou-se	quase	geral	a	labareda,	a	que	a	opressão	e	a	tirania	há	tan-

to	século	estava	amontoando	combustíveis.	Os	amigos	dos	homens	viram	amanhe-

cer	o	dia	da	regeneração	da	espécie,	e	cuidaram	que	a	grande	hora	da	agonia	dos	

déspotas	havia	soado…	

Inda	mal!	–	o	estado	da	Europa	era	mui	diferente	do	da	América,	os	interes-

ses	muitos	e	desvairados,	as	classes	 inúteis	poderosas	e	propagadas,	o	 fanatismo	

valente	ainda.	Quantas	barreiras,	quão	grandes	dificuldades	para	superar	e	vencer!	

Porém	a	acção	era	de	imensuráveis	forças;	a	reacção	não	fez	senão	irritá-la,	e	do-

brar-lhas!	

Mas	essa	chama	que	mais	e	mais	se	ateou	com	os	esforços	inúteis	dos	que	a	

queriam	apagar,	tanto	aumentou	de	intensidade,	que	devorou	inimigos	e	amigos,	o	

podre	e	o	são	da	sociedade	–	consumiu,	acabou	tudo…	Como	o	braço	de	Sansão	que	

a	si	e	a	seus	 inimigos	se	sepulta	sob	as	ruinas	do	templo,	como	a	mina	da	cidade	

sitiada	que	destrói	em	sua	explosão	o	sitiante	e	o	cercado.	

	

XIII	

Bonaparte.	–	Emprazamento	da	liberdade	

Na	desordem,	na	desorganização	geral	aparece	um	homem	extraordinário,	

que,	levantando	seu	brado	criador	no	meio	desse	caos	de	elementos	relutantes,	os	

compele	 à	 ordem	 e	 submete	 à	 organização.	 A	 França	 e	 o	 mundo	 agradecido	 se	

prostraram	 ante	 ele	 e	 o	 adoraram	 como	 ao	 salvador	 da	 espécie	 humana.	Mas	 o	

aplauso	universal,	mas	esses	cultos	de	admiração	e	agradecimento	cegaram	o	ob-
																																																								

26	Lady	Morgan,	Italy.	(nota	de	A.	G.)	
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jecto	deles:	viu	os	homens	e	as	nações	curvados	diante	de	si,	e	da	altura	onde	esta-

va	lhe	escorregou	o	pé	para	sobre	as	cervizes	que	se	lhe	inclinavam.	A	Europa	era	

já	escrava	de	Bonaparte	e	ainda	duvidava	de	sua	servidão:	os	povos	tinham	perdi-

do	liberdade,	independência,	glória,	honra,	–	e	ainda	lhes	custava	a	crer	que	fosse	

seu	tirano	quem	havia	sido	seu	libertador.	

	

XIV	

Oposição	Inglesa.	Pitt	

Um	só	povo	do	antigo	mundo	se	isolou	completamente	da	força	eléctrica	da	

revolução	francesa;	falemos	mais	exactamente	da	revolução	da	Europa	contra	seus	

tiranos:	a	Inglaterra.	Foi	a	eloquência	de	Pitt	e	Burke	a	que	impôs	silêncio	e	conte-

ve	 ao	 grande	número	de	 fautores	 e	 partidistas	 que	 essa	 revolução	 tinha	na	Grã-

Bretanha?	Mas	essa	eloquência	nunca	pode	responder	aos	descarnados	argumen-

tos	de	Payne	e	Mackintosh.	Seria	a	fraqueza	do	partido	liberal?	Não:	foram	as	mui-

tas	liberdades	e	franquias	que	na	revolução	do	século	anterior	o	povo	inglês	tinha	

conquistado	 e	 cuja	 fruição	pacífica	não	 excitava	 a	novas	 e	 arriscadas	 conquistas.	

Dessa	 natural	 tendência	 ao	 repouso	 	 puderam	 e	 souberam	 valer-se	 os	 oligarcas,	

para	desvairar	o	ânimo	do	povo	inglês	e	suscitar	em	sua	opinião	uma	reacção	de	

ódio	e	ciúme	implacável,	que	tão	fatal	veio	a	ser	à	liberdade	do	Continente,	e	que	

sendo,	 como	 foi,	poderosa	alavanca	para	deslocar	o	 trono	de	Bonaparte,	 foi	 tam-

bém	nas	mãos	de	Castlereagh	e	seus	sucessores	instrumento	para	se	reconstruir	o	

antigo	despotismo	de	todo	o	Sul	e	parte	do	Norte	da	Europa.	

Mas	não	antecipemos	datas.	Basta	que	neste	lugar	fique	apontada	a	causa	da	

quietação	de	Inglaterra	no	meio	do	bulício	e	efervescência	geral:	–	Inglaterra	já	era	

livre.	

	

XV	

Conquistas	de	Bonaparte.	Seus	efeitos	morais	

Não	defraudemos	a	glória	militar	do	maior	capitão	da	terra,	de	seus	grandes	

generais,	de	suas	bravas	legiões;	não	presumamos	negar	o	que	todo	o	mundo	con-

fessou	com	terror	e	submissão;	–	mas	digamos,	porque	é	verdade,	que	muitas	de	

suas	vitórias,	 e	mormente	 as	primeiras,	 as	deveu	a	 cooperação	eficaz	dos	povos,	

que	desejavam,	que	pediam	ser	conquistados:	–	tal	era	a	aflição,	e	descontento	em	
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que	 toda	 a	 Europa	 vivia!	 Enquanto	 os	 pendões	 tricolores	 anunciaram	 liberdade,	

nunca	acharam	resistência	nos	povos,	antes	de	muitos	foram	invocados,	–	de	todos	

seriam	bem	recebidos.	As	legiões	francesas,	só	foram	odiadas	e	acometidas	da	in-

dignação	popular,	que	ao	cabo	as	venceu,	depois	que	seu	chefe	já	legitimado	pelos	

reis,	 já	 amigo	 federado	deles,	 como	eles	 enganou,	 e	 zombou	das	nações	 em	suas	

promessas.	

Mas	ao	passo	que	as	Águias	francesas	discorriam	a	Europa,	já	não	para	levar	

liberdade	como	o	antigo	estandarte	do	primeiro	cônsul,	mas	em	busca	de	presa	e	

conquista	para	suas	garras	imperiais,	a	civilização	vinha	com	elas	disfarçada	e	co-

mo	de	contrabando;	com	elas	penetrou	nos	mais	obscuros	recessos	da	Europa,	até	

onde	mais	embrutecidos	os	povos	do	despotismo	sacerdotal	ou	real,	ou	de	ambos,	

quase	se	podia	dizer	apagada	a	natural	luz	da	razão,	e	o	divino	instinto	da	liberda-

de	morto.	

A	felicidade	da	terra	esteve	nas	mãos	de	Bonaparte…	e	não	devemos	a	suas	

armas	senão	este	bem:	mas	é	ele	pequeno?	

	

XVI	

Reacção	dos	povos	contra	Bonaparte	

E	esse	homem,	que	havia	 saído	das	 falanges	do	povo,	 e	de	quem	 todos	os	

povos	 esperavam	 liberdade,	não	 só	perjurou,	 e	 atraiçoou	a	 causa	que	defendera,	

mas	esqueceu	na	dominação,	e	na	grandeza	a	origem	de	sua	elevação;	esqueceu-se	

que	pelo	povo	reinava,	desprezou	o	apoio	de	quem	o	alevantara,	e	quis	firmar-se	

nos	 abusos	 e	 no	 erro,	 que	 já	 haviam	 precipitado	 seus	 antecessores;	 chamou	 as	

classes	 inúteis	 para	 derredor	 de	 seu	 trono,	 federou-se	 com	os	 reis	 e	 potentados	

contra	as	nações	e	os	povos,	retrogradou	a	civilização	e	cuidou	aniquilar	a	liberda-

de.	

Mas	a	civilização	e	a	liberdade,	que	lhe	tinham	aberto	caminho	para	o	trono,	

e	as	quais,	de	alucinado,	imaginou	dominar	também,	o	puniram	de	sua	ingratidão	e	

perjúrio.	 A	 França	 oprimida;	 a	 Itália27	enganada;	 Veneza	 vendida;	 Génova	 e	 Pi-

emonte	reduzidos	a	províncias	do	império;	a	Alemanha	traída;	a	Polónia	sacrifica-

da	à	ambição	do	usurpador;	as	veneráveis	cãs	da	antiga	Suíça	ultrajadas	com	um	

																																																								
27	Segur,	Histoire	de	Napoleon	et	de	la	Grande	Armée.	(nota	de	A.	G.)	
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protectorado	opressor;	a	Espanha	insultada	com	um	rei	de	galhofa	e	escárnio;	Por-

tugal	enfim	retalhado,	e	destinado	para	prémio	da	traição	e	preço	da	infidelidade	–	

tudo	se	lhe	rebelou:	uma	conjuração	universal,	uma	conspiração	de	opinião	pública	

se	formou	geral	e	espontaneamente	por	toda	a	Europa.	

O	 pundonor	 castelhano,	 a	 altivez	 portuguesa,	 que	 não	 sofrem	 jugo	 alheio,	

nem	por	estranha	dominação	podem	ser	submetidos,	deram	o	exemplo	e	mostra-

ram	às	outras	nações	que	o	 liberticida	e	 seus	exércitos	não	eram	 invencíveis.	Os	

povos	 desenganados	 desafrontaram-se,	 empenharam	 sangue,	 vida,	 fazenda;	 luta-

ram	até	ao	último	fôlego;	caíram	exaustos	e	quase	moribundos	de	tanto	excesso	e	

esforço;	 mas	 venceram:	 a	 liberdade,	 a	 civilização	 triunfaram,	 o	 apóstata	 de	 sua	

causa	foi	debelado	e	punido.	

	

XVII	

Ingratidão	dos	reis	para	com	os	povos	

E	que	haviam	 feito	os	 reis	 antes	dessa	 luta	gloriosa?	Que	 fizeram	durante	

essa	grande	contenda	sem	par	nem	exemplo	na	história?	Como	obraram	depois	do	

triunfo?	

Ligaram-se,	 pelejaram	contra	o	 soldado	da	 fortuna	 enquanto	 ele	 trajou	 as	

roupas	da	liberdade,	e	desembainhou	a	espada	em	prol	da	humanidade.	Venceu	ele,	

opôs-se	a	torrente	do	século,	forjou	um	ceptro,	como	o	deles,	de	ferro	e	de	bronze;	

e	desde	esse	momento	foi	ídolo	e	adoração	dos	reis	o	que	o	havia	sido	dos	povos.	

Solicitaram	 sua	 aliança,	 pagaram-lhe	 páreas	 e	 tributos;	 receberam	assentamento	

de	 criados	 seus,	 prostituíram-lhe	 suas	 filhas!…	 e	 até	 houve	 deles	 que	 abdicaram	

satisfeitos	a	coroa,	contanto	que	passasse	enferrujada	para	cabeças	tão	despóticas	

como	as	deles,	e	que	não	melhorasse	a	sorte	do	povo.	

Mas	o	conquistador,	que	traíra	as	nações,	também	por	fim	traiu	os	reis:	os	

miseráveis,	 que	haviam	vendido	 os	 seus	povos,	 não	 tiveram	a	 quem	 recorrer	 ou	

apelar.	Então	prisioneiros	uns,	outros	fugitivos,	outros	reduzidos	a	exarcas	ou	hos-

pedares	do	 império,	sem	conhecer	todavia	seu	erro,	ainda	assim	não	acusavam	o	

opressor	senão	pelo	que	lhes	cerceara	da	autoridade,	que	já	não	podia	ser	tão	da-

nosa	e	agravante.	

Porém	quando	o	povo	 indignado	sacudiu	o	 jugo	alheio,	e	meteu	ombros	à	

reconquista	da	 independência,	 qual	deles	 apareceu	à	 frente	dessas	 legiões	deno-
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dadas	e	generosas?	Os	que	serviam	nos	paços	de	seu	amo	renovaram	protestos	de	

submissão:	 os	 exarcas	 juraram	 de	 novo	 vassalagem;	 os	 que	 haviam	 fugido	 com	

seus	tesouros	mais	se	esconderam	a	si	e	a	eles,	e	nem	um	ceitil	saiu	dos	seus	cofres	

para	ajudar	a	causa	comum,	que	vilmente	haviam	desamparado.	

Triunfaram	 os	 povos,	 porque	 sempre	 a	 civilização	 e	 as	 luzes	 triunfarão,	

mais	hora	menos	hora,	da	opressão	e	do	engano.	Vencido	o	liberticida	em	nome	da	

liberdade,	 persuadidas	 as	 nações	 que	 só	 razoada	 e	 regrada	 essa	 liberdade	podia	

fazer	sua	ventura,	que	as	discórdias	civis	geravam	a	anarquia	e	a	anarquia	o	despo-

tismo:	tranquilas	e	satisfeitas	receberam	seus	antigos	reis,	confiadas	que	a	experi-

ência	lhes	teria	mostrado	o	erro,	a	desgraça	ensinado	a	prudência;	e	que	a	gratidão	

sobretudo	os	inclinaria	a	generosas	concessões	para	com	seus	defensores.	Solenes	

promessas	 e	 juramentos	 à	 face	 de	 Deus	 e	 dos	 homens	 aliançavam	 tão	 lisonjeira	

esperança:	 o	 sínodo	 dos	monarcas	 o	 havia	 decretado;	 todos	 julgamos	 os	 fins	 da	

revolução	conseguidos,	a	verdadeira	época	da	felicidade	chegada,	o	império	da	lei	

consolidado,	a	razão	e	a	 justiça	estáveis	árbitros	e	senhores	dos	destinos	dos	ho-

mens.	

E	que	foi	feito	dessa	esperanças,	como	se	cumpriram	tão	obrigatórias	pro-

messas?	

A	França	é	engodada	com	um	simulacro	de	liberdade;	a	Suíça	liberta	de	direito	fi-

cou	de	facto	mais	escrava	que	dantes,	e	sujeita	ao	tríplice	protectorado	da	Áustria,	

da	Prússia	e	da	França;	a	Itália	aquinhoada	entre	principinhos	de	todos	os	sexos	e	

tamanhos,	 depois	 de	 tirar	 à	Áustria	 sua	porção	opima;	 na	Alemanha	 a	Baviera	 e	

quase	todos	os	estados	de	segunda	e	terceira	ordem	sacrificados	à	ambição	da	Áus-

tria,	da	Prússia	e	até	do	colosso	da	Rússia:	a	Holanda	constrangida	a	sair	do	status	

quo	 adoptado	 com	 base	 pelas	 altas	 potências	 (só	 enquanto	 lhe	 conveio)	 forçada	

pela	 legitimidade	a	receber	um	rei,	que	nunca	tivera	antes	da	usurpação,	e	as	for-

mas	monárquicas,	que	só	lhe	dera	o	usurpador;	a	Prússia,	a	quem	tanto	e	tão	sole-

nemente	se	prometeu,	mis	militar	que	nunca,	e	mais	militarmente	governada	que	

nos	dias	do	liberal	despotismo	de	Frederico	II;	a	Polónia,	a	infeliz	e	heroica	Polónia	

retalhada,	como	havia	sido,	entre	os	três	grandes	déspotas	do	Norte,	e	dotado	seu	

maior	 quinhão	 com	 falsa	 independência	 e	 fingida	 liberdade,	 necessários	 instru-
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mentos	do	despotismo	e	seguridade	do	invasor	principal28;	finalmente	na	Penínsu-

la,	e	generosa	Espanha	atraiçoada	e	punida	pelo	seu	tirano	por	lhe	haver	salvado	a	

coroa,	de	que	era	indigno;	o	honrado	Portugal,	roubado,	sem	comércio,	sem	indús-

tria,	 sem	 agricultura,	 consumido	 e	 avexado,	 reduzido	 a	 colónia	 de	 suas	 colónias,	

governado	por	uma	delegação	impotente29	e	estúpida,	finalmente	dado	em	bacha-

lio	a	um	soldado	estrangeiro.30							

	

XVIII	

Tréguas	na	Europa	–	A	luta	progride	na	América	

Tal	era	o	estado	do	mundo	velho	no	fim	da	primeira	luta	geral	entre	as	luzes	

e	as	trevas,	a	igualdade	e	os	privilégios,	a	civilização	e	a	barbárie.	Que	havia	feito	

no	entretanto	a	matéria,	e	qual	era	a	sua	posição	nesse	tempo?	Estas	duas	porções	

do	globo	tão	intimamente	ligadas	por	interesses	comuns,	pelos	vínculos	do	sangue,	

da	 linguagem,	 da	 religião,	 de	 tudo	quanto	prende	os	 homens	 e	 as	 nações,	 e	 que,	

sendo	fisicamente	as	mais	separadas	por	uma	situação	geográfica,	são	de	todas	as	

quatro	as	que	moralmente	mais	unidas	estão,	necessariamente	devem	simpatizar,	

–	e	influir	poderosamente	na	sorte	de	uma	ou	que	na	outra	for	influente.	

E	com	efeito	vimos	o	grande	acontecimento	das	províncias	setentrionais	da	

América	imediata	e	decisivamente	reflectir	na	Europa,	e	remover	dos	fundamentos	

toda	a	ordem	das	coisas	há	séculos	estabelecida.	Mas	o	mundo	velho,	pelos	compli-

cados	motivos	que	já	apontei,	recuou	no	caminho	da	liberdade,	e	cedeu	momenta-

neamente	à	poderosa	influência	de	um	só	homem:	a	América,	que	aguardava	impa-

ciente	o	desfecho	de	uma	contenda	que	tinha	de	decidir	a	sorte	do	mundo	civiliza-

do,	apenas	a	viu	sucumbir,	entrou	imediatamente	na	lice;	e	como	poderoso	mem-

bro	da	confederação	geral	dos	oprimidos	contra	os	opressores,	arvorou	os	pendões	

da	independência.	A	liberdade	triunfante	correu	desde	o	Setentrião	ao	Meio-Dia,	e	

																																																								
28	A	 ilusória	 constituição,	 com	 que	 o	 gabinete	 de	 S.	 Petersburgo	 enganou	 os	 Polacos,	 os	

Bourbons	enganarão	os	Franceses.	(nota	de	A.	G.)	
29	Impotente	para	todo	o	bem,	pleníssima	de	atribuições	e	alçada	para	todo	o	mal,	tal	era	a	

regência	de	Portugal.	(nota	de	A.	G.)	
30	Lord	Beresford	voltava	em	1820	a	Portugal	investido	pela	corte	do	Rio	com	os	mesmos	

poderes,	e	tão	senhor	de	baraço	e	cutelo,	como	os	que	envia	a	Porta	a	governar	com	três	caudas	uma	
província	do	império	eterno.	(nota	de	A.	G.)	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-296-	

por	todo	esse	vasto	continente	substituiu	à	tirania	do	Nero	das	Espanhas	o	império	

das	leis	e	da	justiça.31	
	

XIX	

Brasil	

Uma	 só	 e	 interessante	 porção	 do	 continente	 americano	 permaneceu	 no	

meio	desta	inundação	de	liberdade,	isolada	e	alheia	do	movimento	geral,	como	fi-

caria	a	 torre	dos	 filhos	de	Noé	à	volta	do	segundo	dilúvio.	E	assim	ofereceu	este	

novo	Babel,	mais	confuso,	mais	desvairado	e	mais	louco,	um	espectáculo	estranho,	

incoerente,	um	novo	e	mais	claro	monumento	da	cegueira	vã,	e	estúpida	presunção	

do	homem,	do	que	a	orgulhosa	fábrica	da	Síria.	Mas	se	para	confundir	a	desmesu-

rada	 soberba	 daqueles	 edificadores,	 foi	 necessário	 um	 dos	 maiores	 milagres	 de	

que	rezam	os	livros	de	Moisés,	para	destruir	a	obra	destoutros	sobeja	a	ordem	na-

tural	das	coisas,	e	a	tendência	necessária	da	civilização	ao	nivelamento	geral;	pro-

priedade	eminente	deste	fluido	sublime,	a	qual	(assim	como	a	nenhum	a	pode	tirar	

o	mais	esperto	hidráulico)	também	o	mais	hábil	político	jamais	conseguirá	destru-

ir-lhe.	

XX	

Descoberta	e	colonização	do	Brasil	

Portugal	 dominava	 já	 n’África	 e	Ásia	 quando	descobriu	 o	Brasil.	 Desde	 as	

praças	fronteiras	de	Arzila	e	Tânger	até	ao	Seio	pérsico	e	mares	da	China,	uma	li-

nha	 de	 conquistas,	 que	 começava	 em	Berbéria,	 rodeava	 toda	 a	 orla	 ocidental	 de	

África,	dobrava	o	Cabo	das	Tormentas,	seguia	toda	a	costa	oriental,	e	discorria	as-

sim	pela	Ásia	–	marcava	a	estrada	triunfal	dos	Portugueses,	e,	para	desta	sorte	o	

dizer,	a	ria	militar	de	seus	galeões,	que	para	aquém	das	colunas	d’Hércules	senho-

reavam	o	império	dos	mares.	Por	maneira	que	a	nova	descoberta	pouca	sensação	

fez	em	tal	abundância	de	conquistas:	a	especiaria	e	os	diamantes	de	Ásia,	o	marfim	

e	ouro	d’África	cegava	os	olhos	do	comerciante;	a	vassalagem	de	tanta	nação	flo-

rescente,	as	páreas	de	tanto	rei	poderoso	deslumbravam	o	monarca:	tanta	vitória	o	

génio	militar	da	nação;	e	até	a	conversão	de	tão	ricos	potentados	satisfazia	a	religi-

ão	de	uns,	a	hipocrisia	de	outros,	e	o	fanatismo	de	todos.	Que	podia	oferecer	o	Bra-
																																																								

31	É	 inegável	que	a	revolução	das	colónias	espanholas,	conquanto	motivada	pelas	gerais	e	
sabidas	causas	da	opressão,	vexames	e	desgoverno	da	mãe	pátria,	teve	contudo	por	imediata	e	ur-
gente	causa	a	 invasão	e	usurpação	da	Península	pelos	Franceses,	 como	 têm	mostrado	os	escritos	
publicados	sobre	a	história	destes	importantes	acontecimentos.	(nota	de	A.	G.)			
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sil	ao	comércio	daqueles	tempos?	Algum	pau	de	tinturaria.	Que	prometia	ao	espíri-

to	de	missão	e	proselitismo?	A	conversão	de	algumas	cabildas	de	selvagens	igno-

rantes.	Com	que	podia	lisonjear	a	ambição	do	príncipe?	Com	a	desmesurada	exten-

são	dum	terreno	inculto,	bravo,	mal	povoado.	O	rei	não	curou	de	sua	nova	aquisi-

ção,	e	do	povo	os	que	a	não	ignoravam	a	reputaram	de	nenhum	valor.32	

Todavia	com	o	andar	do	tempo	uns	e	outros	se	foram	convencendo	da	im-

portância	do	vasto	continente	que	a	 fortuna	 lhes	deparara.	Errado,	mas	naquelas	

era	necessário,	sistema	de	colonização,33	atrasou	seu	aumento	e	povoação,	porém	

o	tempo,	a	riqueza	do	terreno,	a	bondade	do	clima	resistiram	à	maldade	e	imperí-

cia	dos	homens,	à	barbaridade	e	estupidez	das	leis:	o	Brasil	descoberto	no	princí-

pio	do	século	XVI,	era	já	no	XVII	objecto	da	cobiça	e	inveja	de	todas	as	nações	marí-

timas	e	comerciantes.	Então	já	os	galeões	do	Tejo	tinham	perdido	o	ceptro	dos	ma-

res:	a	Holanda	livre	e	independente	o	havia	tomado	quase	sem	esforços	das	desfa-

lecidas	mãos	de	Portugal	sujeito	e	escravo.	As	conquistas	de	Albuquerque,	as	des-

cobertas	de	Gama	tinham	sucumbido	ao	jugo	dos	audazes	republicanos:	por	pouco	

esteve	que	às	de	Cabral	outro	tanto	não	sucedesse34.	E	foi	necessário,	para	que	Por-

tugal	conhecesse	o	valor	de	tão	ricos	domínios,	que	lho	viesse	a	cobiça	estrangeira	

demonstrar	a	casa35.	Desde	então	começou	o	Brasil	a	ser,	e	a	considerar-se,	quando	

não	a	mais	relevante,	uma	das	principais	partes	da	monarquia.	Porém	o	receio	de	

perdê-lo	fez	aumentar	as	vexações	à	proporção	que	sua	valia	aumentava;	e	assim	

começou	a	formar-se	aquele	sistema	opressor	e	barbaramente	colonial,	que	aper-

feiçoou	 e	 regularizou	 depois	 o	marquês	 de	 Pombal:	 sistema	 que	 seguiram	 (com	

menos	juízo	sim,	porém	com	mais	crueldade)	os	ministros	pigmeus	que	sucederam	

ao	 despotismo,	 e	 não	 nos	 talentos,	 daquele	 extraordinário	 e	 gigantesco	 engenho	

político;	sistema	que	ainda	hoje	cegamente	seguiria,	se	 lho	deixassem,	o	gabinete	

português,	que	nunca	para	o	presente	ou	futuro	teve	olhos,	e	apenas	do	passado	vê	

o	que	de	escarmento,	experiência,	ou	exemplo	lhe	não	pode	servir.	Mas	extraordi-

nários	sucessos	interromperam	a	rotina	ministerial.	
	

XXI	

																																																								
32	V.	Damião	de	Góis,	e	Corografia	Brasílica.	(nota	de	A.	G.)				
33	Robertson’s	America,	Raynal,	etc.	(nota	de	A.	G.)				
34	Castrioto	Lusitano	etc.	(nota	de	A.	G.)				
35	Idem,	Ibidem.	
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Estado	do	Brasil	no	princípio	do	século	décimo-nono	

De	todo	o	imenso	território	que	a	ribeira	do	mar	se	estende	desde	o	Amazo-

nas	ao	La	Plata	apenas	as	ourelas	marítimas	eram	salpicadas	de	povoação,	e	essa	

tão	mesclada	que	só	a	quinta	ou	sexta	parte	se	podia	dizer	branca.36	A	raça	escrava	

certo	muito	longe	estava	de	ser	tratada	de	maneira	que	não	envergonhasse	a	natu-

reza:	mas	ainda	assim	não	eram	as	crueldades	dos	colonos	portugueses	para	com-

parar-se	com	os	horrores	verdadeiramente	canibais	de	ingleses	e	franceses.	

O	governo	porém	era	estúpido	e	tirânico:	a	autoridade	dos	capitães	generais	

sem	limites	e	sem	recursos;	a	jurisdição	mista	e	intrincada	dos	ouvidores	e	juízes	

de	 fora	 faziam	a	 governança	do	Brasil	 não	 só	 a	mais	despótica,	 senão	 também	a	

mais	 absurda	de	 todas	 as	 administrações	 coloniais.	Nem	as	próprias	 relações	do	

Rio	 e	 Baía	 eram	 essas	mesmas	 tribunais	 independentes;	 porque	 presididas	 pela	

autoridade	administrativa,	eram	leis	porque	julgavam	as	portarias	do	governador,	

e	seus	acórdãos	minutados	nas	secretarias	dele.	

O	clero	pobre	e	ignorante	influía	pouco;	as	ordens	religiosas	também	pouco	

medradas	não	preponderavam	muito:	só	o	comércio,	apesar	de	todos	os	barrancos	

da	legislação	e	abusos	de	seus	executores,	tinha	importância	e	valor.	Porém	o	co-

mércio	era	exclusivo	com	Portugal;	Lisboa	e	Porto	os	mercados	do	Brasil	para	as	

nações	da	Europa;	não	lhe	consentindo	a	metrópole	o	mínimo	trato	ou	tráfico	com	

o	resto	do	universo.	Até	o	ensino	e	as	luzes	eram	objecto	de	monopólio,	porque	no	

Brasil	não	havia	seminários,	nem	colégios,	nem	universidades;	e	não	só	o	médico,	o	

jurisconsulto,	o	matemático,	o	filósofo,	mas	até	o	que	se	destinava	aos	mais	triviais	

conhecimentos	e	profissões	da	sociedade	as	tinha	de	vir	aprender	e	estudar	a	Por-

tugal.	Todavia,	a	massa	geral	dessa	população	era	boa;	só	lhes	falecia	bom	governo	

para	de	tão	florescentes	colónias	se	desenvolver	a	mais	poderosa	nação	das	terras	

transatlânticas.	
	

XXII	

O	Brasil	metrópole	

E	esse	era	o	estado	do	Brasil	quando	a	casa	de	Bragança	fugitiva	de	Portugal	

aportou	naquele	hemisfério,	oferecendo	ao	novo	mundo	o	novo	espectáculo	de	um	

monarca,	de	uma	 corte	 europeia	 transplantados	dos	góticos	palácios	das	 regiões	

																																																								
36	Supõe-se	pela	combinação	de	todos	os	cômputos	feitos	até	1806,	que	nesse	ano	a	popu-

lação	do	Brasil	não	excedia	de	800.000	negros	e	mulatos	 forros,	1.500.000	escravos,	8	a	900.000	
indígenas	aldeados;	total	3.100.000:	sendo	apenas	a	quinta	ou	sexta	parte	brancos.	(nota	de	A.	G.)				
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feudais	para	um	solo	virgem	de	aristocracias,	e	cujos	habitantes,	ricos	e	igualados	

pela	comum	lei	do	trabalho,	não	conheciam	mais	excelências	que	as	do	seu	gover-

nador	ou	do	seu	bispo,	nem	mais	senhorias	que	as	do	seu	ouvidor	e	juiz	de	fora.	

Subitamente	 uma	nuvem	de	 grandes,	 de	magnates	 de	 todas	 ordens	 e	 hie-

rarquias	invadem	suas	terras,	maltratam,	roubam,	afrontam	e	fazem	sentir	aos	po-

vos	do	Brasil	todas	as	doçuras	e	bênçãos	de	um	governo	paternal	e	legítimo.	

Este	foi	o	primeiro	efeito	que	resultou	ao	Brasil	de	sua	nova	posição	política.	

Pesados	e	violentos	tributos,	vexação	de	toda	a	ordem	e	guisa	vieram	logo.	As	es-

peranças	 dos	Brasileiros	 esvaeceram-se:	 escravos,	 oprimidos	 como	dantes,	 só	 ti-

nham	mudado	de	condição	em	ter	mais	perto	o	opressor.	Mas	uma	causa	estranha	

veio	melhorar	a	sorte	do	novo	império.	O	gabinete	britânico	quis	os	portos	abertos	

para	os	navios	de	sua	nação;	e	o	ministério	português	 forçado,	mau	grado	seu,	a	

fazer	 bem	 à	 classe	 industrial,	 consentiu	 em	 franquiar	 os	 portos	 do	Brasil.	 Assim	

acabou37	o	monopólio	de	Portugal,	assim	os	mercados	de	Lisboa	e	Porto	se	muda-

ram	para	o	Rio,	Baía,	Pernambuco	e	mais	cidades	marítimas	do	Brasil.	O	comércio	

cresceu	 florentíssimo,	e	continuou	a	 lutar	com	mais	 forças	contra	a	perversidade	

do	governo	e	de	seus	actos,	a	qual,	ainda	assim,	crescia	paralela	com	o	aumento	da	

fortuna	pública.	

A	venalidade	e	 imperícia	dos	ministros,	a	devassidão	da	corte,	o	aumento,	

abusos,	e	pretensões	da	aristocracia	haviam	subido	ao	máximo	ponto,	e	deixaram	

muito	atrás	quanto	na	Europa	se	conhecia:	esse	não	era	só	despotismo,	mas	despo-

tismo	oriental,	estúpido,	 infame	e	 indecente.	Governos	tais	não	quebram	(porque	

nem	 para	 isso	 têm	 força)	 os	 laços	 sociais,	mas	 apodrecem-nos;	 o	mínimo	movi-

mento,	,	que	de	leve	toque	nessas	massas,	descompostas,	descobrirá	a	falsa	posição	

duma	sociedade	sem	mais	vínculos	que	o	hábito	deles,	sem	mais	ordem	ou	união	

que	o	longo	costume	de	existir	sem	ela.	
	

XXIII	

Revolução	no	Brasil	

Nestas	inconsistentes	circunstâncias	do	Brasil,	o	rodeava	por	toda	a	parte	a	

conflagração	geral	do	continente	americano;	em	tal	crescimento	de	abusos,	de	pri-

vilégios,	 de	 esforços	 retrógrados,	 a	 civilização	 crescia	 vitoriosa	 em	 derredor	 de	

																																																								
37	O	Brasil	deixou	desde	então	de	ser	colónia	de	Portugal:	é	escandalosa	a	má-fé	dos	Brasi-

leiros	que	ainda	hoje	estão	repetindo	o	contrário.	(nota	de	A.	G.)				
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seus	limites,	e	destruía	todos	esses	erros	e	absurdos	que	lhe	entravavam	a	estrada	

triunfal.	Só	o	Brasil	parecia	estacionário	e	impassível	quando,	situado	no	meio	da	

América,	 todos	 os	 raios	 do	 grande	 círculo	 americano	 pareciam	 dever	 convergir	

para	 ele	 como	 para	 centro.	 Não!	 A	 electricidade	 já	 faísca	 por	 suas	 províncias,	 já	

estala	por	suas	cidades;	aquele	sussurro	precursor	das	grandes	comoções	políticas	

começa	já	de	sentir-se;	os	ministros	imbecis	despertam	enfim:	declara-se	a	guerra	

aos	novos	Estados;	trata-se	de	afastar	para	longe	o	exemplo,	de	evitar	o	contacto38.	

A	pacificação	da	Europa	veio	a	ponto	para	ajudar	os	projectos	do	ministério	brasi-

liense:	a	flor	dos	batalhões	portugueses,	aguerridos	por	tão	longa	campanha,	auda-

zes	por	tanta	vitória,	é	obrigada	a	desertar	das	bandeiras	da	honra	e	independên-

cia	nacional	para	ir	alistar-se	sob	o	estandarte	da	invasão	ilegítima,	da	usurpação	

absurda.			

Estas	briosas	 falanges	costumadas	a	vencer,	vencem	apesar	da	estranheza	

do	clima	e	dos	 inexplicáveis	obstáculos	que	em	 todo	o	género	 se	 lhe	punham	de	

diante.	

A	revolução	já	iminente	do	Brasil	foi	 	espaçada	por	algum	tempo;	e	os	que	

mais	 atrevidos	 levantaram	 o	 grito	 da	 liberdade	 em	 Pernambuco	 foram	 vítimas	

dessa	 tentativa	 temporã.	 As	 classes	 parasitas	 cantaram	 triunfo,	 embriagaram-se	

com	o	cheiro	do	sacrifício,	e	adormeceram	sobre	o	perigo,	que	 todavia	não	 tinha	

cessado.	 Mais	 forte,	 mais	 valente,	 mais	 irritada	 pela	 compreensão,	 a	 revolução	

existia	cheia	de	vigor	e	de	vida	no	coração	do	Brasil:	o	mínimo	impulso,	o	levíssimo	

toque	faria	rebentar	num	instante	todas	essas	comportas	apodrecidas,	que	empre-

savam	a	torrente	da	civilização.	E	esse	instante	não	tardou.	As	velhas	instituições	

da	Europa	seguravam	ainda	por	débil	fio	esta	derradeira	porção	da	América:	mas	a	

Europa	tinha	recebido	da	América	o	exemplo	e	impulso	da	liberdade;	justo	era	que	

lho	retribuísse.	

	
XXIV	

Europa	–	Revolução	de	1820	
Exigia	a	ordem	alternada	da	recíproca	influência	dos	dois	mundos,	que	re-

flectisse	agora	para	o	Meio-dia	do	novo,	o	grande	movimento	que	de	seu	Setentrião	

tinha	vindo	abalar	o	velho.	

																																																								
38	Tal	foi	a	verdadeira	causa	da	fatal	guerra	de	Buenos	Aires	que	tão	funesta	foi	ao	comércio	

português.	(nota	de	A.	G.)					
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A	 vez	 da	 Europa	 é	 chegada:	 toca-lhe	 por	 seu	 turno	 tomar	 a	 iniciativa	 na	

questão	máxima	do	universo.	Civilização	e	ignorância,	liberdade	e	privilégios	–	no-

va	luta	começa	entre	eles;	e	ao	antigo	hemisfério	incumbe	começá-la.	

A	que	povo	cabe	levantar	agora	o	pendão	prostrado	da	justiça	das	nações?	A	

esse	que	mais	avexado	e	ofendido,	mais	ultrajado	e	oprimido	for.	Dêmos	um	lanço	

d’olhos	 pela	 Europa,	 e	 vejamos	 por	 esse	 horizonte	 político	 donde	mais	 cresce	 a	

cerração	da	tempestade;	onde	mais	agravada	a	humanidade	se	rebelará	mais	pres-

to	contra	seus	opressores.	

Os	reis	 tinham	vencido;	ou	antes	para	os	reis	 tinham	vencido	os	povos.	 Já	

mencionei	as	promessas	com	que	os	instigaram	à	peleja	e	à	vitória,	e	com	que	de-

pois	fingiram	retribuir-lhes;	já	disse	como	os	cumpriram,	–	mal,	atraiçoadamente,	

com	subterfúgios	e	mentira.	Mas	de	todo	o	continente	europeu	as	duas	penínsulas,	

italiana	e	espanhola,	foram	de	certo	as	mais	ultrajadas,	as	mais	indignamente	vili-

pendiadas39:	 e	 todavia	 se	olharmos	a	natureza	da	ofensa	 e	da	 injustiça,	 em	 igual	

paralelo	poremos	suas	queixas	e	agravos;	porém,	se	considerarmos	as	circunstân-

cias,	a	qualidade	do	ofensor,	por	sem	dúvida	que	as	duas	nações	da	península	his-

pânica	centuplicados	motivos	 tinham	demais	que	as	províncias	e	povos	da	 Itália.	

Ambas	haviam	entrado	na	luta	geral,	ambas	tinham	o	inato	direito	de	todos	os	po-

vos	a	ser	 felizes,	e	governados	segundo	a	 justiça.	Mas	particularmente	Espanha	e	

Portugal	haviam	pugnado	por	si	e	por	seus	reis;	e	se	feliz,	e	bem	sucedida	fora	essa	

luta,	ao	generoso	patriotismo	da	Espanha	se	deve,	deve-se	às	 liberais	 instituições	

que	adoptou,	as	quais	esse	patriotismo	excitaram,	o	nobre	espírito	da	nacionalida-

de	despertaram,	 e	 assim	alevantaram	o	 imenso	poder	da	 força	moral,	 a	 que	não	

puderam	resistir	nem	os	vencedores	de	Iena,	de	Austerlitz	e	Marengo.40	

Porém	o	cobarde	príncipe,	por	quem	tanto	honrado	cidadão	combateu,	pe-

receu	e	venceu	ao	cabo,	Fernando	solto	enfim	da	ignominiosa	e	voluntária	prisão	

pela	nobre	generosidade	de	seu	povo,	apenas	pisa	o	território	castelhano,	e	toma	

nas	mãos	indignas	esse	ceptro	que	em	má	hora	e	para	mal	seu,	lhe	recobraram	os	

povos,	patenteou	logo	com	a	mais	infame	perfídia	toda	a	ingratidão,	toda	a	vileza	
																																																								

39	As	lanças	de	Poniatowski	não	combateram	pelos	reis;	e	contudo	no	fim	da	guerra	ganhou	
pouco	sim,	mas	não	perdeu	a	Polónia.	Portanto	os	agravos	da	Itália	e	das	Espanhas	não	podem	ser	
igualados.	(nota	de	A.	G.)				

40	O	mais	poderoso	 inimigo	de	Bonaparte	 foi	 a	 constituição	de	Cádiz;	Welligton	o	procla-
mou:	e	todos	os	poderosos	a	reconheceram	e	aplaudiram	na	ocasião	do	perigo,	e	depois	todos	pro-
curaram	sua	destruição	em	1814	e	1823.	(nota	de	A.	G.)					
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dum	escravo,	que,	 liberto	por	mão	caridosa	dos	grilhões	que	bem	mereciam	seus	

crimes,	começa	o	gozo	e	exercício	da	liberdade	por	insultar	e	ofender	a	quem	lhe	

alcançou	a	não	merecida	carta	de	alforria.		

Fernando	devia	a	liberdade	e	o	trono	à	constituição	de	Cádis:	liberto	e	coro-

ado	por	ela	entra	no	reino,	promete	 jurá-la	e	cumpri-la;	e	o	primeiro	acto	de	seu	

governo	é	aniquilá-la,	punir	barbaramente	seus	fautores	(fautores	de	sua	dinastia,	

assim	como	flor	de	toda	a	nação),	anular	todas	as	reformas,	destruir	todos	os	me-

lhoramentos,	 renovar	os	abusos	 todos,	 restabelecer	 todos	os	absurdos,	 incoerên-

cias	e	funestas	instituições	da	monarquia	teocrática	dos	Filipes.	

Em	Portugal	a	força	estrangeira,	interessada	auxiliar,	que	tão	caro	nos	ven-

deu	nossa	fantástica	independência,	não	tinha	deixado	respirar	a	opinião	pública,	

nem	permitido	ao	espírito	nacional	o	desenvolver-se,	e	manifestar	seus	verdadei-

ros	 sentimentos.	 Todos	 os	 corações	 voavam	 para	 Cádis	 e	 suspiravam	 de	 briosa	

inveja	pela	fortuna	de	seus	vizinhos41;	mas	a	protecção	opressora	dos	aliados	sufo-

cou	o	 generoso	 impulso	da	nação,	 e	 reteve	os	Portugueses	no	primeiro	passo	 (o	

mais	difícil)	da	liberdade,	fazendo-os	crer	da	Europa	rebanho	miserável	de	escra-

vos	semi-bárbaros,	que	só	compelidos	por	eles	combateram	involuntariamente	por	

liberdade	e	 independência	que	não	sabem	apreciar,	nem	gozar	mereciam.	Assim,	

posto	que	virtualmente	unidos	aos	Castelhanos	em	sentimentos	e	desejos,	tão	adi-

antados	como	eles	na	civilização	e	nas	luzes,	não	tinham	todavia	ganho	ainda	tanto,	

e	por	esse	lado	não	perderam	tanto	com	a	pseudo-restauração	os	Portugueses.	

Porém	outros	padecimentos	e	afrontas	os	emparelhavam	na	miséria	e	agra-

vos:	porque	reduzido,	como	já	disse,	a	colónia	de	suas	colónias,	governado	por	um	

despotismo	delegado	 (o	pior	 e	mais	 insuportável	 de	 todos	 os	despotismos),	 cor-

rupto	e	impotente;	Portugal	sem	comércio,	porque	lho	tolhera	e	arruinara	o	gabi-

nete	 do	Rio42;	 sem	 indústria,	 porque	 lha	 empeciam;	 sem	 agricultura,	 porque	 lha	

vedavam;	sem	administração,	porque	não	é	administração	o	peculato	desfaçado	e	

público,	o	roubo	e	a	venalidade	patente,	–	descera	ao	mais	abjecto,	mais	vilipendio-

so	estado,	a	que	jamais	se	viu	baixar	nação	sem	haver	perdido	sua	independência;	

																																																								
41	É	inegável	esta	verdade:	o	governo	arteiro	confundiu	de	propósito	os	homens	honrados	

que	professavam	essas	opiniões,	com	os	verdadeiros	afrancesados;	e	o	povo	incauto	os	estigmati-
zou	indistintamente	a	todos	com	o	nome	de	jacobinos.	(nota	de	A.	G.)				

42	Nem	uma	só	provisão	se	fez	a	benefício	do	comércio	de	Portugal	quando	se	abriram	os	
portos	do	Brasil	a	todas	as	nações.	(nota	de	A.	G.)				
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conquanto	pouco	era	a	 independência	de	um	Estado	na	máxima	parte	governado	

por	estrangeiros	delegados	de	um	chefe	ausente.	

Por	maneira	que	bem	perplexo	se	veria	o	juiz,	que	louvado	para	decidir	em	

tal	questão	houvesse	de	pronunciar	qual	das	duas	nações	da	península	ibérica	mais	

agravada	 ou	mais	 desgraçada	 estava.	 Assim	 era	 geral	 em	 ambas	 o	 descontenta-

mento,	comum	a	indignação,	e	unânime	a	efervescência.	Diversas	tentativas	rom-

peram	nos	dois	reinos;	mas,	ou	por	imaturas	ou	por	mal	preparadas,	só	serviram	

para	aumentar	o	calendário	dos	martírios	da	pátria,	e	preparar	os	ânimos	dos	po-

vos.	

	

XXV	

Natureza	da	Revolução	de	1820	–	Espanha	

Finalmente	chegou	o	vigésimo	ano	do	século	XIX,	assinalado	nos	 fastos	da	

humanidade,	e	uma	das	eras	da	civilização.	Espanha	 levantou	o	brado:	o	grito	da	

ilha	de	Leão	soou	por	todas	as	suas	províncias;	e	quase	sem	oposição,	sem	nenhum	

dos	 terríveis	 acidentes,	 das	 inseparáveis	 calamidades	 companheiras	 das	 revolu-

ções,	a	constituição	de	Cádis	foi	restabelecida,	o	congresso	convocado,	e	a	grande	

máquina	do	governo	representativo	posta	em	regular	andamento.	Tão	preparada,	

tão	convencida,	tão	decidida	estava	a	nação!	

O	novo	e	inaudito	espectáculo	de	semelhante	revolução	espantou	o	mundo;	

e	 encheu	 de	 inveja	 e	 desejo	 as	 nações,	 que	 todas	 suspiravam	 por	 liberdade,	 e	 a	

quem	o	receio	das	discórdias	civis,	o	terrível	exemplo	da	França,	continha	todavia.	

Por	toda	a	Europa	despontavam	sintomas	de	comoção:	não	já	aqueles	anún-

cios	aterradores,	formidáveis	e	espantosos,	que	na	tremenda	irrupção	do	Etna	da	

revolução	francesa	anunciavam	sua	comunicação	subterrânea	com	o	fermento	da	

massa	geral	europeia,	e	ameaçavam	rebentar	a	cada	instante,	em	cada	cidade.	Não:	

os	furores	demagógicos	haviam	cessado,	os	fantasmas	platónicos	tinham-se	desva-

necido;	a	Europa	queria	 liberdade,	mas	aquela	 liberdade	que	suas	circunstâncias	

comportavam,	que	sua	localidade,	seus	costumes,	seus	abusos,	ainda	seus	arraiga-

dos	vícios,	podiam	tolerar.	Assim	a	tendência	dos	ânimos,	a	inclinação,	a	atracção	

geral	se	manifestava	franca,	leal	e	pacificamente,	sem	terror,	sem	receio.	A	revolu-

ção	dos	fins	do	século	XVIII	fora	uma	detonação	eléctrica,	que	se	comunicava,	cres-

cia,	e	crescendo	destruía	e	abrasava;	a	do	princípio	do	XIX	era	uma	força	magnética,	
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valente,	poderosa	sim	mas	serena,	que	chamava	mas	não	 impelia,	atraia	mas	não	

centelhava.	

Tenho	 por	 exacta	 esta	 comparação.	 A	 revolução	 das	 duas	 Penínsulas	 era	

moderada	 e	pacífica;	 a	 liberdade	 triunfante	propôs	 aos	 tiranos	 condições	honro-

sas;	cedeu	para	que	eles	cedessem;	fez	até	sacrifício	da	justiça	para	que	sacrificas-

sem	eles	a	injustiça.	Os	tiranos	aceitaram	com	dolo,	faltaram	à	palavra,	perjuraram,	

e	valeram-se	da	mansidão	da	 liberdade	para	a	 traírem	a	 falsa	 fé.	Que	devem	eles	

esperar	 quando	 ela	 voltar	 sem	 propor	 capitulações,	 sem	 dar	 quartel,	 e	 surda	 às	

proposições	que	lhe	fizerem	para	transigir?	

	

XXVI	

Revolução	de	Portugal,	Itália,	Grécia	

E	em	verdade	parecia	que	no	belo	e	doce	clima	do	Meio-dia	devia	nascer	es-

te	sistema	indulgente,	generoso	e	tolerante,	que	até	com	as	fraquezas	da	humani-

dade	transigia,	e	baixava	como	um	anjo	conciliador	no	meio	dos	homens	para	fazer	

a	uns	esquecer	as	injúrias,	a	outros	repará-las,	e	unir	a	todos	para	a	comum	felici-

dade.	Que	perspectiva	para	a	raça	humana!	Que	esperanças!	Liberdade	sem	sangue,	

igualdade	 sem	 desavenças,	 religião	 sem	 fanatismo,	 monarquia	 sem	 despotismo,	

nobreza	sem	oligarquia,	governo	popular	sem	demagogos!	

Portugal	seguiu	a	Espanha.	Em	breve	a	península	italiana	acudiu	ao	reclamo	

da	liberdade	meridional.	Da	oposta	ribeira	lhe	respondeu	a	Grécia.	

Portugal	abandonado	por	seu	chefe,	e	entregue	à	mercenária	tirania	de	seus	

desprezíveis	bachás,	deu	então	o	grande	exemplo	de	uma	nação	pequena,	oprimida,	

que	 ouve	 pela	 primeira	 vez	 a	 palavra	 liberdade,	 que	 pela	 primeira	 vez	 a	 goza,	 e	

todavia	procede	em	todos	seus	actos	como	um	povo	maduro	no	exercício	da	sobe-

rania,	educado	no	governo	representativo,	e	para	quem	o	difícil	costume	de	reinar	

e	obedecer	é	já	muito	antigo,	hábito	natural	e	fácil.	As	duas	nações	italianas	adop-

taram	a	constituição	de	Cádis:	em	Portugal	o	espírito	de	independência,	porventu-

ra	uma	certa	rivalidade	que	a	vizinhança	e	antigas	 injúrias	excitavam,	não	o	quis	

sujeitar-se	 senão	 a	 um	 código	 de	 sua	 própria	 feitura	 e	 eminentemente	 nacional.	

Mas	a	base	de	todos	esses	códigos	era	uma,	eles	próprios	eram	os	mesmos;	aciden-

tes	ou	palavras	os	distinguiam:	 era	 enfim	um	só	o	que	podemos	designar	 com	o	

nome	de	–	“sistema	da	liberdade	meridional”.	
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XXVII	

Erro	capital	do	sistema	político	de	1820	

Ainda	mal!	que	para	tão	generoso	sistema	faltaram	homens,	ou	antes	falha-

ram	os	homens	nos	meios	e	modos	de	sua	aplicação.	Não	foi	erro	deste	ou	daquele,	

como	 a	 inveja,	 a	 intriga,	 os	 partidos	 cegamente	 proclamaram;	mas	 erro	 comum,	

geral,	em	que	todos	pecaram,	para	que	todos	concorreram	com	sua	quota	de	faltas;	

as	quais	todas	procederam	de	uma	só	e	única	origem,	“o	errado	método	de	se	esta-

belecer	aquele	sistema”.	

Inocente	foi	esse	erro	em	muitos,	direi	na	maior	parte,	porque	o	engano	ge-

ral	o	supunha	o	mais	acertado	meio.	Quero	falar	das	revoluções	militares,	que	em	

verdade	foram	a	única	e	valente	causa	da	pouca	duração	e	estabilidade	do	sistema	

representativo	nas	duas	Penínsulas.	Certo	é	que	sem	o	auxílio	da	força	armada	era	

impossível	qualquer	revolução	no	estado	daqueles	países.	Mas	fazer-se	do	que	só	

devia	ser	auxílio,	agente	único	e	exclusivo,	eis	aí	o	grande,	o	máximo,	o	capital	erro	

das	revoluções	peninsulares	de	1820.	Todos	os	homens	ilustrados,	todos	os	cida-

dãos	honrados	aplaudiram	e	adoptaram	de	coração	e	alma	os	princípios	(as	formas	

nem	todos)	do	sistema	proclamado:	mas	a	massa	geral,	o	corpo	da	nação,	que	nun-

ca	se	decide	sem	ver,	 tocar,	palpar	por	si	mesma,	–	 ficou	impassível	e	pela	maior	

parte	indiferente.	

Demonstrado	 é	 já	 hoje	 que	 a	 totalidade	 do	 povo	 jamais	 se	 interessará,	 e	

menos	punirá	por	mudanças	políticas	que	ela	própria	não	tenha	 feito,	ou	para	as	

quais,	pelo	menos,	não	tenha	grandemente	concorrido.	Nem	vale	a	pronta	objecção	

de	que	o	povo	todo	concorrera	para	essas	 inovações,	pois	que	elegera	deputados	

que	em	seu	nome	e	por	procuração	sua	as	estatuíram.	Teorias	são	essas	que	o	povo	

ignora,	 abstracções	 que	 dos	 sentidos	 lhe	 fogem;	 e	 o	 povo	 não	 crê,	 nem	defende,	

senão	o	que	toca	e	palpa.	

Mas	o	ódio	dessa	liga	fatal	que	por	zombaria	ou	blasfêmia	se	intitula	da	“le-

gitimidade”	era	certo,	seus	efeitos	 iminentes.	Os	desertos	da	Rússia	plantados	de	

baionetas,	 os	 castelos	 feudais	 da	 Alemanha	 eriçados	 de	 canhões,	 o	 ciúme	 inglês	

coalhando	os	mares	de	armadas	terríveis,	a	França,	envergonhada	de	suas	antigas	

proezas,	ansiosa	de	fazer	penitência	e	de	mostrar	a	seu	senhor	arrependimento	e	

remorso;	todos	os	colossos	do	Norte	ameaçavam	o	Meio-dia.	Como	lhes	há-de	ele	

resistir?	Recorrerá	a	seus	exércitos?	Dir-lhes-á:	Vós	fizestes	a	revolução,	defendei-a	
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vós?	Porém	esses	exércitos	perderam	a	disciplina	militar,	e	por	esse	primeiro	acto	

de	salutar	desobediência	se	 julgarão	autorizados	a	cometer	quantos	mais	 lhes	pa-

recer,	dizendo	depois	de	cada	um	deles:	Salvámos	a	pátria.	

Assim	sucedeu	de	facto:	porém	quando	tal	não	houvera	acontecido,	quando	

o	soldado	houvera	conservado	a	disciplina,	quando	cada	um	deles	se	não	supuses-

se	 na	 ocasião	 do	 perigo	 legislador,	 executador,	 julgador,	 governante	 absoluto:	 e	

não	argumentasse	do	fatal	aresto	da	primeira	revolução	para	o	direito	permanente	

de	fazer	cinquenta	outras:	como	houvera	o	pequeno	poder	dos	exércitos	do	Meio-

dia	de	resistir	às	forças	colossais	de	todo	esse	Norte?	Exército	por	exército	era	im-

possível,	mas	que	fôramos	nós	gigantes,	pigmeus	eles.	

Logo	era	certa	a	ruína	da	liberdade?	–	Não,	não,	homens	cegos,	não:	chamai	

o	povo,	 interessai-o,	 fazei	por	ele	e	para	ele	a	revolução;	ela	defenderá	a	obra	de	

suas	mãos.	Um	povo	que	não	quer	ser	conquistado	jamais	o	é;	um	povo	que	deter-

minadamente	 quer	 ser	 livre	 sempre	 o	 será.	 Essa	 determinada	 vontade	 convinha	

inspirar	e	manter	no	povo;	e	exactamente	nisso	falhou	a	revolução.	Sei	eu,	e	todo	o	

homem	de	boa	fé	o	sabe,	que	não	foi	criminosa	tenção	de	todos	os	que	dirigiram	os	

negócios	públicos	a	que	os	levou	a	arredar	constantemente	o	povo	(segundo	fize-

ram)	de	tomar	parte	na	revolução;	o	receio	da	anarquia,	o	fatal	exemplo	da	França	

lhe	inspirou	terror;	e	a	natureza	própria	do	sistema	indulgente	e	neutralizador	que	

se	 havia	 proclamado,	 exigia	 suma	 prudência	 e	 melindre	 neste	 ponto.	 Mas	 quão	

longe	foi	esse	melindre,	quão	vagarosa	e	tímida	andou	essa	prudência!	Os	inimigos	

da	liberdade,	estrangeiros	e	domésticos,	o	perceberam,	e	cuidaram	em	aproveitar	a	

tempo	de	 tão	 fatal	descuido	e	 timidez.	A	massa	da	população,	 inerte,	 impassível,	

indiferente,	estava	à	disposição	do	primeiro	que	dela	se	quisesse	valer	dando-lhe	

movimento	em	qualquer	sentido:	a	revolução	não	se	aproveitou	dela,	 fê-lo	a	con-

tra-revolução.	

Recapitulemos:	

A	revolução	foi	militar;	o	exército	perdera	a	disciplina:	não	se	podia	contar	

com	ele.		

Mas	a	revolução	não	podia	deixar	de	ser	militar,	porque	o	exército	tinha	a	

força.	
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Pois	devia	chamar-se	povo	e	exército;	fazer	a	revolução	militar	e	civil;	armar	

imediatamente	o	povo	para	que	melhor	se	unissem	assim,	e	mais	respeito	 impu-

sessem	a	estranhos.	

Mas	o	espírito	da	revolução	era	moderado,	pacífico	e	conciliador:	se	o	povo	

nela	entrasse	quem	o	poderia	conter?	Pois	eis	aí	o	defeito	da	revolução.	Revoluções	

pacíficas,	moderadas,	só	o	governo	as	pode	fazer	porque	as	faz	com	a	força	na	mão,	

manda	ao	povo	em	seu	próprio	nome,	e	não	no	dele;	não	discute	nem	propõe,	de-

termina	e	ordena.	Mas	quando	a	revolução	se	faz	pelo	povo	e	em	seu	nome,	forçoso	

é	que	o	povo	entre	e	disponha	nela,	que	a	máquina	social	se	desloque;	as	institui-

ções	velhas	se	destruam	todas	de	uma	vez,	e	que	em	terreno	limpo	e	desembaraça-

do	se	edifiquem	de	novo	novos	edifícios43.	

Ora	as	revoluções	de	1820	não	só	foram	quase	puramente	militares	no	seu	

começo	e	rompimento,	mas	até	militares	se	conservavam	sempre,	(falo	de	Espanha	

e	Portugal	onde	progrediram)	porque	o	governo	estribava	principalmente	no	exér-

cito,	e,	especialmente,	em	Portugal,	jamais	consentiu	que	o	povo	tomasse	a	mínima	

parte	na	defesa	pública;	e	só	nos	últimos	paroxismos	do	sistema	consentiu	na	insti-

tuição	 salutar	das	guardas	nacionais.	Daí	militarmente	proclamada,	militarmente	

sustentada,	e	militarmente	destruída	foi	a	causa	do	povo,	sem	ao	povo	ser	permiti-

da	sua	própria	defesa.	

Uma	de	duas:	 ou	o	 sistema	era	democrático	 e	democraticamente	 se	devia	

estabelecer:	e	então	foi	errada	a	revolução,	porque	não	interessou	bastante	a	mas-

sa	democrática;	 ou	não	o	 era,	 e	 também	 foi	 errada,	 porque	 se	 interessou	demais	

essa	massa	com	as	concessões	que	lhe	fizeram.	

Sem,	por	agora,	falar	na	propriedade	ou	impropriedade	das	constituições	de	

Cádis	e	Lisboa,	direi	somente,	que	elas	 tiveram	os	mesmos	defeitos	da	revolução	

que	as	criara:	demais	para	um	sistema	conciliador	e	moderado,	qual	o	exigia	o	es-

tado	valetudinário	e	corrupto,	mesclado	de	classes	e	partidos	das	duas	Penínsulas;	

de	menos	 para	uma	 reorganização	 social,	 qual	 a	pedia	 a	 opinião	democrática	 e	 o	

espírito	radical	das	reformas	por	que	se	bradava.	Destas	contradições	resultou	não	

se	 conseguir	 o	 primeiro	 efeito	 das	 revoluções,	 que	 é,	 como	 em	 França	 dizem	de	

																																																								
	
43	Não	precisa	porém	que	a	demolição	dos	edifícios	velhos	esmague	os	desgraçados	que	ti-

nham	a	infelicidade	de	os	habitar.	(nota	de	A.	G.)	
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mettre	les	hommes	à	leur	place:	os	inimigos	da	liberdade	ficaram	nas	mesmas	posi-

ções	sociais;	e	assim	quando	houve	mister	magistrados	para	punir	rebeldes,	acha-

ram-se	com	protectores	deles;	quando	se	precisou	de	autoridades	para	manter	o	

sistema,	acharam-se	inimigos	rebuçados	que	o	minavam;	quando	se	quiseram	ge-

nerais,	apareceram	cobardes	que	temiam	a	guerra,	e	traidores	que	entregaram	as	

armas	aos	contrários;	quando	finalmente	se	precisaram	braços	e	espadas	para	de-

fender	a	pátria,	surgiram	baionetas	rebeldes,	indisciplinadas,	que	em	vez	de	mar-

char	contra	o	inimigo	se	voltaram	contra	a	nação.	

Não	se	pensa	porém	que	eu	faça	unicamente	consistir	a	 firmeza	e	estabili-

dade	 do	 sistema	 representativo	 na	 instituição	 das	 guardas	 nacionais,	 e	 na	 parte	

que	por	elas	toma	o	povo	no	estabelecimento,	manutenção	e	defesa	de	seus	direi-

tos.	Essa	instituição	maravilhosa	é	necessária,	indispensável;	porém	mais	necessá-

rio,	mais	 indispensável	 ainda	é	que	o	povo	conheça	e	avalie	o	que	defende.	Para	

isso	é	preciso	ilustrá-lo	de	palavra	e	obra.	De	palavra,	por	via	de	escritos	prudentes	

e	assisados,	de	escolas	e	instrução.	De	obra,	fazendo-lhe	ver	e	sentir	em	seus	resul-

tados	a	excelência	do	sistema	adoptado.	O	efeito	do	primeiro	destes	meios	é	lento,	

e	de	pouco	fruto	na	geração	presente	–	de	incalculável	proveito	nas	futuras.	

O	segundo	tem	imediatos	e	peremptórios	e	eficazes	resultados:	as	reformas	

na	 administração,	 os	 melhoramentos	 nas	 estradas,	 nos	 meios	 de	 circulação	 das	

riquezas,	a	protecção	da	indústria,	a	liberdade	no	comércio,	a	justiça	nas	leis,	nos	

tribunais,	nos	magistrados,	o	alívio	nos	tributos	(se	a	revolução	os	trouxesse)	mos-

trariam	ao	povo	as	vantagens	do	sistema	proposto,	seriam	incansáveis	e	eloquen-

tes	 apóstolos	de	 sua	bondade,	 e	 o	 fariam	de	 tal	modo	querido	 e	 amado,	 que	ne-

nhuma	traição	doméstica	ou	invasão	estranha	o	poderia	destruir.	

Mas	em	Portugal	(o	mesmo	sucedeu	nos	outros	países)	a	revolução	deixou	

as	coisas	como	as	achou,	e	não	mudou	senão	homens.	Se	a	antiga	aristocracia	his-

tórica	pesava	 sobre	a	nação,	 a	nova	aristocracia	da	 revolução	pesava	dobrado.	O	

patronato,	a	concussão,	o	peculato	era	o	mesmo.	Os	tribunais	julgavam	inquisitori-

amente	como	dantes.	Os	tributos	pouco	se	aliviaram,	o	comércio	sofria	os	mesmos	

estorvos,	 a	 indústria	 as	mesmas	 peias,	 a	 agricultura	 as	mesmas	 opressões.	 Com	

insignificantes	excepções,	o	povo	nem	era	mais	livre	nem	mais	feliz.	–	Como	havia	

ele	de	pugnar	por	um	sistema	que	nem	conhecia	nem	sentia?	
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XXVIII	

Contra-revolução	de	1823	

Já	 Nápoles	 e	 Piemonte44	haviam	 sucumbido	 à	 intervenção	 estrangeira:	 a	

Áustria	se	havia	constituído	executora	do	acórdão	da	Santa	Aliança.	Espanha	e	Por-

tugal	restavam;	sua	sentença	estava	lavrada,	mas	embargado	o	cumprimento	pela	

maior	dificuldade	da	execução.	França,	que	esse	deprecatório	recebera,	se	arrecea-

va	de	 seu	exército	e	não	ousava	cumprir.	Outro	gabinete	maquiavélico	 ruminava	

todos	os	estratagemas	de	sua	política	arteira	para	combinar	o	 interesse	 real	que	

tinha	na	queda	da	liberdade	peninsular	com	as	formas	convencionais	a	que	a	opi-

nião	do	seu	generoso	povo,	os	tratados	com	Portugal	e	o	receio	do	engrandecimen-

to	da	França	a	obrigavam.	Ambos	os	gabinetes	deram	as	mãos,	nenhum	declarou	

guerra,	 ambos	 invadiram:	 um	 com	armas,	 dinheiro	 e	escapulários	 pelo	Bidassoa;	

outro	com	dinheiro,	promessas,	e	astúcias	diplomáticas	pelo	Tejo.	O	indiferentismo	

da	massa	popular,	parte	por	sua	mesma	inacção,	parte	aproveitado	com	o	impulso	

fanático	 que	 se	 lhe	 deu,	 fez	 o	 resto;	 a	 traição	 militar	 completou	 inteiramente	 a	

obra:	o	sistema	peninsular	caiu,	e	com	ele	todas	as	esperanças	da	Europa.	

A	oligarquia	carregada	com	os	despojos	opimos	da	liberdade	entrou	de	no-

vo	em	sua	torre	de	ferro,	e	do	alto	das	ameias	feudais	deu	rebate	às	classes	parasi-

tas	desapossadas,	aos	abusos	deserdados,	ao	fanatismo	agrilhoado	e	à	 ignorância	

desprezada.	Todos	os	monstros	da	sociedade,	que	a	 liberdade	aterrara	no	dia	do	

seu	triunfo,	acudiram	furiosos	a	insultá-la	no	ataúde.	Reacção	terrível,	que	imolou	

milhares	de	vítimas,	que	sob	um	governo	dito	paternal,	 sob	uma	autoridade	dita	

legítima	cometeu	mais	barbaridades	e	sacrilégios	que	as	mais	desenfreadas	revo-

luções	demagógicas!	Que	legítimo	ousará	alegar	contra	as	crueldades	da	revolução	

francesa	depois	dos	horrores	da	contra-revolução	espanhola?	

	

XXIX	

Efeitos	da	contra-revolução	na	Europa	

Mas	assim	como	o	movimento	revolucionário	de	1820	fora	geral	em	toda	a	

Europa,	e	abalara	com	maior	ou	menor	repelão	(ainda	onde	manifesto	não	apare-

cera)	 os	 fundamentos	 do	 absolutismo:	 também	 a	 reacção	 deste	 foi	 universal;	 e	

																																																								
44	Aí	menos	se	interessara	ainda	o	povo,	e	mais	fácil	fora	portanto	a	destruição	da	liberda-

de.	(nota	de	A.	G.)	
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conquanto	 seu	mais	 valente	 embate	 veio	 de	 encontro	 sobre	 as	 duas	 Penínsulas,	

todavia	 pela	 Europa	 inteira	 se	 estendeu.	 Restringiram-se	 em	 França	 as	 eleições;	

estabeleceu-se	a	septanalidade	das	câmaras	com	manifesta	violação	da	Carta;	su-

primiu-se	depois	a	liberdade	de	imprensa,	fizeram-se	leis	de	sacrilégios	e	indemni-

zações;	todas	prisões	de	Itália	e	Alemanha	se	atulharam	de	suspeitos	e	inconfiden-

tes;	 o	 fantasma	 de	 liberdade,	 que	 o	 autocrata	 concedera	 à	 Polónia,	 desapareceu	

quase	de	 todo:	a	comissão,	ou	antes	 inquisição,	de	Mayenca	dobrou	de	rigor,	au-

mentou	espias,	torniquetes	e	polés;	os	Jesuítas	apareceram	por	toda	a	parte	desde	

Madrid	até	Zurique;	e	o	papa,	olhando	satisfeito	do	alto	do	Vaticano	para	sobre	o	

velho	mundo,	cuidou	ver-se	nos	dias	bem	aventurados	de	Gregório	VII	e	IX,	e	de-

senferrujou	os	 sagrados	 raios	 com	 fulminar	 anátemas	 a	 pedreiros	 livres,	 e	 exco-

munhões	a	carbonários.	

	

XXX	

Efeitos	da	contra-revolução	na	América	

Outra	vez	sucumbiu	a	Europa	na	causa	da	liberdade;	mas	não	assim	a	Amé-

rica.	 Suas	 repúblicas	 meridionais	 se	 iam	 sucessivamente	 organizando	 e	 consoli-

dando;	e	já	a	potência	europeia,	que	podia	desafrontar-se	do	jugo	da	Santa	Aliança,	

lhe	 enviava	mensagens	 de	 paz	 e	 amizade.	 O	 reconhecimento	 de	 sua	 nobre	 inde-

pendência	não	estava	ainda	declarado,	mas	existia	positivamente	decretado	pelo	

primeiro	Estado	comercial	e	marítimo	do	globo.	Enfim	completamente	triunfara	a	

liberdade	por	toda	a	América,	até…	até	ao	Brasil.	

	

XXXI	

Efeitos	da	contra-revolução	no	Brasil	

O	Brasil	recebera	o	impulso	de	Portugal,	e	conjuntamente	com	a	mãe	pátria	

proclamara	a	 liberdade,	enviara	deputados	ao	congresso	de	Lisboa,	espontânea	e	

distintamente	 declarara	 querer	 conservar-se	 unida	 à	 metrópole	 pelo	 vínculo	 de	

uma	constituição	livre,	igual	e	popular.	E	acaso	esse	estranho	fenómeno	político	se	

houvera	temporariamente	realizado	se	o	herdeiro	da	coroa	não	tivesse	permane-

cido	 na	 América.	 Impaciente	 de	 cingi-la,	 impacientes	 seus	 apaniguados	 de	 lhe	

aquinhoar	as	 regalias,	 se	 cobriram	com	a	 capa	de	 independência,	 e	usurparam	o	

império.	Os	erros	das	cortes	de	Lisboa	apressaram	esse	acontecimento	inevitável.	
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Dois	partidos	mui	poderosos	no	Brasil,	o	republicano	e	o	independente,	sus-

tentando	este	o	príncipe	de	boa	fé,	aquele	antevendo	na	separação	de	Portugal	um	

passo	dado	no	caminho	da	democracia,	ambos	se	lhe	uniram:	e	de	um	moço	inex-

perto	e	ambicioso	confiou	assim	o	Brasil	sua	liberdade	e	independência.	

Erradamente	lutou	Portugal	contra	essa	independência;	nem	devia	nem	po-

dia:	para	seu	castigo	passou	pela	vergonha	de	ver	desonradas	as	armas	portugue-

sas,	 entregues	ao	 inimigo	as	 relíquias	de	 sua	marinha,	 e	 inteiramente	aniquilado	

seu	comércio.	

Mas	enfim	já	toda	a	América	é	independente	e	livre:	nem	as	formas	monár-

quicas	conservadas	no	Brasil	 impedem	o	estabelecimento	de	uma	constituição	 li-

beral	e	eminentemente	popular;	o	próprio	e	único	 representante	da	 legitimidade	

nessas	terras	democráticas	presta	homenagem	e	rendimento	ao	princípio	da	sobe-

rania	do	povo	triunfador	além	do	Atlântico.	

Todavia	esse	estado	da	América	não	parecia	permanente:	essa	monarquia	

encravada	entre	repúblicas,	por	muito	e	muito	que	delas	se	aproximasse,	por	mui-

to	que	 transigisse	em	princípios	e	actos,	mal	podia	 resistir	à	acção	continuada,	a	

força	constante	de	oposição,	que	de	fora	e	de	dentro	a	apertava	de	dia	em	dia,	de	

hora	a	hora.	Breve	se	aguardava	que	sua	luta	intestina,	e	por	ora	solapada,	apare-

cesse	clara	e	manifesta.	

Não	 tardou	muito:	o	novo	 imperador	estava	em	uma	 falsa	e	 inconsistente	

posição.	Apertavam	ordens	de	Viena	e	solicitações	de	Lisboa;	instava	o	perigo	pró-

prio,	pois	também	os	partidos,	que	se	lhe	haviam	unido,	começavam	a	desampará-

lo:	só	um	golpe	atrevido	podia	salvar	para	a	legitimidade	e	para	a	casa	de	Bragança	

o	domínio	do	Brasil	por	mais	algum	ano.	Esse	golpe	teve	o	novel	imperador	a	ener-

gia	de	dá-lo.	Dissolvida	a	democrática	assembleia,	sopeado	o	partido	demagógico,	o	

trono,	que	já	balouçava,	se	equilibrou	um	tanto	mais.	

Murmuraram,	deram	fortes	sinais	de	descontento;	mas	era	já	tarde:	o	prín-

cipe	havia	sido	atrevido,	e	esta	qualidade	só	basta	as	mais	das	vezes	para	conter	a	

multidão.	

Porém	 os	 murmúrios	 cresceram	 pelas	 províncias	 do	 vasto	 império,	 e,	 de	

murmúrios	que	eram,	engrossaram	até	declarada	rebelião.	Já	essa	lavrava	de	pro-

víncia	em	província,	já	parecia	que	a	monarquia	não	podia	resistir	à	opinião	repu-

blicana.	Mas	o	isolamento	das	províncias,	que	mal	se	comunicam,	e	pior	se	podem	
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ajudar,	deu	a	vitória	às	forças	navais	do	imperador,	que	havia	tido	o	bom	aviso	de	

nelas	estribar	principalmente.	

A	Inglaterra,	que	é	legítima	ou	liberal	segundo	mais	lhe	convém,	já	havia	re-

conhecido	as	repúblicas	meridionais	da	América:	 todas	as	outras	potências	euro-

peias	se	tinham	oposto,	ou	pelo	menos	declarado	contra	esta	decisão	diplomática.	

E	apesar	de	monarquia,	não	incorrera	menos	o	Brasil	na	excomunhão	da	Santa	Ali-

ança	por	suas	liberais	instituições.	A	resolução	do	imperador	os	fez	mudar:	toma-

ram-no	pelo	que	ele	não	era	nem	podia	ser.	Inglaterra,	a	quem	tanto	serviu	a	inde-

pendência	 das	 antigas	 colónias	 espanholas	 (porque	 sujeitas	 à	 metrópole	 as	 não	

poderia	dominar	politicamente,	 nem	explorar	 comercialmente)	quanto	desconvi-

nha	a	do	Brasil,	porque	unido	a	Portugal,	exarcado	seu,	facilmente	o	predominara:	

a	Inglaterra	agora	muda	de	plano:	toda	oficiosa	e	amiga,	aparece	com	sua	mediação	

ominosa	para	o	Brasil,	afrontosa	para	Portugal	e	para	ambos	prejudicial.	Falou	em	

congraçar	as	duas	nações,	mas	na	realidade	estipulou	só	títulos	ocos	e	palavras	vãs	

entre	pai	e	filho:	e	então	apareceu	esse	ridículo	tratado,	vil	concordata	do	despo-

tismo,	que	aquinhoa	e	reparte	nações	como	rebanhos,	e	mercadeja	de	homens	co-

mo	de	rezes	em	feira.	

Eis	aí	os	governos	europeus	apressados	a	reconhecer	o	novo	Estado	ameri-

cano,	e	a	acolher	seus	embaixadores!	Com	que	amizade	os	festejam!	

Mas	ah!	de	quão	triste	agouro	são	para	a	liberdade	e	independência	ameri-

cana	essas	festas	e	amizades	da	polícia	europeia!	

Esse	único	representante	da	legitimidade	no	novo	mundo	está	por	ela	desti-

nado	a	grandes	coisas.	Já	suas	guardas	se	reforçam	de	batalhões	do	Norte.	Após	a	

guarda	e	aliança	tudesca	vem	imediatamente	a	polícia	 tudesca.	O	Brasil	o	sentirá	

primeiro,	depois	a	América	toda.	

Não…	o	imperador	do	Brasil	se	desenganará	em	breve:	cedo	conhecerá	que	

amigos	tem	nesses	soberanos	da	Europa	que	tanto	o	festejam	agora.	

Outra	vez	a	perfídia,	a	estupidez,	a	ingratidão	dos	gabinetes	da	Europa	será	

a	salvadora	da	América…	D.	Pedro	há-de	ver	o	precipício	a	que	a	arrojam:	e	o	prín-

cipe	destinado	pelos	tiranos	europeus	para	destruidor	da	liberdade,	será	–	em	que	

lhe	pese	–	seu	propugnador	magnânimo.												
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O	PORTUGUÊS	
DIÁRIO	POLÍTICO,	LITERÁRIO	E	COMERCIAL		

	

N.º	101,	de	28	de	Fevereiro	de	1827	
	

S.	 Carlos	–	 Récita	 de	 26	 do	 corrente.	 Capitulemos,	 transijamos	 com	 o	 dia.	

Desenruguemos	a	testa	de	tanta	política;	foliemos	com	quem	folia.	Esta	intuição	do	

carnaval	não	é	tão	louca	segundo	a	muita	gente	parece:	

	

	Dulce	est	deripere	in	loco…	

	Licet	aliquando	hominibus	insanire…	

	

ou	reduzindo	os	dois	textos	a	um	só,	com	menos	autoridade	clássica,	porém	talvez	

mais	a	tempo:	

	

Nem	sempre	é	bom	ser	sábio;	

Que	enfado	o	muito	siso:	

E	às	vezes	é	juízo	

A	tempo	enlouquecer.	

	

Quando	 todos	riem	e	 folgam,	é	de	mais	a	mais	ridículo	não	entrar	na	har-

monia	prestabilita;	 pois	que	 todos	 sacrificam	a	Momo	e	 a	Tália	 com	vítimas	pin-

gues,	cheiro	grato	aos	deuses,	e	sabor	não	menos	grato	aos	sacrificadores;	deixe-

mos	nós	também	os	tristes	mochos	d’Atenas	e	a	deusa	que	folga	com	seus	pios:	que	

a	falar	a	verdade	a	respeito	de	aves	não	tem	agora	lá	o	menor	gosto;	nem	sei	onde	

foi	escolher	uma	ave	triste	e	feia	e	preguiçosa,	com	tanto	passarinho	bonito	e	es-

perto	que	Deus	deixou	por	esse	mundo.	
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Estas	reflexões	graves	nos	levaram	naturalmente	até	ao	teatro	onde	esperá-

vamos	encontrar	os	dois	famosos	partidos	dos	Sycaristas	e	Petrallstas	disputando	

bravamente	 uns	 de	 pés,	 outros	 de	mãos.	 São	 guerras	 estas	muito	 sérias,	 nem	 se	

poderia	averiguar	facilmente	se	as	do	Alecrim	e	Mangerona	tão	renhidas	como	fo-

ram	ocuparam	mais	a	atenção	do	público	de	Lisboa.	

Com	efeito	 eis-nos	 aí	 nesse	belo	 teatro,	 que	 se	 tivera	uma	entrada	menos	

porca	e	melhor	alumiada	fora	um	dos	primeiros	do	mundo.	–	Ouvimos	um	tiroteio	

animado	–	seguiu-se	fuzilaria	mais	animada.	Logo	um	silêncio	escutador	e	assom-

brado.	–	Entrávamos	nesse	momento,	e	na	mudez	e	suspensão	de	hostilidades	das	

duas	potências	beligerantes	 julgámos	ver	as	falanges	gregas	e	troianas	suspensas	

do	combate	geral	e	observando	a	singular	batalha	de	Heitor	e	Aquiles.	

Não	era	nenhum	desses	bravos	espantas	–	era	Mamselle	Sycard	a	cujo	canto	

e	presença	davam	todos	atenção,	uns	para	mais	se	enlevarem,	e	admirarem	

	

	Quel	vago	impallidir	che’l	dolce	riso	

	D’un	amoroso	nebia	ricoperse										(Petr.)	

	

para	se	extasiarem	e	arrebatarem	quando	

	

…	e	begli	ochi	a	terra	inclin	 	 	

E	i	vaghi	spirit	in	un	sospiro	accoglie	

Con	le	sue	mani,	e	poi	in	voce	gli	scioglie	

Chiara,	soave,	angelica,	divina.					(Petr.)	

	

outros	para	examinarem	mais	atentamente,	esmiuçarem	defeitos,	e	dizerem	o	que	

mais	transigem	

	

	Vedi	s’io	son	sincero	

	Ancor	mi	parsi	bella	

	Ma	non	mi	sembri	quella	

	Che	paragon	non	a.																			(Metast.)					
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Com	 efeito	 um	 minuto	 depois	 os	 apaixonados	 não	 puderam	 conter	 a	 vis	

aplauditiva;	o	partido	oposto	acudiu	ao	reclamo,	e	a	tempestade	foi	geral.	

Era	quase	o	fim	do	1.º	acto	da	Esposa	fiel.	Esta	fida	sposa,	cujo	enredo	e	inte-

resse	é	como	de	todas	as	suas	parentes	ultramontanas	inexplicável	e	sensaborão,	

tem	contudo	na	parte	música	muito	bonitas	coisas.	–	Veremos	no	2.º	acto	que	tal	o	

fazem	o	novo	falado	buffo	generico	no	seu	dueto	com	a	gentil	boémia	que	do	seu	

remoto	Wultava	tanta	bulha	veio	fazer	cá	no	nosso	Tejo.	

Acabou	o	1.º	acto	com	alguma	tranquilidade	excepto	o	tiroteio	da	prata	ful-

minante	que	não	cessava.	–	Vejo	a	insípida,	e	detestavelmente	eterna	dança	de	Júlia	

Gonzaga,	a	mais	fastidiosa	e	rabujenta	coisa	que	ainda	incomodou	ninguém.	A	se-

nhora	Gonzaga	não	pantomima	mal,	todos	os	mais	pessimamente.	O	pretendente	à	

mão	da	bela	é	o	mais	desengonçado	e	desalmado	figurão	de	pretendente	que	ainda	

andou	a	requerer;	e	não	admira	que	levasse	com	indeferido	quem	tão	maus	docu-

mentos	apresenta.	

Neste	 caso	 fez	muito	 bem	 a	 senhora	Gonzaga:	 onde	 ela	 sincou	miseravel-

mente	 foi	 ir-se	 lá	esconder	num	engaiolado	de	pedras	onde	só	a	não	podiam	ver	

cegos.	Demos	um	passeio	para	nos	distrairmos	desta	insípida	dança.	

Eis	aí	o	2.º	acto.	Tudo	é	chocho	menos	o	dueto.	E	este	aparece	cortado	todo	

e	bem	diferente	do	que	temos	ouvido.	Mamselle	Sycard	está	rouca,	a	voz	vem-lhe	

forçada.	Todavia	o	dueto	é	tão	lindo	que	se	faz	repetir	o	final.	

Ao	coro	final	que	é	bonito,	valem	apenas	os	sorrisos	feiticeiros	de	Mamselle,	

porque	a	voz	já	mal	se	ouve.	–	Voltámos	para	casa	com	muito	dó	da	senhora	virtuo-

sa,	com	as	orelhas	aturdidas	dos	estalos	–	pouco	satisfeitos	do	espectáculo.	

Valha-nos	ao	menos	nesta	quaresma	uma	boa	oratória	que	pague	as	sensa-

borias	do	entrudo.						

----------------------------	
	

N.º	121,	de	23	de	Março	de	1827	

	
TEATRO	DE	S.	CARLOS	

(Récita	de	domingo	18	do	corrente)	
Astarteia,	rainha	de	Babilónia;	música	do	mestre	Vacay	

Esperava-se	um	brilhante	 espectáculo	nesta	 quaresma;	 os	 dias	 de	nojo	 ti-

nham	interrompido	os	divertimentos	públicos:	foi	grande	o	concurso,	e	completa	a	

enchente	(na	plateia)	esta	noite.	
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A	rainha	Astarteia	já	tinha	celebrado	sua	corte	neste	teatro	algumas	vezes;	

não	era	um	objecto	novo,	mas	o	público	ainda	o	recebeu	com	todo	o	interesse	da	

novidade,	nem	S.	Majestade	Babilónica	pode	ter	razão	de	se	queixar	do	seu	povo	–	

citra	proscenium.	

O	mesmo	não	dirá	ela	do	seu	general	governador	da	Babilónia,	a	quem	só	

faltou	fugir	para	fora	do	reino	para	ser	um	completo	defensor	do	trono	e	do	altar	à	

moderna.	Talvez	não	fosse	ainda	moda	naquele	tempo.	

O	que	não	 tem	dúvida	é	que	os	planos	do	marquês	de	Chaves	da	Babilónia	

são	tão	bem	desenhados	como	os	do	herói	de	Trás-os-montes.	Sem	nexo	e	sem	ur-

didura	que	se	entenda	são	suas	tramas.	Só	lhe	faltou	para	boa	e	perfeita	paridade	o	

auxílio	do	braço	eclesiástico,	que	por	esta	vez	(na	Assíria)	se	uniu	à	legitimidade.	

Mas	o	pior	é	que	o	governador	rebelde	é	demais	a	mais	rebelde	às	leis	natu-

rais	da	expressão	dramática:	 tem	uma	voz	sã,	um	bom	parecer,	mas	é	desairoso,	

sem	 vivacidade	 nenhuma,	 frio,	 e	 segundo	 a	 expressão	 francesa,	 d’une	 gaucherie	

extrême.	

E	todavia	canta	agradavelmente:	se	não	fora	o	desengraçado	jeito	que	dá	à	

boca,	e	um	som	dental	com	que	embaça	e	empana	o	órgão	natural,	que	é	bom,	pou-

co	 houvera	 que	 lhe	 dizer	 como	 cantor.	 Mas	 como	 cantor-actor	 há	 muitíssimo.	

Quem	canta	 representando	 tem	de	 acompanhar	 o	 gesto,	 as	 acções	 e	 o	 ademã	ao	

canto,	e	a	voz	a	elas.	

E	ainda	assim,	apesar	desses	defeitos	mui	superior	é	ele	ao	ministro	de	Es-

tado	da	rainha	(Cartagenova)	cuja	afectação	é	verdadeiramente	 insuportável.	Faz	

aflição	vê-lo	torcer-se	e	retorcer-se	para	fazer	a	mais	simples	acção,	comprimir-se	

todo	para	emitir	o	som	mais	natural.	É	para	dar	em	ataque	de	nervos;	um	suplicia-

do	da	inquisição	não	sofria	mais	debaixo	de	tortura;	agouramos-lhe	algum	acidente	

desastroso	se	não	fizer	as	pazes	com	a	natureza	que	espancou.	Cuidam	que	é	ser	

bom	cómico	andar	aos	saltinhos	pelo	teatro,	não	dar	um	passo	como	naturalmente	

os	dá	todo	o	mundo,	não	dizer	uma	palavra	sem	fazer	um	gesto,	uma	acção	corres-

pondente:	é	a	cegueira	que	deita	a	perder	todos	os	actores.	Não	admira	que	assim	

suceda	em	Lisboa,	porque	em	Paris	onde	Talma,	Mlle.	Mars	e	Mme.	Pasta	deviam	

ter	 destruído	 este	maldito	 vício,	 ainda	 aí	 o	 vimos	na	maior	 parte	 dos	 actores	 de	

segunda	ordem	franceses	e	italianos.	
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Zadig	cantou,	como	sempre,	grave,	natural	e	perfeitamente.	Também	accio-

nou	muito	demais;	e	sobretudo	na	cena	do	primeiro	acto	em	que	começa	fingindo	

de	escravo,	não	é	nada	natural	nem	próprio,	 tanto	 levantar	de	braços	&c.	Apesar	

disso	 cantou	 tão	 bem	 especialmente	 o	 belíssimo	 rondó	 do	 segundo	 acto	 que	 os	

próprios	 Sycaristas	 aplaudiram,	 e	 se	 confessaram	 vencidos.	 Nós	 que	 não	 somos	

pelo	alecrim	nem	pela	mangerona,	aplaudimos	porque	gostámos	muito;	mas	não	

podemos	deixar	de	pedir	à	sra.	Petralia	que	accione	alguma	coisa	menos,	e	que	tra-

ga	um	manto	mais	proporcionado	quando	vem	de	guerreiro;	pois	foi	decerto	algum	

Sycarista	maganão	que	a	armou	com	aquela	capa	d’asperges	que	faz	rir	a	gente.	

A	 rainha,	 ou,	 humanamente	 falando,	 a	 senhora	 Varesi	 cantou	melhor	 que	

nunca:	a	música	não	a	ajuda	porque	é	quase	toda	de	qui-quiriquis	e	não	dá	largas	a	

uma	voz	subida	para	brilhar	como	podia.	Mas	o	dueto	dela	com	Zadig	no	1.º	acto	é	

bom	e	foi	mui	superiormente	executado.	

Não	 falemos	do	sumo-sacerdote	que	nada	 faz	e	pouco	diz.	Só	 lhe	pedimos	

que	não	torne	a	dar	a	beijar	à	nova	rainha	a	corôa	e	ceptro,	que	não	consta	de	ne-

nhuma	liturgia	oriental	que	naquele	tempo	se	dessem	beijos	nessas	coisas.	Menos	

próprio	é	que	a	rainha	coroanda	ajoelhe	diante	do	padre	pagão.	–	Este	sacerdote	

representa	mal;	porque	um	velho	de	barbas	tão	brancas	que	parece	uma	pouca	de	

franja	de	algodão	e	bem	penteada,	não	anda	tão	direito	e	teso	como	sua	paternida-

de	idólatra.	

Também	ninguém	sabe	onde	foram	buscar	os	turbantes	com	que	todos	vêm	

encarapuçados	e	alguns	com	meias	luas	e	outros	sinais	maométicos.	É	anacronis-

mo	 ridículo.	 Os	 babilónios	 traziam	 por	 esses	 tempos	 umas	photas	mais	 simples,	

mas	não	traziam	turbantes	como	Ali-Pachá,	ou	o	Sultão	Mahamud.	

Não	podemos	entender	que	cerimónia	foi	a	dos	talins	ou	bandas	(écharpes)	

que	a	rainha	deitou	aos	4	cavaleiros	(muito	labregões	e	mal	vestidos	por	sinal)	que	

tinham	de	ir	para	as	justas.	Por	modo	que	quiseram	fazer	coisa	de	armar	cavaleiros.	

Mas	olhe	S.	M.	Babilónica	que	beijar	a	espada	só	o	 fizeram	os	cavaleiros	cristãos	

porque	beijavam	a	cruz	dela.	

O	terceto	do	governador,	do	ministro	e	do	sacerdote	é	excelente	e	foi	bem	

desempenhado,	salvo	as	contorções	horríveis	de	sª	exª	cuja	pasta	não	era	decerto	a	

dos	negócios	estrangeiros,	pois	muita	irritabilidade,	muito	pouco	sangue	frio	tem	

para	uma	conferência	diplomática.														
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N.º	150,	de	28	de	Abril	de	1827	

	
TEATRO	DE	S.	CARLOS	

(Ópera	Dido	abandonada;	dança	Frederico	II)		

O	feliz	anacronismo	de	Virgílio	produziu	a	mais	bela	parte	da	Eneida,	o	epi-

sódio	de	Dido	e	Eneias	no	IV	livro.	Certo	é	que	segundo	os	cálculos	mais	favoráveis,	

os	 do	padre	Petan	 e	 do	 sr.	 Bochard,	 o	 anacronismo	 é	 de	pelo	menos	duzentos	 e	

trinta	e	cinco	anos.	E	assim	mesmo	para	ser	ele	tão	diminuto	foi	necessário	desco-

brir-se	uma	passagem	de	Menandro	de	Éfeso,	um	dos	autores	da	crónica	de	Tiro,	

com	que	se	arranjou	este	cálculo	diminuto.	

Mas	basta	de	erudição	de	glosadores:	ainda	bem	que	Virgílio	cometeu	esse	

anacronismo,	que	tão	belas	coisas	produziu.	

Este	episódio	tinha	para	os	Romanos	e	para	a	corte	d’Augusto	dobrado	inte-

resse	pela	origem	poética	e	maravilhosa	que	ia	buscar	às	desavenças	e	rivalidades	

entre	Cartago	e	Roma.	Mas,	segundo	observa	um	elegante	escritor,	esta	Roma	anti-

ga	é	como	a	pátria	comum	de	todos	os	povos.	Versados	desde	a	infância	na	sua	his-

tória,	 costumados	 a	 buscar	 nela	 exemplos	 para	 tudo,	 quase	 a	 temos	 pela	 nossa	

própria,	e	 tão	vivamente	nos	 interessamos	por	seus	heróis	e	 seus	 feitos	como	se	

nossos	foram.	Daqui	a	sensível	diferença	com	que	as	acções	romanas	nos	interes-

sam	também	na	cena,	e	tanto	mais	que	as	de	qualquer	outro	povo.	São-nos	muito	

familiares,	são	quase	coisa	nossa.	

Mas	tornando	ao	mui	ditoso	anacronismo	de	Virgílio;	tanto	agradou	ele,	que	

desde	sua	invenção	até’gora	querido	assunto	de	poetas,	por	muitos	e	mui	diversa-

mente	tem	sido	tratado:	todos	têm	querido	requintar	as	ingénuas	graças	da	Eneida,	

todos	 ficaram	aquém	de	seu	 tipo,	e,	exceptuando	a	primorosa	cantata	de	Garção,	

quase	que	se	pode	dizer	de	tudo	o	mais	que	é	pequeno	e	triste	e	insosso	ao	pé	do	IV	

livro	de	Virgílio.	A	mesma	heroide	de	Ovídio	não	é	das	melhores	suas.	

É	notável	reparo	de	Laharpe	(cours	de	litt.)	que	tão	dramática	e	interessan-

te	acção	não	saísse	nunca	bem	na	cena	a	quantos	nela	a	têm	querido	pôr:	é	notável,	

custa	a	explicar,	mas	é	exacto.	
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Metastasio	 foi,	 segundo	 cremos,	 o	 primeiro	que	dramatizou	o	 episódio	de	

Virgílio.	Esta	produção	de	seus	verdes	anos	é	porventura	a	que	menos	glória	lhe	dá.	

Mas	apesar	disso,	ainda	bem	que	o	sr.	Mercadante	a	preferiu	para	a	adornar	com	

sua	arte	sublime,	a	tanta	cópia	de	 informes,	ridículos,	 insuportáveis	dramazinhos	

per	musica	de	que	abunda	a	Itália,	e	com	que	tão	bela	música	têm	desperdiçado	os	

melhores	mestres,	especialmente	os	modernos.						

Nós	 tomaríamos	 antes	 que	 o	 sr.	 Mercadante	 houvera	 posto	 em	música	 a	

Clemenza	di	Tito,	L’olimpiade,	Demofoonte,	Temistocle	 ou	Atilio	Begolo,	 porque	 as	

julgamos	as	mais	belas	do	poeta	cesareo;	mas	sem	aprovarmos	a	escolha,	nem	por	

isso	deixaremos	de	louvar	o	mérito	e	beleza	da	composição.	

Quem	ouviu	a	Didone	do	sr.	Mercadante	–	e	tão	bem	executada	como	o	tem	

sido	estas	noites	em	S.	Carlos	–	e	tenha	alguma	leitura	de	Metastasio	e	Virgílio,	não	

pode	 deixar	 de	 conhecer	 quanto	 o	 autor	 da	música	 estudou	 os	 dois	 poetas	 seus	

modelos,	quão	perfeitamente	reproduz	a	música	todas	as	delicadas	e	vagas	sensa-

ções	da	poesia.	Pode-se	dizer	com	alguma	exacção	que	a	música	desta	peça	é	um	

eco	harmonioso	e	suavíssimo	das	belezas	todas	do	V	livro	da	Eneida.	

As	partes	de	Dido	e	Jarbas	são	especialmente	as	mais	belas,	e	também	foram	

as	melhor	executadas.	

A	 sra.	 Varesi	 não	 só	 cantou	 primorosamente,	 e	 tem	mostrado	 nesta	 peça	

uma	extensão	potencial	de	voz	pouco	comum,	porém	até	como	actriz	é	a	única	pes-

soa	em	toda	a	companhia	que	anima	com	o	gesto	as	palavras	e	a	música,	que	natu-

ralmente	o	faz,	e	a	tempo.	

A	naturalidade	da	representação,	o	expressivo	e	apropriado	das	acções	faz	

esquecer	qualquer	outro	defeito;	e	juntas	aquelas	qualidades	a	uma	voz	brilhante	

põe	já	mui	perto	da	perfeição	a	quem	as	possui.	

O	tenor	mostrou	nesta	peça	todo	o	poder	da	sua	bela	voz,	e	todas	as	modu-

lações	de	que	ela	é	susceptível.	Com	efeito	não	se	pode	cantar	melhor	do	que	ele	

fez	em	toda	a	peça,	mas	particularmente	no	belíssimo,	no	incomparável	terceto	do	

segundo	acto:	

	

	So	che	gli	affectti	mici.	
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O	 delicioso	 final	 deste	 terceto	 foi	 por	 Eneias,	 Dido	 e	 Jarbas,	 executado	 de	

modo	que	não	estamos	acostumados	a	ver	há	muito	tempo.	

	

	Nacesti	alle	pene	

	Mio	povero	core,	

	Soffrir	ti	conviene	

	Del	fato	il	rigore;	

	Ma	soffri,	ma	spera,	

	Resiste	alla	sorte,	

	E	sino	alla	morte	

	Ti	serba	fidel.	

	

Cada	uma	destas	palavras,	sobretudo	quando	cantadas	pelo	rei	mouro,	tem	

uma	expressão,	faz	um	efeito,	uma	impressão	inexplicável.				

O	público	aplaudiu	com	entusiasmo,	e	uma	espécie	de	furor.	

Parece-nos	próprio	neste	lugar	pedirmos	à	plateia	de	S.	Carlos,	que	reprima	

um	tanto	o	furor	dilettante,	e	deixe	ouvir	a	gente	que	não	faz	tanta	bulha,	mas	que	

nem	por	 isso	 tem	menos	gosto	e	prazer	em	ouvir.	Geralmente	é	ridículo	e	 incivil	

interromper	 a	música	 e	 a	 atenção	 com	palmas	 extemporâneas.	 Deixem	 acabar	 a	

aria,	o	dueto,	ou	a	cena	que	lhes	agradou,	e	aplaudam	então	de	pés	e	mãos,	se	qui-

serem,	mas	não	estejam	continuamente	num	entusiasmo	anárquico,	num	aplauso	

demagógico,	que	não	deixa	gozar	do	espectáculo	nem	tomar	o	gosto	ao	que	se	ouve.	

Osmida	faz	tristíssima	figura;	nem	acção,	nem	voz,	nem	execuções:	tristíssima	figu-

ra.	A	última	aria	de	Jarbas	é	uma	das	grandes	belezas	da	peça,	e	foi	um	verdadeiro	

triunfo	do	rei	dos	Getulos.	

A	propósito	do	rei	dos	Mouros	Getulos,	Numidas,	ou	como	quer	que	quei-

ram	chamar	a	seus	leais	vassalos,	diremos	a	sua	majestade	barbaresca	que	muito	

mal	o	vestiram	a	ele	e	a	seus	soldados.	

Uma	 embaixada	 do	 imperador	 de	Marrocos	 viria	 bem	 vestida	 pelo	modo	

por	que	eles	aparecem;	mas	um	enviado	d’um	rei	africano	que	vivia	pelo	menos	os	

seus	duzentos	e	cinquenta	anos	antes	da	fundação	de	Roma,	não	podia	vestir-se	de	

semelhante	maneira.	 E	 então	 de	 turbante,	 de	 jaquetinha	 e	 de	 calças	 compridas!	

Conhecemos	mui	bem	que	é	impossível	saber	hoje	quais	eram	os	trajes	dos	Numi-
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das	ou	Getulos	naquela	 remota	época;	mas	deviam	buscar-se	os	mais	 remotos,	 e	

fazer	o	que	se	 faz	nos	 teatros	de	Paris	em	que	Talma	 introduziu	e	aperfeiçoou	o	

estudo	desta	importante	parte	da	arte	teatral.	

Pelo	mesmo	bom	exemplo	se	deviam	abster	de	outra	ridicularia	vergonhosa	

em	que	caíram,	qual	é	a	de	se	besuntar	de	preto	como	uns	Cafres	ou	Etíopes,	quan-

do	ninguém	ignora	que	nem	toda	a	população	africana	é	negra,	que	os	Numidas	e	

Getulos	eram	(assim	como	hoje	ainda	são	os	Barbarescos)	de	cor	de	cobre,	pálidos,	

morenos,	mas	não	pretos	como	os	selvagens	da	terra	de	Natal.	

De	maneira	que	pintaram	o	rei	Jarbas,	que	morava	ali	da	outra	banda	do	es-

treito,	e	não	muito	longe	do	nosso	Algarve,	como	se	fosse	um	príncipe	do	Sonho,	ou	

um	marquês	de	Massangano	dos	que	vieram	d’embaixada	a	El-Rei	D.	João	II,	como	

o	 grande	Quitubia	quando	veio	 a	Lisboa	 receber	o	hábito	de	Cristo	no	 tempo	da	

Senhora	D.	Maria	I,	ou	finalmente	como	um	potentado	da	festa	do	Barreiro	ou	da	

Atalaia.	Por	modo	que	não	seria	para	admirar	se	o	coro	que	formava	o	séquito	d’El-

Rei	Jarbas	largando	as	azagaias,	tomasse	a	rasca	de	cana,	e	alevantasse	ali	mesmo	

com	o	rebolado	do	estilo	a	sabida	antífona	de	

	

	Quem	não	tem	carapinha	

	Não	venha	cá.	

	

Ora	não	façam	como	da	outra	vez,	nem	tenham	vergonha	de	tomar	os	bons	

conselhos;	tenham	senso	comum,	não	se	pareçam	com	a	Gazeta,	emendem-se,	que	

maior	vergonha	é	persistir	no	erro	depois	de	conhecido,	do	que	emendar	o	que	se	

cometeu	por	descuido	ou	falta	de	bom	conselho.	–	Basta	que	dêem	uma	demão	de	

cor	mais	amorenada,	mais	à	feição	de	cobre,	e	deixem-se	de	máscaras	de	pai	Cazu-

za	e	mãe	Catalina.		

Particularmente	 Jarbas,	 e	 seu	 confidente	 Araspe,	 ganharão	 muito	 nisso,	

porque	se	lhes	perceberá	o	movimento	e	expressão	do	rosto,	o	que	dá	muito	mais	

vida	e	alma	à	cena,	ao	canto	e	ao	jogo	mímico	dos	actores.	

O	papel	de	Otelo	no	Mouro	de	Veneza	de	Shakespeare,	que	tanta	glória	deu	a	

Talma	(na	tradução	ou	imitação	de	Ducis)	sempre	o	haviam	feito	de	preto.	Talma	

conheceu	 a	 impropriedade	 e	 inconvenientes	 de	 semelhante	 cor,	 e	 teve	 ânimo	 e	

decisão	para	se	apresentar	com	uma	cor	morena,	de	cobre,	como	um	Árabe	tostado,	
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e	o	seu	talento	sobressaíu	muito	mais,	e	muito	mais	foi	pasmoso	talento	que	ainda	

pisou	a	cena	desde	Téspis	até	nós.	

Parece	 já	muito	teatro;	mas	não	havemos	de	dizer	uma	palavra	da	Dança?	

Digamos	como	aquele	famoso	pregador:	E	se	vos	enfastiais	aí	vai	mais	este	caso.	

Comecemos	por	dizer	sem	rebuço	e	sem	metáforas	que	a	dança	é	uma	em-

brulhada	tal	e	tão	mal	concebida,	e	tão	mal	executada	que	ninguém	a	entende	se-

não	no	fim.	

A	parte	de	Frederico	II	é	a	única	suportável;	ainda	se	poderia	dizer	bem	fei-

ta,	se	não	pecasse	o	seu	tanto	de	cariato;	mas	enfim	por	aí	vamos	bem.	O	resto	não	

podia	ser	pior.	

A	sra.	Leduc	não	é	para	estas	coisas;	damos-lhe	um	conselho	de	amigo,	dei-

xe-se	disso:	matou-se	a	saracotear	com	aquele	punhal	na	mão;	e	pareceu-lhe,	coi-

tada,	que	tinha	achado	a	pedra	filosofal	da	expressão.	Enganou-se:	 tudo	quanto	é	

afectado	e	demasiado	é	ridículo	e	triste.	

Natureza	é	que	se	quer;	e	sem	ela,	nada	feito.	

De	sorte	que	a	culpa	não	é	do	pobre	mestre	de	baile;	se	ele	não	tem	gente,	

que	lhe	há-de	fazer.	Veja	que	estafermos	de	oficiais	tem	o	pobre	rei	da	Prússia!	Que	

miséria	é	tudo	aquilo.	

O	público	fez	devida	justiça	ao	sensaborão	espectáculo	que	lhe	deram;	e	na	

primeira	noite	uma	horrorosa	tempestade	de	pateada	e	assobios	se	ia	preparando,	

e	já	começava	a	enublar-se	o	céu	da	plateia,	quando	um	feliz	acidente	salvou	a	dan-

ça	sem	ninguém	o	esperar.	

Um	ministro	d’Estado	muito	figurão	(que	por	sinal	com	grande	propriedade	

anda	de	calção	e	meia	e	casaca	de	côrte	por	entre	os	campos	e	as	batalhas)	veio	

salvar	a	dança	da	geral	apupada.	

O	ministrinho	–	naturam	expellos	furca,	tamen	usque	recurret	–	faz	das	suas,	

intriga	 com	el-rei	 aos	 seus	mais	 leais	 servidores,	 oprime,	 avexa,	 faz	odioso	o	 go-

verno	paternal	d’um	rei	justo	e	magnânimo,	indispõe	o	monarca	contra	seus	súbdi-

tos	leais,	e	os	súbditos	contra	o	monarca…	Mas	tanto	fez,	tanto	fez;	que	o	diabo	tem	

uma	capa	com	que	cobre,	outra	com	que	descobre.	Por	fim	chega	um	dia	em	que	o	

diabo	vem	d’ânimo	de	descobrir	e	leva	o	ministro.	Todo	o	povo	exulta,	entoa	vivas	

d’alegria	e	júbilo,	bendiz	a	providência,	e	no	meio	do	seu	entusiasmo	e	alegria	não	

se	esquece	contudo	de	dar	boas	gargalhadas	à	custa	do	trémulo	e	miserável	intri-



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-324-	

gante,	que	agora	 todo	é	cobardia	e	miséria	quando	todo	 fora	petulância	e	atrevi-

mento.	

Eis	aqui	o	que	sucedeu,	não	em	Lisboa	(graças	a	Deus	não	há	cá	dessa	gente)	

mas	na	Prússia,	segundo	se	representou	no	teatro	de	S.	Carlos.							

----------------------------	
	

N.º	151,	de	30	de	Abril	de	1827	
TEATRO	DE	S.	CARLOS	

Ópera	Mahomet	II	

Ainda	ontem	levámos	os	nossos	leitores	ao	teatro	italiano;	hoje	outra	vez;	é	

muito	 teatro.	Mas	digam:	 que	 lhe	 há-de	 a	 gente	 fazer?	Que	divertimentos	 há	 em	

Lisboa,	e	como	se	há-de	um	homem	distrair	de	tanto	pensamento	que	o	aflige?	No	

meio	das	públicas	angústias,	em	que	anda	como	em	tortura	a	alma	de	todo	aquele	a	

quem	dói	a	causa	pública,	o	que	oferece	uma	capital,	tão	vasta,	para	lícito	desenfa-

do	e	repouso	do	espírito	agitado?	

Distraiamo-nos	pois	um	pouco,	vejamos	Mahomet,	que	aí	vai	conquistando	

todo	o	oriente;	 e	na	 torrente	de	 suas	 vitórias	não	 acha	quem	 lhe	 resista	 sobre	 a	

terra.	

Sim,	 achou;	mas	 não	 foi	 nenhum	 caudilho	 que	 no	 campo	 das	 batalhas	 se	

apresentasse	para	o	combater.	No	seu	sexo	o	filho	do	deserto	não	acha	esforço	pa-

ra	tanto.	Na	mais	frágil,	na	mais	débil	porção	da	espécie	é	que	aparece	tanta	cora-

gem.	

	

Quella	son	io	–		

	

Diz	a	sua	bela	prisioneira:	e	todavia	o	amava,	mas	sacrifica-se	pela	pátria	e	

pela	virtude:	morre,	e	morrendo	triunfa	do	invencível	conquistador.	

Ora	esta	peça	está	muito	vista,	muito	sabida;	parece	chochice	entrar	agora	

em	juízo	de	seu	merecimento	e	belezas,	que	são	muitas	sem	dúvida.	

Mas	a	parte	da	dama	foi	na	última	noite	objecto	de	questões	tão	animadas,	

tanto	disputaram	guelfos	e	gibelinos,	que	não	é	possível	deixar	de	dar	um	momento	

a	este	objecto,	e	de	lhe	consagrar	algumas	linhas,	ainda	que	não	seja	senão	para	a	

história	da	arte.	
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Havia	uma	lei	em	Atenas	que	punia	a	todo	o	cidadão	que	nas	dissenções	pú-

blicas	não	tomava	um	partido.	Ora	suponhamos	que	havia	essa	lei	no	nosso	teatro,	

em	matéria	de	gosto,	e	que	era	forçoso	escolher	bandeira.	Não	havia	que	hesitar;	

Sycaristas	decididos.	

	

	E	la	beltá,	del	cielo	

	Un	raggio	che	innamora,	

	E	deve	il	fato	ancora	

	Ruspetti	alla	beltá.	

	

É	um	peso	este	na	balança,	que	destrói	todo	o	equilíbrio.	

Mas	sem	partido,	sem	paixão,	a	verdade	é	que	ontem	à	noite	(27	d’abril)	a	

sra.	Sycard	cantou	melhor	do	que	há	muito	tempo.	Sua	voz	não	tem	grande	exten-

são,	não	é	para	extraordinários	efeitos,	mas	é	sem	dúvida	um	género	de	voz	mui	

pouco	 vulgar,	mui	 suave,	mui	 delicada.	As	 sensações	que	 excita	 não	 são	 rápidas,	

vivas,	penetrantes,	não	faíscam	de	electricidade	as	vibrações	de	sua	voz;	mas	nem	

por	isso	calam	menos	intimamente	ao	coração:	insensivelmente	e	com	brandura	se	

apossam	da	alma,	porém	com	segurança.	

Não	seria	de	aconselhar	à	amável	Paulina	que	fosse	em	um	teatro	do	norte	

disputar	a	palma	do	canto	a	algumas	destas	vozes	que	abalam	fortemente	os	senti-

dos,	e	exercem	sobre	eles	um	despotismo,	sim	momentâneo,	porém	irresistível.	As	

fibras	 setentrionais	 carecem	 dessas	 percussões	 vigorosas.	 Para	 nós	 meridionais,	

um	testemunho	claro	da	nossa	maior	delicadeza	em	gosto	é	a	grande	aceitação	que	

tem	merecido	uma	voz	como	a	de	Mlle.	Sycard,	que	não	é	popular,	que	não	é	dema-

gógica,	 porque	 as	 turbas	 querem	 coisa	 que	 encha	 o	 teatro,	e	 rara	 vez	 aplaudem	

quando	se	não	berra.	

Quem	 isto	 escreve	deve	 confessar	 ingenuamente	que	 à	primeira,	 e	 às	pri-

meiras	vezes	que	ouviu	cantar	a	linda	Boémia	não	ficou	grandemente	apaixonado,	

mais	sinceramente,	não	gostou	muito.	Só	os	estímulos	fortes	é	que	impressionam	

rapidamente.	O	que	branda	e	suavemente	se	insinua	e	penetra,	é	lento	e	demorado.	

Mudou-se	vagarosamente	de	conceito;	porém	mudou-se,	e	há	muita	satisfação	em	

cantar	a	palinodia,	a	dizer	
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	Quanto	già	cantai	di	sdegno,	

	Ricantar	voglio	d’amor.	

	

Este	testemunho	é	o	mais	sincero,	porque	é	perfeitamente	desinteressado.	

Muita	gente	o	não	acreditará	e	não	há-de	faltar	quem	diga	que,	por	mais	que	dis-

farce,	quem	assim	escreve	

	

	Già	porta	in	mezzo	al	core	

	La	ferita,	e	non	lo	sà.				

	

Enganam-se	muito;	não	é	vaidade	nem	presunção,	mas	não	se	entregam	as-

sim	as	chaves	do	castelo,	defende-se	a	gente	à	Martim	de	Freitas	se	o	caso	lá	chega.	

Mas	o	caso	não	é	disso.	É	certo	que	diz	o	mais	fino	mestre	destas	coisas	todas	

	

		 Gli	alteri	detti	

	Non	son	degni	audi	di	fede;	

	Libertà	co’	laci	al	piede	

	Vanta	spesso	il	prigioner.	

	

Mas	à	parte	gracejos:	nem	todos	os	órgãos	são	para	gostar	deste	género	de	

vozes	e	expressão;	não	admira	pois	que	haja	um	partido	oposto.	

Ontem	 foi	 terrível	 o	 combate;	mas	 triunfaram	os	 Sycaristas.	 E	 ainda	bem;	

porque	não	vá	Mlle.	Sycard	indisposta	contra	os	portugueses,	que	o	fora	sem	razão.		

----------------------------	

	

N.º	208,	de	6	de	Julho	de	1827	

	
TEATRO	DE	S.	CARLOS	

Cenerentola	–	Alexandre	–	Mahomet	–	O	tambor	salva	tudo	

Que	ausência	do	teatro!	Já	a	gente	tem	saudades.	Maldita	seja	a	política	que	

todo	o	tempo	leva.	Um	desafogo,	um	descanso	de	meia	hora,	ainda	que	ralhem	as	

sérias	cabeleiras	de	todos	os	estadistas	dos	cafés	de	Lisboa.	A	política	faz	mal,	der-

rama	 o	 espírito,	 irrita	 o	 estômago,	 desenvolve	 a	 atrabilis;	 é	 um	 estimulante	 que	
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muito	carece	de	correctivo.	–	Um	dos	prazeres	britânicos	é	ler	meia	dúzia	de	colu-

nas	de	 jornal	depois	de	 jantar,	mas	para	conservar	as	cores	de	John	Bull,	não	é	o	

leading-article,	não	são	os	objectos	de	política	os	que	se	lêem	a	estas	horas;	são	as	

anedotas,	deaths,	births	&	marriages,	Fashionable	world,	&c	&c.	–	Ora	pois	à	moda	

da	nossa	antiga	e	fiel	aliada,	um	artigo	para	depois	de	jantar.	

	

Una	volta	c’era	un	rè	

Ch’à	star	solo	s’annojo,	

Cerca,	cerca,	e	alfim	trovò.	

Era	uma	vez	um	rei	

Que	d’estar	só	s’enfadou	

Busca,	busca,	e	enfim	achou.	

	

O	que	achou	ele?	Uma	menina	muito	bonita,	muito	inocente,	e	muito	aperri-

ada	pelo	papá	e	pelos	manos,	que	a	faziam	gata	borralheira	e	a	amofinavam.	

Ora,	o	príncipe	era	o	sr.	Piacenti,	a	gata	borralheira,	a	sra.	Georgi,	o	papá	o	sr.	

Inson.	Juntando-lhe	o	senhor	Tori,	criado	do	príncipe,	e	mais	duas	senhoras,	cujos	

nomes	não	lembram,	manas	da	menina,	 fica	a	Cenerentola,	tal	e	qual	como	se	re-

presentou	no	Real	Teatro	de	S.	Carlos	com	pouco	interesse	para	a	empresa,	menos	

crédito	para	a	companhia,	e	menos	satisfação	ainda	do	público.	

O	sr.	Piacenti	não	pode	nesta	peça	fazer	valer	sua	bela	voz,	que	noutras	lhe	

supre	tudo	o	mais	que	lhe	falta;	ficou	inteiramente	descoberto	o	vazio	e	a	imobili-

dade	de	sua	acção.	Dandine	il	cameriere	(sr.	Tori)	é	o	único	de	quem	se	pode	dizer	

bem;	porque	unicamente	ele	entrou	em	seu	papel	e	o	desempenhou.	Não	falaremos	

dos	outros	e	no-lo	devem	agradecer.	

Não	poderemos	deixar	de	desculpar	o	barão	de	Montefiascone	por	esconder	

e	negar	por	 sua	 filha,	 a	 pobre	gata	borralheira,	 coitadinha.	 Seus	 tons	 agudos	 tão	

pouco	entoados	e	sem	modulação	nenhuma	não	deviam	convidá-lo	a	apresentá-la	

ao	príncipe:	e	tem	a	gente	dó	do	pobre	velho	quando	ele	diz	(ainda	que	o	sr.	Inson	

o	faz	muito	sensabormente):	

	

	 	 	 Che	terza	figlia	

	 	 	 Me	vai	figliando?	
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O	príncipe	também	não	era	certamente	apaixonado	de	música,	e	não	aten-

deu	em	sua	escolha	senão	a	l’innocenza	e	la	beltà.	

Esta	peça	já	tão	vista	entre	nós,	e	tão	bem	desempenhada	neste	teatro,	não	

agradou	ao	público	assim	representada;	valeu-lhe	para	não	ficar	a	casa	inteiramen-

te	vazia	vir	de	sociedade	com	a	dança	de	Mahomet,	 a	qual	 foi	muito	aplaudida,	e	

geralmente	com	razão.	O	argumento	é	tirado	da	mui	conhecida	tragédia	de	Voltaire.	

Zopiro	é	excelente;	não	se	podem	expressar	melhor	afectos	e	paixões	tão	violentas.	

Mahomet	é	exagerado	e	desengonçado	demais.	O	impostor	de	Meca	devia	ser	mais	

composto,	mais	concentrado	na	expressão	de	seu	ódio,	menos	franco,	mais	refalsa-

do.	Mahomet	foi	um	tirano,	mas	não	tirano	como	Nero;	quis	ser	santo	e	profeta;	e	

não	 se	 passa	 por	 santo	 e	 profeta	 fazendo-as	 tão	 calvas.	 Particularmente,	 aquele	

tremer	e	sacudir	da	taça	do	veneno	(que	a	devia	ter	entornado)	aquelas	exagera-

ções	de	gesto,	de	braços,	de	passos,	tudo	é	demasiado.	En	se	donnant	um	peu	moins	

la	torture,	Mahomet	fazia	muito	bom	papel.	

Seid	 tem	pouco	natural;	pode	 talvez	melhorar-se;	mas	pelo	amor	de	Deus,	

os	efeitos	do	veneno,	há-de	senti-los	no	estômago,	no	coração,	e	do	diafragma	para	

cima,	e	não	como	ele	faz	que	todo	se	queixa	do	abdómen,	e	faz	suspeitar	que	em	vez	

de	propinação	de	cicuta,	o	profeta	lhe	receitasse	alguma	dose	de	ruibarbo	ou	jalapa.	

Palmira	foi	muito	aplaudida,	menos	por	nós	que	não	gostamos	de	exagera-

ções	acastelhanadas.	 A	 senhora	 Barufaldi	 com	menos	 força	 e	mais	 graça,	menos	

saltos	e	mais	natureza,	deixa	muito	atrás	a	sua	nova	competidora.	O	público	há-de	

vir	por	fim	a	fazer	justiça,	e	confirmar	este	julgado.	A	plateia	pode	deslumbrar-se	

as	primeiras	vezes	com	meia	dúzia	de	tours	de	force;	mas	vem	depois	a	reflexão,	e	

não	permanece	no	agrado	senão	o	que	é	verdadeiro	e	natural.	

Voltando	à	dança	em	geral;	diremos	que	tem	algumas	cenas	longas	demais,	

e	que	precisavam	cortar-se.	No	último	acto	o	compositor	desviou-se	 infelizmente	

de	seu	modelo.	

A	bela	 tragédia	de	Voltaire	 seria	 intolerável	 se	Mahomet	depois	de	 tantas	

abominações,	 triunfante	e	ditoso	ficasse	rindo	de	suas	vítimas	e	gozando	de	suas	

atrocidades;	mais	propriamente	deveria	 então	 chamar-se	 a	 esta	peça	o	crime	em	

triunfo.	 Seu	 apaixonado	 crítico,	 Laharpe	 assim	 mesmo	 censura	 o	 desfecho	 de	

Mahomet,	e	apesar	dos	remorsos	e	aflição	do	tirano,	o	acha	pouco	moral.	O	mesmo	
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Voltaire	conheceu	esse	defeito,	e	todo	se	esforçou	por	deixar	Mahomet	inconsolá-

vel	com	a	perda	de	Palmira	e	com	ver	frustrado	seu	fim	e	perdido	todo	o	fruto	de	

seus	crimes.	Com	muita	arte	e	natureza	o	poeta	o	fez	exclamar:	

	

		 …………	Ah	trop	chère	victime,	

Je	me	vois	arracher	le	seul	prix	de	mon	crime,	

De	ses	jours	pleins	d’après	detestable	enemi,	

Vainqueur	et	tout	puissant	c’est	moi	qui	suis	puni.	

Il	est	donc	des	remords!	oh	fureur!	oh	justice!	

&c.	

	

Porém	Mahomet	criminoso,	celerado	e	triunfante,	em	cima	d’um	andor	e	um	

espectáculo	pouco	moral	e	que	aconselhamos	ao	compositor	o	emende	por	dar	à	

sua	aparatosa	composição	mais	interesse	e	lhe	retirar	a	repugnância	que	o	coração	

humano	não	pode	deixar	de	 sentir	quando	os	quadros	de	 suas	maldades	 são	 tão	

carregados	e	nus.	Muito	mau	é	o	homem,	mas	não	gosta	que	o	retratem	tanto	ao	

natural.	

Na	dança	–	O	tambor	salva	tudo,	há	alguns	grupos	muito	bonitos	e	que	o	pú-

blico	aplaudiu	com	razão.	Tem	muito	bicho;	e	gli	animali	balanti	do	coreógrafo	ita-

liano	não	tiveram	a	fortuna	ou	a	graça	dos	animali	parlanti	do	poeta	seu	compatri-

ota.	Muito	melhorada	no	baile,	muito	minguada	no	canto,	o	teatro	de	S.	Carlos	co-

meça	pois	esta	sua	nova	época	sem	muitas	esperaças,	mal	agoirado	dos	dilettanti.	

Sentia-se	grandemente	a	falta	da	senhora	Varesi,	lamentava-se	tristemente	

a	da	senhora	Sicard,	de	cuja	saúde	se	não	podia	consolar	boa	parte	do	público,	e	

geralmente	não	se	calculavam	bons	futuros	para	a	empresa.	Quando	o	conquista-

dor	dos	Índios	veio	com	os	seus	Macedónios	em	auxílio	do	empresário,	e	as	forças	

combinadas	da	Grécia	e	Itália	seguraram	ainda	por	esta	vez	a	conquista,	e	a	inva-

são	do	teatro	estrangeiro	em	Portugal.	

Alessandro	nell’Índia	é	uma	das	melhores	composições	de	Pacini.	O	dueto	de	

Cleofide	e	Poro,	a	cavatina	de	Cleofide,	o	adagio	e	último	alegro	do	final	do	1º	acto;	

o	terceto	e	rondó	de	Poro	no	2.º	são	belas	e	felizes	inspirações	da	mais	agradável	e	

popular	de	todas	as	belas	artes.	
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Poro	(sra.	Petralia)	bem	se	vê	que	perdeu	a	batalha	e	a	corôa:	canta	como	

vencido.	Dele	e	de	Alexandre	(sr.	Piacenti)	se	pode	dizer	que	se	dão	melhor	com	o	

clima	d’África	do	que	com	o	da	Ásia:	Zadig	e	Jarbas	eram	outra	gente,	e	nada	se	pa-

receu	com	Poro	ou	Alexandre.	Todavia	não	queremos	dizer,	de	Alexandre	sobretu-

do,	que	não	cantasse	assim	mesmo	muito	bem,	e	não	agradasse	ao	público.	

Mas	a	vitória	 ficou	toda	por	esta	vez	à	vencida.	Cleofide	(sra.	Tuvo)	 jovem	

rainha	de	17	anos,	cuja	voz	é	pouco	forte	porém	muito	afinada,	junta	a	uma	grande	

execução,	muita	graça	e	perfeição	em	tudo	o	que	canta.	No	1.º	acto,	a	cavatina	se	

fosse	à	mi	vicino	logo	preveniu	em	seu	favor;	veio	o	2.º,	e	no	terceto	o	andante	ciell	

d’una	misera,	 a	 cabaleta	 suspende	 il	 fulmine	 excitaram	 a	 admiração	 e	 deram	mui	

vantajosa	ideia	da	jovem	virtuosa.	

No	princípio	do	adagio	do	rondó	conhece-se	que	a	sra.	Tuvo	está	cansada,	e	

parece	impossível	que	logo	depois	do	terceto	o	possa	cantar	sem	nenhum	intervalo,	

sem	descanso	nenhum.	

É	 impossível	 que	 o	 compositor	 da	peça	 a	 organizasse	por	 este	modo,	 que	

parece	feito	para	matar	uma	primeira	dama.	Se	estamos	bem	informados,	entre	o	

terceto	e	o	rondó	da	1.ª	dama,	havia	outro	rondó	do	tenor,	o	qual	o	não	quis	cantar.	

O	tenor	é	primeiro	tenor	assoluto	e	aqui	se	vê	que	o	absolutismo	para	nada	é	bom.	

O	público	ainda	se	não	fartou,	nem	satisfará	tão	cedo	de	ouvir	este	rondó	da	

sra.	 Tuvo,	 que	 ela	 canta	 com	 uma	 graça,	 com	 uma	 extensão	 que	 dificilmente	 se	

iguala.	As	variações,	que	não	são	de	Pacini,	mas	de	um	nosso	compatriota	de	quem	

se	 devem	 conceber	 as	 maiores	 esperanças,	 foram	 igualmente	 executadas	 com	

grande	primor.	Dificuldades	feitas	sem	afectação;	trilo	que	há	tanto	não	ouvimos	e	

sobretudo	 delicadíssima	 deducção	 que	 é	 um	 dos	maiores	 feitos	 da	 arte,	 tudo	 se	

reune	para	fazer	da	senhora	Tuvo	uma	excelente	cantora,	cujos	precoces	talentos	

hão-de	por	certo	aperfeiçoar-se	cada	vez	mais.	

Pedir-lhe-emos	que	se	não	descuide	inteiramente	da	acção	e	de	ajudar	com	

o	gesto	e	arte	mímica	as	vivas	sensações	que	excita	com	seu	canto.	

Das	 Índias	onde	nos	 transportaram	Metastasio	 e	Pacini,	 para	a	Alemanha,	

onde	temos	de	ir	com	Morlacchi	ver	Tebaldo	e	Isolina,	é	comprida	a	viagem,	e	re-

pousaremos	aqui,	que	não	temos	andado	pouco.	Brevemente	daremos	cópia	de	nós	

e	de	nossa	viagem	às	terras	germânicas,	país	clássico	do	romantismo	que	é	agora	a	

moda	e	a	mania	do	tempo.	
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P.S.	Esquecia-nos	pedir	aos	actores	que	figuram	de	Índios	no	Alexandre	que	

se	 lembrem	que	estão	na	Índia	verdadeira,	ou	Índia	oriental;	e	não	nas	Índias	do	

Oeste,	não	na	América,	e	se	não	vistam	de	plumas	que	não	é	próprio	de	modo	ne-

nhum.																				

----------------------------	

	

N.º	244,	de	17	de	Agosto	de	1827	

	

O	PORTUGUÊS	E	O	PADRE	JOSÉ	AGOSTINHO	
____________________________________________	

Profecto	grande	patientiae	documentum.	

	 	 	 	 	 	 	 	 Tácito	

	 ______________________________________										

						

Foi	longa,	foi	constante,	foi	exemplar	a	sofrida	paciência	com	que	temos	vis-

to	o	Padre	José	Agostinho	de	Macedo	vomitar	contra	nós	sarcasmos,	 injúrias,	 im-

propérios,	calúnias	atrocíssimas.	Para	tudo	há	termo,	e	para	nossa	paciência	tam-

bém	o	houve.	Comunicamos	hoje	aos	nossos	leitores	o	requerimento	que	dirigimos	

a	Sua	Alteza	a	Sereníssima	Senhora	Infanta	Regente		sobre	os	agravos	que	à	nossa	

reputação	tem	feito	gratuitamente	um	eclesiástico	a	quem	seu	ministério,	sua	reli-

gião,	sua	 idade	deveram	inspirar	menos	crueza,	mais	humanidade,	mais	decência	

de	costumes,	frase	mais	comedida,	linguagem	mais	modesta,	e	pelo	menos	um	fu-

ror	não	tanto	de	energúmeno.	

Argumentar	com	quem	mente	sabendo	que	mente,	calunia	sabendo	que	ca-

lunia	é	perder	tempo.	Não	responde,	e	continua	com	novos	insultos	e	aleives.	Não	

há	outro	meio	senão	obrigá-lo	a	provar	os	primeiros	para	o	fazer	mais	comedido	

para	os	segundos.		

	

SERENÍSSIMA	SENHORA	

Dizem	os	redactores	do	diário	intitulado	–	O	Português	–	que	depois	de	su-

portarem	com	resignada	paciência	os	insultos,	as	invectivas,	as	calúnias	atrozes	de	

um	homem	(que	eles,	fiéis	a	seus	princípios	de	moderação,	se	abstêm	de	qualificar)	
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pouco	 reflectido	 e	 civil	 em	 suas	 controvérsias,	 não	 podem	 já’gora	 deixar	 de	 vir	

prostrar-se	humildemente		ante	o	Real	trono	de	seu	legítimo	Soberano,	o	Senhor	D.	

Pedro	IV,	a	suplicar	a	Vossa	Alteza,	sua	Augusta	delegada,	a	justiça	que	é	devida	a	

todo	o	cidadão,	e	que	Vossa	Alteza	tão	desvelada	e	recta	distribui	a	todos	os	seus	

súbditos.	

Os	 suplicantes,	 Sereníssima	 Senhora,	 já	 em	outra	 ocasião	 elevaram	 à	 pre-

sença	de	Vossa	Alteza	mui	respeitosas	considerações	sobre	a	falta	de	recursos	or-

dinários,	no	actual	estado	da	 imprensa,	que	assegurem	aos	 indivíduos	ou	à	coisa	

pública	ofendida	a	reparação	da	ofensa	e	o	castigo	do	ofensor.	É	certo	que	os	há,	e	

que	enquanto	o	artigo	145	§	5.º	da	Carta	não	for	explicado	e	exequível	por	via	da	

lei	regulamentar,	só	no	recurso	extraordinário	à	Coroa	pode	haver	remédio	legíti-

mo,	e	justa	vindicação	das	ofensas	cometidas	por	abuso	e	crimes	da	imprensa.	

Releve	pois	a	generosa	e	protectora	bondade	de	Vossa	Alteza	que	os	supli-

cantes	deduzam	seus	agravos	na	Real	presença;	e	pesados	eles	em	sua	Alta	Sabe-

doria,	 Vossa	 Alteza	 os	 julgará	 ou	mandará	 julgar	 segundo	 houver	 por	 bem,	 que	

sempre	será	o	mais	justo.	

O	padre	José	Agostinho	de	Macedo,	entre	outras	muitas	odiosas	incrimina-

ções,	 impropérios,	 e	 pouco	 decentes	 declamações	 distribuídas	 em	 uma	 série	 de	

cartas	que	já	se	contam	dez,	(e	por	maneira	e	modo	que	não	está	decerto	autoriza-

da	nem	sequer	tolerada	no	previdente	decreto	de	Vossa	Alteza	de	18	de	Agosto	de	

1826)	 faz	manifesta	e	declaradamente	aos	suplicantes	as	 seguintes	acusações,	 fi-

elmente	copiadas	da	carta	9	e	10	que	elevam	como	documento	à	presença	de	Vossa	

Alteza	(documento	n.º	1	e	2).	

1.ª	De	conspiração	impudente	e	sem	rebuço	contra	a	Carta.	

2.ª	De	manifesta	conspiração	contra	El-Rei.	

3.ª	De	tendência	a	uma	subversão	universal,	a	um	transtorno	público.	

4.ª	De	pretender	estabelecer	a	democracia.	

5.ª	De	profanar	o	nome	d’El-Rei.	

6.ª	De	ter	ódio	jurado	ao	mais	ligeiro	vislumbre	de	aristocracia.	

7.ª	De	acirrar	o	ódio	contra	a	religião	que	lhes	rói	ou	lhes	torra	as	entranhas.	

8.ª	De	não	querer	as	leis	d’El-Rei,	e	de	que,	se	dizem	viva	a	Carta,	é	uma	iro-

nia	amarga,	e	de	que	se	estão	rindo	e	zombando	no	fundo	do	seu	coração.	

9.ª	De	inimigos	da	ordem,	insultadores	d’El-Rei,	infractores	da	Carta.	
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10.ª	De	defender	a	canalha	que	eles	apoiam,	e	para	empurrar	ao	partido	pa-

cato	e	honrado	e	o	mais	obediente	a	El-Rei	e	à	Carta	os	desaforos	que	eles	praticam	

e	praticaram	naquelas	noites	funestas	(de	24	a	27	de	Julho	próximo	passado).	

11.ª	De	usar	da	palavra	Cortes	extraordinárias,	o	que	é	um	atentado	contra	

El-Rei,	o	Senhor	D.	Pedro	IV,	e	contra	a	Carta.	

12.ª	De	dar	formalíssimos	mandamentos	ao	governo,	e	de	ser	formalíssimos	

atentados	da	soberania.	

Muitas	outras	acusações	de	igual	natureza	e	boa	fé	são	feitas	aos	redactores	

do	Português:	nestas	porém	se	contem	as	capitais.	

Sem	tentar	prejudicar	o	julgado,	seja	lícito,	Sereníssima	Senhora,	a	quem	de	

tão	feios	e	horríveis	crimes	é	acusado	assim	vaga	e	infundadamente	elucidar	pelo	

menos	alguma	coisa	a	matéria	de	sua	acusação.	

	

1.ª	

Conspiração	impudente	e	sem	rebuço	contra	a	Carta	

Esta	 acusação	 é	 feita	 a	 um	 jornal	 que	desde	 o	 seu	princípio	nunca	 seguiu	

nem	sustentou	outra	lei	senão	a	da	generosa	Carta	d’El-Rei,	que	no	meio	de	terror	

e	descoroçoamento	geral	começou	a	publicar-se,	sustentando	sempre	a	necessida-

de,	a	 legitimidade,	a	santidade	das	 instituições	espontâneas	dadas	pelo	Rei	 legíti-

mo;	que	logo	em	o	n.º	21	disse,	falando	da	Carta	e	de	seus	detractores	exaltados	e	

da	comparação	dela	com	a	ilegal	constituição	de	1822:	

“Quis-se	(naquela	constituição)	reformar	o	Estado,	 restituindo	a	represen-

tação	nacional,	que	por	fundamental	direito	da	monarquia	nos	compete;	e	capital-

mente	se	errou	na	unidade	de	representação	que	se	deu	ao	povo,	desprezando	pe-

las	abstracções	da	teoria	os	ditames	da	própria	e	alheia	experiência.”	

E	depois,	ibid.	

“A	 este	 propósito	 seja-nos	 permitido	 declarar	 aqui	 a	 outros	 Portugueses	

que	em	Londres	estão	blasfemando	contra	a	nossa	santa	causa,	e	contra	a	consti-

tuição	que	nosso	Augusto	Monarca	nos	outorgou,	que	 toda	a	nação	altamente	 se	

indigna	contra	semelhante	proceder;	que	não	usurpem	esses	ou	esse	declamador	o	

nome	 de	 Português	 que	 assim	 desonra	 ou	 envilece.	 Nós	 todos	 os	 Portugueses	

quantos	somos,	queremos	a	Carta,	só	a	Carta,	nada	mais	nem	menos	que	a	Carta.”	

Em	o	n.º	30	disse	o	Português:	
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“A	política	necessária	e	generosa	de	D.	Pedro	IV	congraçou	os	dois	mundos;	

a	Carta	de	29	de	Abril	foi	o	pacto	novo	que	conciliou	os	interesses	todos,	e	uniu	a	

cadeia	da	civilização	que	parecia	quebrada	entre	a	América	e	a	Europa.”	

E	falando	com	todos	os	Portugueses,	ibid.:	

“Forçosamente	nos	 incumbe	mostrar	à	Europa	e	a	nossos	aliados	que	nós,	

que	a	nação	queremos	o	Rei	que	temos,	e	a	lei	que	jurámos.	É	necessário	para	nos-

sa	honra	e	para	nosso	interesse	mostrarmo-nos	dignos	das	liberdades	e	foros,	que	

tanto	pedimos	e	reclamámos,	e	que	por	fim	obtivemos.	Se	o	não	fizermos	dirão:	E	

essa	nação	que	se	queixa	e	reclama	por	que	não	luta	pelo	que	tanto	diz	avaliar	e	que-

rer?	A	objecção	seria	bem	 fundada	e	 forte;	é	necessário	não	dar	motivo	a	que	se	

nos	faça;	é	necessário	que	o	povo	português	manifeste	sua	vontade	e	patenteie	sua	

desaprovação,	sua	não	conformidade	com	a	opinião	dos	que	chama	rebeldes.	Como	

o	pode	fazer?	Repelindo	a	força	estrangeira	e	rebelde,	fazendo	como	fez	pela	inva-

são	 dos	 Franceses	 erguendo-se	 pela	 independência	 nacional,	 sacrificando-se,	 vo-

tando-se	por	ela.	Mas	o	povo	não	pode	nem	deve	fazê-lo	de	sua	própria	autoridade,	

tudo	é	lei,	e	pela	lei	em	um	governo	representativo	&c.	&c”	

Assim	falou	desde	o	princípio,	assim	continuou	sempre	a	falar,	assim	falará	

enquanto	existir	o	caluniado	Português,	conspirador	contra	a	Carta.	

	

2.ª	

Manifesta	conspiração	contra	El-Rei	

Esta	acusação	não	precisa	declaração	nenhuma.	É	o	Português	o	que	conspi-

ra	contra	El-Rei?	Julgue-o	algum	tribunal	da	terra;	e	as	nossas	cabeças	aqui	estão.	

	

3.ª	

Tendência	a	uma	subversão	universal,	a	um	transtorno	público	

No	suplemento	ao	n.º	34,	falando	do	insulto	feito	ao	ministro	da	marinha	e	

interino	da	guerra	em	10	de	Dezembro	de	1826,	o	proceder	de	alguns	inimigos	da	

ordem	e	de	outros	que	por	ignorância	foram	por	ele	arrastados,	é	criminado	pela	

maneira	 seguinte:	 “Prorrompa,	 sim,	 essa	 indignação	 generosa,	 franca,	 e	 leal	 dos	

cidadãos…	mas	pelos	meios	e	formas	legais.	Sem	elas,	fora	delas,	além	do	que	elas	

permitem,	a	mais	 justa	 indignação,	a	mais	bem	merecida	acusação	contra	a	mais	
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corrompida	 autoridade,	 é	 atentado	 horrendo,	 é	 crime	 abominável,	 é	 desfaçada	 e	

escancarada	anarquia.”	

Continua:	“Quais	são	sob	um	regime	de	lei,	em	um	governo	representativo	

os	meios	e	 formas	 legais	dessa	pública	reprovação	patentear?	Para	os	 indivíduos,	

para	os	simples	cidadãos,	é	o	uso	do	direito	de	petição	e	a	imprensa;	para	o	corpo	

da	nação,	o	órgão	dos	seus	representantes,	a	câmara	dos	seus	deputados	em	regu-

lar	acusação.”	

Mais	 abaixo:	 “Brada-se	 pelas	 leis,	 insultando-se	 as	 leis?	 Pede-se	 justiça,	

atropelando	 todos	 os	 limites	 dela?	 Apela-se	 para	 o	 trono,	 desacatando	 o	 trono?	

Grita-se	constituição,	 calcando	a	 constituição	aos	pés?	Toma-se	 assim	o	nome	da	

liberdade	 em	 vão?	 Alevanta-se	 a	 voz	 contra	 o	 despotismo,	 perpetrando	 o	 mais	

despótico	acto	que	na	sociedade	se	pode	praticar?”	

	

4.ª	

Pretender	estabelecer	a	democracia	

Desde	o	n.º	21	disse	o	Português:	“A	aristocracia	está	no	coração	do	homem;	

todo	o	filho	se	lembra	do	que	foi	seu	pai,	se	essa	lembrança	o	honra,	e	todo	o	pai	se	

esforça	por	deixar	a	seu	filho	um	nome	honrado.”	Disse	(falando	da	constituição	de	

1820):	“Não	se	atendeu	enfim	que	nós,	Portugueses,	somos	talvez	a	mais	aristocrá-

tica	nação	da	 terra;	entendeu-se	mal	a	palavra	 igualdade	que	não	exclui,	mas	so-

mente	equilibra	as	classes.”	Acrescenta-se:	“A	revolução	de	1820	excluiu	as	classes,	

a	lei	do	Estado	de	1826	equilibrou-as;	melhor	entendeu	o	Rei	a	igualdade	do	que	o	

povo	ou	seus	representantes:	o	que	em	1820	se	fez	em	Portugal,	não	era	governo	

de	uma	só	câmara,	era	uma	monarquia	mal	constituída	e	mal	equilibrada,	que	aci-

dentalmente	tinha	uma	só	câmara,	mas	que	podia	ter	2,	3,	ou	4	sem	mudar	de	na-

tureza.”																			

Talvez	não	haja	dez	números	 seguidos	do	Português	 em	que	os	princípios	

demagógicos	se	não	combatam,	e	 se	não	 faça	 triunfar	a	primazia	e	excelência	do	

governo	monárquico.		

	

5.ª	

Profanar	o	nome	d’El-Rei	
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Esta	 arguição	 será	 sempre	 ouvida	 em	 silêncio	 pelos	 redactores	 do	Portu-

guês;	e	quando	as	nossas	praias	forem	pisadas	pelo	maior	de	todos	os	Reis	da	Ter-

ra,	ele	julgará	os	seus	defensores	e	servidores.	Não	é	tão	pouco	perante	a	Augusta	

Regente	de	Portugal	que	os	suplicantes	receiam	de	ser	convencidos	deste	crime.	

	

6.ª	

Ter	ódio	jurado	ao	mais	ligeiro	vislumbre	de	aristocracia	

Já	fica	sobejo	citado	dos	artigos	deste	jornal	para	elucidar	esta	increpação.	

Particularmente	 da	 câmara	 dos	 dignos	 pares	 e	 da	 fidalguia	 portuguesa,	 eis	 aqui	

algumas	passagens.	

Já	no	número	23:	

“Animam-nos	as	sinceras,	leais,	e	generosas	intenções	que	em	ambas	as	câ-

maras	observamos;	e	se	é	lícito	fazer	comparação,	não	será	ela	em	desfavor	da	he-

reditária,	onde,	para	desengano	de	muitos,	vergonha	de	não	poucos,	e	satisfação	de	

todos	os	Portugueses,	se	tem	desenvolvido	o	mais	generoso	patriotismo	e	sublime	

abnegação	de	tudo	o	que	podia	denominar-se	espírito	de	classe.”	

Em	o	número	83	se	diz:	

“Alguns	poucos	homens	distintos	que	se	mancharam	com	a	nódoa	eterna	de	

se	aliarem	aos	inimigos	do	seu	país,	são	nobres	de	data	moderníssima,	nem	um	só	

da	antiga	e	generosa	fidalguia	portuguesa,	que	toda	permaneceu	fiel	e	zelosa	por	

seu	rei	e	pelas	legítimas	liberdades,	segundo	sempre	foi	seu	carácter.”	

No	número	37	se	elogia	largamente	a	que	chamámos	aristocracia	legítima,	

por	todos	os	heróicos	feitos	de	que	a	monarquia	portuguesa	lhe	é	devedora	desde	

o	seu	fundamento;	enumeram-se	as	suas	principais	acções,	e	releva-se	a	maneira	

nobre	e	decidida	por	que	se	mostraram	fiéis	defensores	do	nosso	legítimo	Sobera-

no	o	Senhor	D.	Pedro	IV	e	da	Carta,	esses	que	verdadeiramente	se	deve	dizer	que	

compõem	a	aristocracia	portuguesa.	“Mal	soa	o	grito	da	invasão	(assim	escrevemos	

então)	suscitando	a	rebeldia,	eis	 logo	aparece	a	maioria	da	nobreza	a	mostrar-se	

fiel	como	sempre.	Todos	os	nobres	pares	à	porfia	se	oferecem	a	marchar	contra	os	

rebeldes,	e	parte	deles	vão	como	voluntários	alistar-se	debaixo	das	bandeiras	da	

legitimidade.	Seus	nomes	atestarão	aos	vindouros	esse	feito	imortal,	enquanto	pela	

geração	presente	serão	repetidos	com	respeito	e	veneração.”	
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E	 logo	se	diz,	 ibid:	 “De	nós	podemos	afoitamente	afirmar	que	nunca	duvi-

dámos	de	que	a	nossa	Carta	achasse	na	aristocracia	legítima	o	seu	maior	baluarte.”	

	

7.ª	

Acirrar	o	ódio	contra	a	religião	que	lhes	rói	ou	que	lhes	torra	as	entranhas		

Eis	aqui	falando	de	instituições	políticas	o	que	disse	o	Português	a	respeito	

da	religião	(número	138):	

“Liberdade	legítima	e	regular,	segundo	a	tiveram	nossos	antepassados	nos	

dias	felizes	da	nação,	com	aquelas	modificações	e	ampliações	que	diversas	circuns-

tâncias,	diverso	estado	de	civilização	exige;	–	monarquia,	que	sempre	tivemos,	que	

só	nos	convém,	que	só	nos	pode	salvar,	com	que	fomos	criados,	sob	cuja	protecção	

queremos	viver	em	paz;	–	religião	a	verdadeira	de	Cristo	e	do	seu	santo	Evangelho	

sem	fanatismo	e	sem	a	espada	da	perseguição	–	estas	são	as	condições	que	o	povo	

português	reconhece	sine	quibus	non	para	sua	felicidade.	–	Nelas	é	fundada	a	Carta,	

por	ela	as	vemos	seguras	e	triunfantes;	todos	a	abraçamos	do	coração,	todos	a	de-

fenderemos,	todos	daremos	por	ela	a	vida.”	

Falando	da	revolução	francesa	(número	57):	

“Uma	nação	que	tantos	documentos	tem	dado	de	irreligião,	de	deslealdade,	

dos	mais	horríveis	e	abomináveis	excessos,	custa	a	citar	para	modelo.”	

	

8.ª	

Não	quererem	as	 leis	d’El-Rei,	 e	de	que,	 se	dizem	viva	 a	 Carta	 é	uma	 ironia	

amarga,	e	de	que	se	estão	rindo	e	zombando	no	fundo	do	seu	coração.	

Para	esclarecimento	desta	acusação	todo	o	jornal	desde	o	1.º	até	ao	último	

número.	

	

9.ª	

Inimigos	da	ordem,	insultadores	d’El-Rei,	infractores	da	Carta	

Em	o	número	152	disse	o	Português:	

“Este	dia	(aniversário	da	Carta	constitucional),	dia	de	luto	e	dó	para	os	de-

magogos	e	monarcómanos,	de	desespero	para	os	revolucionários,	de	mágoa	para	

os	falsos	liberais,	de	confusão	e	vergonha	para	os	exaltados,	é	o	dia	da	vitória	e	re-
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gozijo	 para	 os	 realistas	 verdadeiros	 defensores	 do	 altar,	 para	 todos	 os	 legítimos	

Portugueses.“	

Em	o	número	138:	

“Mas	enquanto	não	chega	o	dia	formidável	de	sua	justiça	provemos	nós	to-

dos	os	que	somos	leais	Portugueses	e	súbditos	fiéis	do	maior	e	melhor	Rei,	prove-

mos	nossa	constância	e	lealdade	com	a	resignada	paciência,	que	é	o	maior	esforço	

da	virtude,	com	a	moderação,	com	o	respeito	às	autoridades,	que,	sejam	quais	fo-

rem	o	que	forem,	em	nome	d’El-Rei	estão	constituídas.”	

“Eles	 (os	 inimigos	d’El-Rei)	 querem	 forçar-nos	 a	 algum	desvario	para	nos	

perderem	e	exultarem	sobre	nossa	ruína…	Arvoremos	em	nossos	muros	a	bandei-

ra	Real	d’Ourique;	não	façamos	caso	de	suas	negaças	e	apupos:	dentro	destas	mu-

ralhas,	que	alevantou	e	firmou	a	constituição,	não	entram	eles.”	

	

10.ª	

Defender	 a	 canalha,	 que	 eles	 apoiam,	 e	 para	 empurrar	 ao	 partido	 pacato	 e	

honrado	e	o	mais	obediente	a	El-Rei	e	à	Carta	os	desaforos	que	eles	praticam	e	prati-

caram	naquelas	funestas	noites	(de	24	a	27	de	Julho	pp)	

Sobre	 esta	 espécie	 de	demagogia	 eis	 aqui	 a	 opinião	do	Português	 desde	o	

número	50.	Falando	dos	deveres	de	um	deputado	da	nação,	diz:	“Se	cada	negócio	

público	o	não	toma	por	negócio	próprio	e	seu,	más	contas	dá	de	sua	procuração;	e	

se	não	há	direito	para	criminá-lo,	porque	todo	o	poder	nacional	cessa	no	momento	

da	eleição	(e	Deus	nos	defenda	de	outras	teorias	políticas!)…	

Quando	se	discutia	no	maior	calor	a	proposição	do	sr.	deputado	Magalhães	

sobre	uma	mensagem	ao	trono	para	pedir	alterações	pessoais	no	ministério,	disse	

o	Português	(e	disse-o	ele	só)	(n.º	113):	

“Não	está	nas	raias	da	autoridade	de	uma	das	secções	do	poder	legislativo	

pedir,	seja	por	que	modo	for,	ao	chefe	do	Estado	e	do	poder	executivo,	a	mudança	

de	seus	agentes	(os	ministros)	ou	alterações	pessoais	em	sua	organização.”	

Desd’o	primeiro	dia	dos	tumultos	ocasionados	pelos	receios	que	a	demissão	

do	 general	 Saldanha	 excitou,	 quando	ninguém	ousava	 contrastar	 a	 efervescência	

popular,	 ousou	o	Português	dizer	 em	público	o	que	as	mesmas	autoridades	 cala-

vam	(n.º	225):	
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“Sejam	quais	forem	os	motivos	que	Sua	Alteza	a	Sereníssima	Infanta	Regen-

te	em	sua	alta	sabedoria	julgou	deverem	determiná-la	a	esta	decisão,	que	todos	os	

Portugueses	respeitam	como	devem;	 sejam	quais	 foram	as	 causas	que	moveram	o	

ânimo	da	Augusta	delegada	d’El-Rei	a	usar	por	este	modo	de	seu	 inquestionável,	

legítimo,	 e	 constitucional	 direito	 de	 nomear	 e	 demitir	 livremente	 seus	ministros	

segundo	 lhe	 aprouver	 &c.”	 –	 Noutro	 lugar:	 “Nós	 não	 aprovámos	 excesso	 de	 ne-

nhuma	natureza;	não	santificámos	coisas	que	a	lei	defende,	&c.	&c.”	

Mas	aqui	incumbe	demais	a	mais	ao	acusador	dos	suplicantes	o	provar	que	

praticam	 e	 praticaram	 aqueles	 desvarios	 naquelas	 em	 verdade	 funestas	 noites;	

assim	como	lhe	incumbe	declarar	que	partido	é	esse	pacato,	honrado,	obediente	a	

El-Rei	a	quem	os	suplicantes	empurram	aqueles	desacatos.	

Eles	decerto	atribuíram	e	ainda	atribuem	a	causa	próxima,	o	estímulo	ime-

diato	que	excitou	a	criminosa	agitação	do	povo	aos	brados	sediciosos	que	soltaram	

adrede	 e	 com	premeditado	 fim	os	 agentes	da	 junta	 apostólica,	 e	 dos	 fautores	da	

rebelião,	 que	 entre	 nós	 infelizmente	 vivem.	 Poderá	 ser	 este	 o	partido	honrado	e	

pacato	e	obediente	ao	Rei	que	renegam	e	a	quem	bradam	morra?	

	

11.ª	

Usar	da	palavra	cortes	extraordinárias,	o	que	é	um	atentado	contra	El-Rei.	

Desta	acusação	e	da	maneira	por	que	está	desenvolvida	no	original	se	vê	a	

boa	fé	do	acusador,	o	quanto	ele	tem	versado	o	código	da	nossa	constituição,	e	o	

valor	e	apreço	que	merecem	as	suas	declamações	(Carta	10,	pag.	3):	

“Nós	não	temos	cortes,	nós	temos,	estabelecidas	pela	Carta,	duas	Câmaras,	a	

primeira	a	câmara	dos	dignos	pares,	a	segunda	dos	chamados	senhores	deputados.”	

Os	 suplicantes	 abstêm-se	 na	 respeitável	 presença	 de	 V.	 A.	 S.	 de	 fazer	 ne-

nhuma	das	muitas	reflexões	que	este	 indecente	período	suscita;	contentam-se	de	

citar	os	seguintes	artigos	da	Carta	constitucional.	

Artigo	12.	Os	representantes	da	nação	portuguesa	são	o	Rei	e	as	cortes	gerais.		

Artigo	32.	No	intervalo	das	sessões	não	poderá	o	Rei	empregar	um	deputado	

fora	do	reino,	nem	mesmo	irá	exercer	seu	emprego,	quando	isso	o	impossibilite	para	

se	reunir	no	tempo	da	convocação	das	cortes	gerais,	ordinárias,	ou	extraordinárias.	

Artigo	74.	–	§	2.	Convocando	cortes	gerais	extraordinariamente	nos	intervalos	

das	sessões,	quando	assim	o	pede	o	bem	do	reino.	
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12.ª		

Dar	formalíssimos	mandamentos	ao	governo,	e	ser	formalíssimos	atentadores	

da	soberania.	

Para	esclarecimento	desta	acusação	oferecem	os	redactores	todos	quantos	

artigos	escreveram	diário;	mas	especialmente	citarão	os	seguintes	§§	(n.º	57).	Tra-

tando	da	relativa	posição	do	ministério	e	das	cortes:	

“Nestas	primeiras	sessões	todo	o	cuidado	e	desvelo	é	pouco,	toda	a	vigilân-

cia	necessária…	Nem	um	ápice	queremos	que	deixem	perder	(os	ministros)	de	sua	

autoridade	 e	 atribuições	 constitucionais,	 que	 só	 exercem,	 que	 só	 lhes	 competem	

como	a	ministros	e	delegados	d’El-Rei,	um	dos	poderes,	um	dos	representantes	da	

nação,	fiel	da	grande	balança	que	deve	equilibrar	para	haver	justiça,	ordem,	sosse-

go	e	liberdade.	

Por	isso	mesmo	que	é	menor	que	em	França	e	Inglaterra	o	quinhão	do	go-

verno	 na	 parte	 legislativa,	maior	 cuidado,	 zelo	 e	 vigilância	 é	mister	 que	 tenha	 o	

governo	para	o	sustentar	e	conservar	inteiro.”	

E	depois:	

“Julgamos	 errado	 e	 pernicioso	 sistema	 querer	 desde	 já	 estabelecer	 uma	

oposição	regular	e	constante;	por	quanto,	repetiremos	nossas	expressões;	não	po-

de	haver	oposição	onde	não	há	posição;	quando	o	governo	tiver	uma	posição	firme	

e	estabelecida,	então	é	forçosa	condição	do	sistema	representativo	que	haja	oposi-

ção;	mas	enquanto	a	não	tiver,	é	erro	e	loucura	–	senão	pouco	patriotismo.”	

O	n.º	29	é	uma	prova	de	que	se	censuraram	alguns	actos	da	administração	

foram	 instados	 por	 sua	 consciência,	 persuadidos,	 talvez	mal,	 de	 que	 esses	 actos	

envolviam	coisas	prejudiciais	à	nação;	nesse	n.º	29	tratando-se	de	uma	medida	do	

governo	que	tinha	por	fim	convidar	os	soldados	da	2.ª	linha	a	alistarem-se	na	1.ª,	

disseram	assim:	

“Bem	pressentimos	que	porque	aprovámos	um	acto	do	governo	nos	hão-de	

chamar	ministeriais,	pouco	populares,	pouco	independentes	&c.”	

Sem	 isto	nos	 importar	 sustentámos	quanto	 em	nós	 coube	 a	medida,	 nada	

desprezámos	do	que	supusemos	capaz	de	convencer	a	todos	de	que	ela	era	útil	e	

necessária.”	
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No	 suplemento	 ao	 n.º	 34	 em	 um	 artigo	 que	 tinha	 por	 objecto	 principal	 a	

demissão	pedida	por	três	ministros	de	Estado	simultaneamente,	se	sustenta	que	os	

ministros	não	devem	abandonar	um	só	ápice	das	prerrogativas	que	pela	Carta	são	

concedidas	ao	governo.	Diz-se:	 “Mais	de	uma	vez	 temos	notado	abandonarem	os	

ministros	as	discussões	das	câmaras	para	virem	despachar	nas	suas	secretarias…	

As	câmaras	têm	um	lugar,	o	governo	outro,	e	se	o	governo	não	deve	usurpar	o	das	

cortes,	também	deve	com	firmeza	sustentar	o	seu,	e	mal	do	regime	representativo,	

cujo	dificílimo	equilíbrio	o	exige,	mal	dele	se	o	não	fazem.”	

Em	o	n.º	45	escrevendo	sobre	o	projecto	para	a	criação	das	guardas	para	a	

segurança	pública,	disseram:	“Oxalá	que	o	governo	enfim	se	desengane,	e	vejamos	

o	dia	em	que	o	ministério	ocupe	o	seu	lugar	verdadeiro	e	constitucional.	–	Use	pois	

o	 governo	 desses	 meios	 que	 estão	 em	 suas	 atribuições	 constitucionais,	 não	 vá	

mendigar	autorizações	que	não	precisa,	defenda-se,	quando	atacado,	com	as	leis	e	

constituição	na	mão,	e	terá	por	si	todos	os	homens	de	bem,	toda	a	força	indestrutí-

vel		da	legítima	e	verdadeira	opinião,	que	ele	tanto	deve	desejar	e	estimar	quanto	

altamente	desprezar	o	espírito	de	partido	sejam	quais	forem	as	cores	ou	librés	que	

vestir.”	

Finalmente	 sobre	 revoluções,	 e	 principais	 revolucionários,	 a	 seguinte	 foi	

sempre	a	doutrina	dos	suplicantes:	

(n.º	66)	

“Cada	século	se	faz	notar	na	história	por	uma	feição	característica	que	o	dis-

tingue	e	diferencia	de	outro;	e	os	séculos	18	e	19	se	farão	notáveis	na	posteridade,	

o	primeiro	por	haver	sancionado	e	enfeitado	os	mais	negros	crimes	e	odiosos	aten-

tados	 com	o	pretexto	de	uma	especiosa	 filososfia,	 o	 segundo	 com	o	nome,	 ainda	

mais	respeitado	e	especioso,	da	religião.”	

(ibid.)	

“Estamos,	 e	 altamente	 o	 havemos	 manifestado,	 bem	 longe	 de	 aprovar	 os	

meios	de	que	então	(em	1820)	se	lançou	mão	para	alcançar	um	governo	represen-

tativo.”	

Não	 relevarão	os	 suplicantes	 as	 expressões	 indecentes	 e	 inconstitucionais	

de	que	estão	recheadas	estas	publicações	folientárias,	as	palavras	de	carteiro	e	an-

ticarteiro	(que	talvez	serão	postas	para	honrar	a	Carta	constitucional),	de	vassalo,	

quando	o	nosso	 grande	 e	 generoso	Rei	 só	nos	quer	 e	declarou	 súbditos	 seus;	 os	
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ameaços	com	o	limoeiro	com	carrasco,	com	outras	coisas	iguais	que	desabonam		o	

governo	de	Vossa	Alteza	que	 tão	 religiosamente	 cumpre	e	 faz	 cumprir	as	 leis	do	

Estado	e	d’El-Rei	seu	Augusto	irmão	e	nosso	Soberano.	Essas	torpezas	estão	a	car-

go	da	censura,	e	Vossa	Alteza	saberá	conhecer	se	ela	cumpre	ou	não	com	seus	de-

cretos	e	instruções.	

Os	 suplicantes,	 Sereníssima	 Senhora,	 não	 ajuntarão,	 por	 hora,	 mais	 docu-

mentos	 para	 esclarecer	 acusações	 de	 tanta	 monta;	 eles	 não	 querem,	 por	 agora,	

nem	asseverar	na	presença	de	Vossa	Alteza	que	são	caluniosas	todas	elas,	e	caluni-

ador	o	que	as	inventou;	mas	prostrados	submissamente	diante	do	trono,	suplicam	

tão	somente	o	que	toda	a	 justiça	manda,	o	que	Vossa	Alteza	 lhes	não	pode	negar	

porque	é	justa,	e	o	que	eles	como	homens,	como	cidadãos	e	como	súbditos	têm	di-

reito	a	suplicar.	Se	os	redactores	do	Português	 são	os	criminosos,	os	rebeldes,	os	

traidores,	os	conspiradores,	os	monstros	que	nestes	dez	libelos	famosos	se	diz;	eles	

devem	ser	punidos,	supliciados,	exterminados,	e	à	face	das	nossas	leis,	a	morte	ig-

nominiosa	da	forca	é	o	mais	brando	castigo	que	merecem.	Mas	se,	pelo	contrário,	

são	inocentes,	se	pelo	contrário	eles	têm	advogado	a	causa	de	seu	legítimo	Sobera-

no,	das	 legítimas	instituições,	da	 legítima	liberdade,	algum	castigo	merecerá	tam-

bém	quem	tanto	os	calunia.	Os	suplicantes	querem	ser	julgados	por	Vossa	Alteza;	

aqui	trazem	o	percoço	e	a	cabeça	para	a	entregarem	ao	cutelo	da	lei,	à	vil	corda	do	

mais	infamante	suplício,	se	Vossa	Alteza	decidir	que	eles	são	rebeldes	e	traidores.	

Ou,	se	cumpre	ao	bem	do	Estado,	se	é	necessário	para	aplacar	a	sanha	dos	inimigos	

do	 Rei	 que,	 sem	 serem	 ouvidos	 nem	 atendidos,	 a	 injustiça	 descarregue	 já	 sobre	

eles	o	imerecido	castigo;	os	suplicantes	não	o	evitarão	tão	pouco,	não	fugirão	à	pe-

na,	ainda	que	injusta.	Dê-se	nas	suas	fazendas,	nos	seus	empregos,	nas	suas	vidas,	

na	sua	honra	um	exemplo	mais	de	injustiça	dos	homens:	eles	morrerão	contentes	

porque	morrerão	mártires	 da	 lealdade	 ao	 maior,	 ao	 mais	 amado,	 ao	 mais	 mag-

nânimo	de	todos	os	Reis;	com	o	nome	de	Pedro	IV,	o	grande,	na	boca	e	no	coração,	

resignados	e	satisfeitos	darão	o	último	suspiro,	bendizendo-o	a	ele	e	a	Vossa	Alteza.	

Mas	a	 justiça	de	Vossa	Alteza	 lhes	promete	sorte	mui	diversa;	e	confiados	

tranquilamente	nela:	

Pedem	 a	 Vossa	 Alteza	 haja	 por	 bem	 ordenar,	 pelo	modo	 que	 julgar	mais	

competente,	que	o	padre	 José	Agostinho	de	Macedo	prove	e	documente	uma	por	

uma	as	acusações	gravíssimas	que	os	suplicantes	reduziram	a	12	artigos;	que,	não	
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as	provando,	seja	declarado	caluniador	e	infame	segundo	as	leis	do	reino;	não	pe-

dindo	por	sua	parte	e	satisfação	os	suplicantes	a	aplicação	de	nenhuma	outra	pena	

a	 tamanho	crime	e	criminoso,	que	perdoam	como	cristãos,	e	esquecem	como	ho-

mens	de	bem.	–	E.	R,	M.		

Como	agente	e	procurador	M.	F.	de	P.	Chaves					
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PARTE	LITERÁRIA	E	CIENTÍFICA	

LIÇÕES	

De	poesia	e	de	literatura	a	uma	jovem	senhora45	
	

LIÇÃO	I	

1.º	Príncipio	das	artes,	o	belo	–	2.º	O	belo	físico	–	3.º	O	belo	moral	

	

Tu	 queres,	 minha	 doce	 amiga,	 viajar	 comigo	 no	 delicioso	 país	 das	 belas-

artes,	queres	entrar	no	seu	santuário	guiada	pelo	teu	amante:	

	

	 	 	 Lília	bela,	eia!	O	convite	

	 	 Com	prazer,	com	gosto	aceito.	

	 	 	 Reclinada	em	meu	peito,	

	 	 	 Os	braços	enlaçados,	

Pelo	deus	dos	terníssimos	amores	

	 	 	 Seremos	elevados	

	 	 Ao	sacro	monte	de	imortais	verdores.	

	 	 	 Aí,	Lília	formosa,			

	 	 Verás	o	templo	da	eternal	memória.		

	 	 Apolo,	o	deus	das	artes	e	da	glória	

Te	franqueará	das	artes	os	mistérios.	

																																																								
45	Supõe-se	 que	 os	 leitores	 não	 desaprovarão	 o	 ir-se	 publicando	 na	 parte	 literária	 deste	

semanário	 um	 trabalho	 cujo	 fim	 é	 fazer	 amável	 o	 estudo	das	 letras,	 e	 introduzir	 entre	 nós	 o	 tão	
engraçado	quanto	proveitoso	método	de	Demoustier	para	ensinar	divertindo.	(Nota	de	A.	G.)	
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	 Cercar-te-á	gostosa	

Choreia	amável	das	gentis	donzelas:	

Nove	são,	irmãs	todas,	todas	belas,		

	 E	em	sorte	lhes	foi	dado	

	 Inspirar	os	talentos:	

	 Por	elas	inflamado	

Se	ergue	e	sublima	o	engenho	aos	altos	cumes	

	 Do	entusiasmo	divino.	

Mais	poderosas	que	o	fatal	destino	

	 Aos	grandes	homens	fazem	

De	símplices	mortais	alçar-se	a	numes.	

	 De	Camões,	de	Filinto,	

	 De	Mozart,	de	Rossini,	

	 De	Rafael,	Canova	

Sobre	esses	pedestais	não	vês	dourados	

	 Os	bustos	colocados?	

Todos	mimosos	seus,	todos	queridos	

	 Das	sacras	musas	foram.	

Elas	da	glória	ao	templo	se	elevaram,	

E	o	seu	nome	às	idades	ensinaram.	

	 	

Já	sabes	quem	são	estas	nove	irmãs;	o	delicado	amante	da	sensível	Emília46	

t’as	fez	conhecer.	As	musas	inspiram	as	belas-artes,	presidem	às	obras	do	engenho,	

e	conduzem	os	grandes	homens	à	imortalidade.	

As	 belas-artes	 são	 o	 encanto	 da	 vida,	 são	 as	 delícias	 da	 nossa	 existência,	

promovem	nossos	prazeres,	douram	nossos	gostos,	e	são	a	alma	de	todas	as	nossas	

festas.	Os	poetas	querendo	personalizar	os	seus	diversos	atributos,	criaram	as	mu-

sas,	 imaginando	estas	divindades	subalternas,	que	as	protegiam	e	honravam.	As-

sim	consagraram	com	a	religião	os	prazeres	que	são	necessários	à	vida:	pois	que	a	

vida,	decerto	no-la	não	deu	a	natureza	para	a	passarmos	insossa	e	insípida	sem	a	

gozarmos	na	 contemplação	das	belezas	que	 a	mesma	natureza	 espalhou	pródiga	

por	todas	as	suas	obras	na	vastidão	do	universo.	
																																																								

46	Demoustier.	(Nota	de	A.	G.)	
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Estas	belezas,	minha	querida	amiga,	são	o	objecto	das	artes.	Estremar	por	

toda	a	natureza	o	que	é	mais	belo,	apurá-lo,	e	dar-lhe	realce	com	o	mágico	de	seus	

enfeites	e	adornos,	eis	aí	seu	emprego.	

Não	penses	porém	que	haja	coisas	na	natureza,	que	belas	não	sejam.	Todas	

o	 são,	 porque	 todas	 estão	 em	ordem,	 e	 harmonia	 umas	 com	outras;	 e	 daqui	 sua	

incomparável	formosura.	Mas	algumas	há,	que	o	são	mais	que	outras,	que	nos	de-

leitam	mais,	 que	mais	 docemente	 lisonjeiam	os	 nossos	 sentidos:	 e	 essas	 então	 é	

que	as	belas-artes	escolhem	para	delas	aprimorar	 seus	divinos	encantos,	 e	 cons-

truir	as	suas	obras	imortais.	

	

	 	 Assim	quando	em	prado	ameno	

	 	 Esmero	da	linda	Flora,	

	 	 Estende	os	olhos	formosos	

	 	 A	minha	amável	pastora.	

	

	 	 Pelo	esmalte	das	boninas	

	 	 De	tanta	côr	variada,	

	 	 Incerta	fica	na	escolha	

	 	 De	qual	é	mais	engraçada:	

	

	 	 Parece	que	toda	a	relva	

	 	 Foi	pelas	mãos	dos	amores	

	 	 Só	para	encanto	da	vista	

	 	 Semeada	de	mil	flores.	

	

	 	 Mas	depois	de	alguns	momentos	

	 	 De	extasiada	de	embebida,	

	 	 Pouco	a	pouco	da	diferença	

	 	 Vai	ficando	apercebida.	

	

	 	 Já	descobre	uma	florzinha,	

	 	 Que	mais	que	a	outra	lhe	agrada:	

	 	 Já	para	a	colher	estende	
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	 	 A	formosa	mão	nevada.	

	

Quer	tecer	com	ramilhete		

	 	 Para	o	seu	querido	amante,	

	 	 E	entre	as	flores,	todas	belas,	

	 	 Sempre	escolher	a	mais	galante.	

	

	 	 As	artes	são	como	é	Lília,	

	 	 Como	o	prado	a	natureza:	

	 	 Lília	escolhe	a	flor	da	relva,	

	 	 As	artes	a	da	beleza.	

	

Não	sei	 se	a	comparação	 foi	exacta,	nem	se	expressou	bem	a	essência	das	

artes:	fica	a	julgar	aos	literatos;	mas	pouco	se	me	dá	a	mim	dos	literatos,	e	de	seu	

juízo.	Tenho	uma	só	ideia,	em	que	se	me	confundem	as	outras	todas,	e	que	despon-

ta	sempre	no	meio	delas.	É	como	um	ponto	 luminoso	no	centro	do	meu	espírito;	

todas	as	mais,	ou	não	aparecem,	ou	delas	recebem	a	luz	com	que	as	vejo.	

	

	 	 Minha	Lília	gentil,	que	ideia	é	esta?	

	 	 Não	sabes?	Dize;	não	te	diz	de	dentro	

	 	 Batendo	o	coração	que	és	tu	somente?	

	 	 	 Lília	tenho	na	mente,	

	 	 Lília	nos	lábios,	Lília	no	conceito,	

	 	 Ela	no	coração,	nos	olhos	ela,	

	 	 	 E	sempre	a	imagem	bela,	

	 	 	 No	peito	esvoaçando,	

	 	 Me	anda	por	toda	a	parte	acompanhando.	

	

O	amor	da	beleza	é	natural	sentimento	do	homem;	e	como	as	artes	têm	por	

objecto	o	belo,	daí	nasce	o	prazer	que	nos	dão,	e	a	necessidade	que	delas	temos.	

Andam	 (como	 te	 disse)	 escolhendo	 por	 toda	 a	 parte	 na	 natureza	 o	 que	

acham	mais	lindo,	para	nos	darem	em	resumo,	e	quase	em	essência	o	mais	deleito-

so	 e	 aprazível	de	quanto	 espalhou	pelo	universo	 a	mão	do	Criador.	 São	 como	as	
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abelhas,	que	divagam	nos	bosques	e	nos	prados,	e	extraem	do	mel	ingénuo	das	flo-

res	os	mais	finos	sucos	para	lhes	requintar	gosto	e	doçura.	

Por	meio	da	 imitação,	 reflectem	nas	suas	obras	a	parte	mais	gentil	das	da	

natureza;	enganam	suavemente	os	sentidos,	e	vão	penetrar	a	alma	de	um	prazer	

que	se	não	exprime,	e	a	repassam	de	um	gozo,	que,	ora	vivo	e	rápido,	ora	lânguido	

e	melancólico,	é	sempre	de	deleite.	

	

	 	 	 Para	encantar	os	olhos	

	 	 	 A	mágica	pintura	

	 	 	 Matiza	as	cores	várias	

	 	 	 De	mais	formosura.	

	

	 	 	 A	música	suave,	

	 	 	 Dos	sons	harmoniosos	

	 	 	 Combina	para	o	ouvido	

	 	 	 Concertos	deliciosos.	

	

	 	 	 D’ambas	reune	os	dotes	

	 	 	 A	divinal	poesia,	

	 	 	 Junta	às	imagens	lindas	

	 	 	 A	doce	melodia.	

	

Aqui	tens	em	compêndio	o	que	são	as	belas-artes.	As	do	desenho	esmeram-

se	na	beleza	das	formas,	e	no	prazer	dos	olhos;	a	arte	dos	sons,	ou	música	no	dos	

ouvidos;	e	a	poesia,	que	reune	os	efeitos	de	uma	e	outra,	ora	cantando,	ora	pintan-

do,	deleita	os	sentidos	todos.	

Adverte	que	por	artes	do	desenho	se	entende	aqui	pintura	e	escultura,	e	que	

sempre	que	falo	naquela,	se	deve	também	subentender	esta.	

Já	vês	que	o	belo	é	o	princípio	das	artes;	mas	não	cuides	que	esta	beleza	é	

tão	somente	a	das	coisas	físicas,	e	dos	objectos	sensíveis.	Além	daquele	belo	que	a	

vista	vê,	que	o	tacto	palpa,	que	o	ouvido	ouve,	que	o	paladar	gosta,	e	que	o	olfacto	

cheira;	há	outro	que	o	excede,	e,	conquanto	está	fora	do	imperativo	dos	sentidos,	
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vem	por	seus	efeitos	comunicar-se	a	eles,	e	deles	à	alma,	que	o	sente	e	o	goza,	e	que	

o	expressa	nas	belas-artes.	

	

	 	 Tu	bem	conheces,	Lília,	esta	beleza,	

	 	 Mais	a	conheço	eu;	vejo-a	em	teus	olhos,	

	 	 	 Diviso-a	em	teu	semblante.	

	 	 Ela	só	a	volúvel	incerteza	

	 	 	 De	meu	peito	inconstante	

	 	 	 Fixou	sobre	o	teu	peito.	

	 	 	 Sobre	ela	o	teu	amante	

	 	 Cansado	o	coração	foi	repousando	

	 	 Tranquilo	em	paz	serena,	em	gozo	brando:	

	 	 Com	ela	adormeceu	no	mago	seio	

	 	 	 Daquele	doce	enleio,	

	 	 Em	que	a	alma	é	toda	paz,	toda	ventura,	

	 	 	 Toda	prazer	e	glória.	

	 	 Esta	é	da	virtude	a	formosura;	

	 	 	 Esta	a	moral	beleza;	

	 	 Que	assim	como	da	vida	é	mor	encanto,	

	 	 Assim	das	tintas,	do	cinzel,	do	canto	

	 	 É	relevo	maior	e	mais	brilhante.	

	 	 	 Ela	em	suas	obras	fulge,	

	 	 	 Como	fulge	o	diamante	

	 	 No	ouro	engastado,	que	o	fulgor	lhe	aumenta,	

	 	 	 Os	quilates	lhe	dobra.	

	 	 Tal	das	grandes	acções,	que	obra	a	virtude,	

	 	 	 A	glória	se	aviventa,	

	 	 Quando	é	por	mão	das	musas	coroada;	

	 	 	 De	suas	magas	cores	

	 	 	 Nos	quadros	matizada,	

	 	 	 De	seus	sons	nos	primores	

	 	 Em	melodia	angélica	entoada,	

	 	 Ou	por	seus	vates	de	mimosas	flores	
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	 	 Nos	jardins	de	Permesso	engrinaldada.	

	

E	estas	são,	minha	adorável	amiga,	as	duas	espécies	de	belo	em	que	se	fun-

dam	as	artes,	 e	que	 constituem	 juntas	a	 essência	daquela	 formosura	 ideal,	 que	é	

toda	a	origem	de	seus	encantos.	

_______________	
	

V.	I,	N.º	6	de	1827,	p.	127-136	
	

LITERATURA	ESTRANGEIRA	

O	Sr.	Casimiro	Delavigne,	 cujo	 independente	engenho	não	 reconhece	mais	

leis	que	as	do	gosto,	nem	obedece	a	outras	inspirações	senão	as	da	pátria,	publicou	

outro	volume	das	suas	Messenianas	(Messeniennes).	Era	intenção	do	poeta	publi-

car	nove	destas	lindas	peças	de	sua	elegante	invenção,	mas	o	progresso	rápido	do	

partido	que	nos	arrasta	à	servidão,	lhe	fez	recear	algum	ultrage	de	fisco,	ou	o	veto	

da	polícia;	determinou	publicar	somente	as	que	era	possível	publicar	antes	da	sen-

tença	de	proscrição	contra	a	imprensa,	que	o	Sr.	de	Peyronnet	quase	para	melhor	

insultar	a	razão	pública,	intitulou	projecto	de	lei.	

Se	o	prudente	aviso	das	câmaras	lhe	não	põe	obstáculo,	muito	perto	vamos	

de	uma	dessas	épocas	mais	aviltadoras	da	espécie	humana,	em	que	o	despotismo	

se	reveste	das	formas	legais	para	abafar	os	lamentos	enquanto	imola	a	vítima.	Não	

vemos	nós	já	a	queixa	mais	legítima	encabeçada	em	acto	de	sedição?	

Não	 lançam	 já	em	rosto	aos	escritores	a	quem	pretendem	tratar	como	vis	

escravos	 pondo-os	 com	 suas	 propriedades	 fora	 do	 direito	 comum,	 de	 faltarem,	

porque	se	defendem	a	si	e	a	elas,	a	toda	a	moderação	e	respeito?	Cedo	virão	dizer-

nos,	como	o	algoz	de	D.	Carlos:	Sossegai,	que	para	vosso	bem	vos	matam.	

O	Sr.	Casimiro	Delavigne	não	quis	ser	morto	ou	mutilado	nas	suas	Messeni-

anas,	 e	 teve	 razão.	 Sempre	 foi	 um	prazer	de	menos	 com	que	 ficou	 a	nossa	 junta	

apostólica,	e	um	prazer	de	mais	para	o	público.	

Pensamentos	generosos,	nobres	inspirações,	grandes	imagens	abundam	nas	

suas	poesias.	Sua	frase	sempre	francesa	e	resplandecente	de	poesia	não	afecta	cir-

cunlocuções	extravagantes;	e	sua	imaginação	viva	jamais	o	arrasta	fora	dos	limites	

da	razão.	Racine	e	Voltaire	leriam	seus	versos	com	delícia,	e	neles	reconheceriam	

um	verdadeiro	poeta.	
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O	Sr.	Casimiro	Delavigne	explicou	os	motivos	da	publicação	destas	suas	sete	

Messenianas,	que	saem	em	vez	das	nove	prometidas,	em	um	epílogo	que	será	lido	

com	interesse,	e	que	está	perfeitamente	na	ordem	do	dia.	

__________	

	

EPILOGUE	

	 	 De	l’antique	élégie,	allez,	filles	nouvelles,	

	 									Vous,	dont	la	voix	chanta	la	liberté	

	 	 	 Sur	les	ruines	éternelles	

	 	 Où	de	son	ombre	encore	plane	la	majesté;	

	 	 	 Allez,	hâtez-vous,	le	temps	presse:	

	 	 Ce	fanatisme	ardent,	qui	menace	nos	droits,	

	 	 Il	marche,	il	peut	vous	gagner	de	vitesse,	

	 	 En	frappant	la	pensée	avec	le	fer	des	lois.	

	 	 Que	si	je	n’avais	craint	de	vous	voir	prisonnières,	

	 	 	 Deux	compagnes	aurait	encore,	

	 	 Pour	s’unir	à	vos	chants,	retardé	votre	essor;	

	

	 	 Allez;	peut-être,	hélas!	serez-vous	les	dernières!	

	 	 Celebrez	l’Italie.	Ah!	qui	verra	jamais	

	 	 L’azur	de	son	beau	ciel	sans	vanter	ses	attraits?	

	 	 Qui	ne	cède	aux	transports	d’une	lyrique	audace	

Sur	ses	bords	que	les	dieux	se	plaisent	à	fouler,	

Où,	des	mêmes	zéphirs	qui	parfumaient	leur	trace,	

Le	souffle	harmonieux	semble	encore	exhaler	

Le	son	du	luth	divin	de	Virgile	et	d’Horace.	

	

Mais	sur	ces	bords	charmants	caressés	par	les	mers,	

Sur	ces	tombeaux	romains	que	la	mousse	a	couverts,	

Comme	aux	lieux	où	Venise	expire,	

L’esclavage	hideux	s’entoure	de	déserts.	

Au	murmure	éternel	des	eaux	et	du	zéphire,	

Il	mêle,	en	gémissant,	le	bruit	sourd	de	ses	fers,	
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Et	son	haleine	impure	aux	parfums	qu’on	respire	

Dans	quelque	doux	climat	qu’on	se	veuille	exiler,	

On	trouve	donc	partout	des	tyrans	à	maudire	

Et	des	peuples	à	consoler!	

	

Filles	de	l’antique	Elégie,	

Que	n’avez-vous	ses	plaintives	douceurs,	

	 	 Ses	élans	inspires,	sa	brûlante	énergie!	

	 	 	 Mais	avant	que	des	oppresseurs	

	 	 Etouffent	sous	des	lois	la	verité	muette,	

	 	 Vous	leur	pouvez	du	moins	prédire	leur	défaite.	

	 	 Eh	bien!	Ils	tomberont,	ces	amants	de	la	nuit;	

	 	 La	force	comprimée	est	celle	qui	détruit.	

	 	 C’est	quand	il	est	captif	dans	un	nuage	sombre,	

	 	 	 Que	le	tonnerre	éclate	et	luit,	

	 	 Et	la	chute	est	facile	à	qui	marche	dans	l’ombre.	

	

Em	Português	

	

	 	 	 Vós,	novas	filhas	da	Elegia	antiga,	

	 	 	 Que	haveis	cantado	a	augusta	liberdade	

	 	 	 	 Sobre	as	ruinas	eternas,	

	 	 	 	 Em	que	ainda	a	majestade	

	 	 	 	 De	sua	sombra	impera;	

	 	 	 Ide,	apressai-vos,	urge	o	tempo;	ardente	

	 	 	 O	fanatismo	vem,	corre,	e	ameaça	

	 	 	 	 Nossos	direitos	todos;	

	 	 	 Pode	alcançar-vos,	corre	diligente	

	 	 	 	 A	imolar	famulento	

	 	 	 Com	o	ferro	das	leis	o	pensamento.	

	

	 	 	 Se	eu	não	temera	ver-vos	prisioneiras,	

	 	 	 	 Em	vosso	côro	iriam	
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	 	 	 	 Mais	duas	companheiras,	

	 	 	 E	à	espera	delas	vos	sustera	o	voo.	

	

	 	 	 Ide;	ah!	talvez	sereis	as	derradeiras!	

	 	 	 A	Itália	celebrai.	Oh!	Quem	há	visto	

	 	 	 Tão	puro	azul	do	céu	e	tão	formoso	

	 	 	 Sem	lhe	gabar	o	encanto	poderoso?	

	 	 	 Quem	do	lírico	ousar	não	cede	ao	ímpeto,	

	 	 	 Por	essas	várzeas	que	a	habitar	os	numes	

	 	 	 Outrora	se	apraziam,	onde	os	zéfiros,	

	 	 	 Os	mesmos	que	o	ar	em	torno	lhe	aspiravam	

	 	 	 	 De	suaves	perfumes,	

	 	 	 	 Ainda	agora	parecem	

	 	 	 	 No	bafejo	harmonioso	

	 	 	 Irem	os	sons	divinos	exalando	

	 	 	 Da	arguta	lira	de	Virgílio,	e	Horácio.	

	

	 	 	 Mas	ah!	que	nestas	praias	afagadas	

	 	 	 	 Do	mar	que	doce	as	beija,	

	 	 	 Por	entre	estas	romanas	sepulturas	

	 	 	 	 De	musgo	acobertadas,	

	 	 	 Como	lá	onde	a	mísera	Veneza	

	 	 	 	 Agonizante	arqueja,	

	 	 	 Medonha	escravidão	à	larga	estende	

	 	 	 	 Solidões	e	desertos	

	 	 	 Ao	brando	suspirar	d’águas	e	zéfiros	

	 	 	 Junta	gemendo	o	surdo	som	dos	ferros,		

	 	 	 E	seu	hálito	impuro	e	pestilento	

	 	 	 Aos	perfumes	que	aspiram	docemente.	

	 	 	 Não	há	pois	clima	onde	se	exile	o	homem,	

	 	 	 	 Em	que	não	ache	sempre	

	 	 	 	 Tiranos	que	execrar	

	 	 	 	 Povos	que	lamentar!	
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	 	 	 	 E	vós,	filhas	da	antiga	

	 	 	 	 Gemedora	Elegia,	

	 	 	 Por	que	não	tendes	vós	seu	doce	pranto,	

	 	 	 Ardida	inspiração,	forte	energia!	

	 	 	 Mas	antes	que	a	verdade,	a	afoguem	muda	

	 	 	 	 As	leis	dos	opressores,	

	 	 	 Vós	lhe	podeis	anunciar	ao	menos	

	 	 	 	 Sua	queda	tremenda.	

	 	 	 Pois	que!	hão-de	cair	esses	amantes	

	 	 	 	 Da	noite	e	de	suas	trevas:	

	 	 	 	 A	força	que	destrói	

	 	 	 	 É	a	mais	comprimida,	

	 	 	 O	raio	que	rebenta	em	fogo	vivo	

	 	 	 	 D’entre	a	nuvem	fendida	

	 	 	 Já	no	seu	beijo	murmurou	cativo;		

	 	 	 	 Fácil	cai	mais	azinha	

	 	 	 Quem	pela	triste	escuridão	caminha.47	

	

Este	artigo	sobre	a	nova	publicação	do	senhor	Casimiro	Delavigne	é	copiado	

do	Constitutionnel	de	Paris.	Convém	juntar-lhe	alguma	notícia	deste	 ilustre	man-

cebo	para	informação	dos	nossos	leitores.	

Este	jovem	poeta	francês	é	actualmente	o	mais	estimado	dos	seus,	e	porven-

tura	mais	que	nenhum	o	merece.	

Alguns	há	que	dão	a	preferência	a	Lamartine;	mas	a	opinião	mais	comum	dá	

a	palma	da	poesia	francesa	ao	cantor	de	Parthenope,	de	Waterloo,	da	Grécia	cristã,	

e	 de	 outras	 sublimes	 canções,	 a	 que	Mr.	 Delavigne	 (porventura	 com	 demasiada	

afectação	de	originalidade)	deu	o	inventado	nome	de	Messenianas	(Messeniennes)	

porque	Tirteu	havia	cantado	na	Grécia	em	verso	elegíaco	as	desastrosas	guerras	de	

																																																								
47	É	muito	difícil	traduzir	bem	um	poeta;	é	quase	impossível	traduzir	bem	um	bom	poeta.	

Esta	tradução	é	má;	nem	a	pus	aqui	senão	para	se	comparar	a	índole	das	duas	línguas,	e	se	ver	bem,	
ainda	por	entre	as	sombras	de	minha	tradução,	a	excelência	da	linguagem	portuguesa	que	tão	pou-
co	avaliam	os	seus.	Que	poeta	não	seria	o	sr.	Delavigne	se	escrevera	em	Português!	(Nota	de	A.	G.)		
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Esparta	e	Messénia,	–	e	ele	Delavigne	 lamentava	em	seus	versos	as	desgraças	da	

França.	A	dedução	genealógica	ou	etimológica	é	um	tanto	atravessada.	

Há	novidade	e	originais	pensamentos	nestas	composições:	a	versificação	é	

fácil,	 e	 geralmente	 falando,	 encontram-se-lhe	 menos	 daqueles	 lugares-comuns	 e	

enfastientos	verbos	de	encher	a	que	a	rima	força	os	metrificadores	franceses.	

Casimiro	Delavigne	tem	cantado	a	liberdade,	chorado	seus	revezes,	e	amal-

diçoado	os	déspotas;	porém	sua	musa	 imparcial	 fulmina	 igualmente	 imprecações	

contra	o	fanatismo	dos	sediciosos	e	contra	os	desvarios	dos	vertiginosos	partidá-

rios.	

Na	 sua	1.ª	Messeniana,	 que	 se	 intitula	A	Batalha	de	Waterloo,	 falando	das	

guardas	de	Bonaparte,	diz	ele:	

	

	 	 On	dit	qu’en	les	voyant	couchés	sur	la	poussière	

	 	 D’un	respect	douloureux	frappé	par	tant	d’exploits	

	 	 L’ennemi,	l’oeil	fixé	sur	leur	face	guerrière	

	 	 Les	regards	sans	peur	pour	la	première	fois.	

	

Na	 2.ª	 sobre	 a	 que	 ele	 chama	 devastação	 do	museu	Napoleão,	 aludindo	 à	

Vénus	de	Médicis	que	os	Austríacos	levaram	para	a	Alemanha:	

	

	 	 L’amour	que	la	guerre	intimide	

	 	 Eteint	son	flambeau	renversé.	

	 	 Des	Graces	la	troupe	legère	

	 	 L’interroge	sur	ses	douleurs:	

	 	 Il	leur	dit,	en	versant	des	pleurs:	

	 	 “J’ai	vu	Mars,	outrager	ma	mère.”	

	

Na	3.ª	falando	da	exagerada	liberdade	que	assolou	a	França:	

	
	 	 Cet	océan	trompeur	qui	n’a	point	de	rivages,	

	 	 N’est	connu	jusqu’à	nous	que	par	de	grands	naufrages	

	 	 	 Dans	les	annales	des	français.	

	
Na	que	trata	de	Joana	d’Arc,	o	princípio	é	eminentemente	poético:	
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	 	 Un	jour	que	l’océan	gonflé	par	la	tempête	

	 	 Réunissant	les	eaux	de	ses	fleuves	divers,	

	 	 Fier	de	tout	envahir,	marchait	à	la	conquête		

	 	 	 De	ce	vaste	Univers:	

	 	 Une	voix	s’éleva	du	milieu	des	orages;	

	 	 Et	Dieu	de	tant	d’audace	invisible	témoin		

	 	 Dit	aux	flots	étonnés:	“Mourez	sur	ces	rivages,	

	 	 	 Vous	n’irez	pas	plus	loin.”	

	
Em	outra	que	tem	o	mesmo	assunto:	

	
	 	 Dieu,	quand	ton	jour	viendra	quel	sera	le	partage	

	 	 	 Des	pontifes	persecuteurs?	

	 	 Oseront	ils	prétendre	au	celeste	heritage	

	 	 De	l’innocent	dont	ils	ont	bu	les	pleurs?	

	 	 Ils	seront	regetés	ces	pieux	imposteurs,	

	 	 Qui	font	servir	ton	nom	de	complice	à	leur	rage,	

	 	 Et	l’offrent	pour	encens	la	vapeur	du	carnage.	

	
Para	meu	gosto	as	duas	mais	belas	são	as	que	se	intitulam	Le	jeune	diacre,	

ou	la	Grece	Chrétiène	–	e	–	Parthenope	et	l’étrangère.	

Na	primeira	destas	duas	é	sublime	e	delicadíssima	esta	comparação.	

	
	 	 Aux	bords	de	l’horizon	le	soleil	suspendu		

	 	 Regarde	cette	plage	autrefois	florissante	

Comme	un	amant	en	deuil	qui	pleurant	son	amante	

Cherche	encore	dans	ses	traits	l’eclat	qu’ils	ont	perdu	

Et	trouve	après	la	mort	sa	beauté	plus	touchante.			

	
Depois	de	mais	algumas	outras	pinceladas	no	quadro	mágico	das	belezas	do	

clima	e	país	da	Grécia,	remata	com	esta	dolorosa	e	penetrante	reflexão:	

	
	 	 Mais	pour	un	peuple	esclave	il	n’y	a	plus	de	beaux	jours!	
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Mas	estoutro	rasgo	é	de	poeta,	e	poeta	verdadeiro,	que	surpreende	a	nature-

za	em	seu	mais	delicado.				

A	que	ponto	chegaram	as	infelicidades	dos	Gregos,	a	sorte	de	um	povo	es-

cravo!	

	
	 	 Aux	tyrans	qu’il	n’attendait	pas	

	 	 Le	vieillard	livre	le	repas	

	 	 Qu’il	a	dressé	pour	sa	famille;	

	 	 Et	la	mère	au	bruit	de	leurs	pas		

	 	 Maudit	la	beauté	de	sa	fille.	

	
Os	dois	versos	últimos	particularmente	têm	poucos	iguais	em	toda	a	poesia	

antiga	e	moderna.	

Parthenope	et	 l’étrangère	começa	 com	um	diálogo	de	 cuja	valentia	não	 sei	

que	haja	exemplar	na	poesia	francesa.	

	
	 	 –	O’	femme,	que	veux	tu?	

	 	 	 –	Parthenope,	un	asile.	

	 	 –	Quel	est	ton	crime?	

	 	 	 –	Aucun.	

	 	 	 	 –	Qu’as	tu	fait?	

	 	 	 	 –	Des	ingrats.	

	 	 –	Quels	sont	tes	enemis?	

	 	 	 –	Ceux	qu’affranchit	mon	bras.	

	 	 Hier	on	m’adorait,	aujourd’hui	on	m’exile.	

	 	 –	Comment	dois	tu	payer	mon	hospitalité?	

	 	 –	Par	des	perils	d’un	jour	et	des	lois	eternelles.	

	 	 –	Qui	t’osera	poursuivre	au	sein	de	ma	cité?	

	 	 –	Des	rois.	

	 	 	 –	Quand	viendront	ils?	

	 	 	 	 –	Demain.	

	 	 	 	 –	De	quel	coté?	

	 	 –	De	tous…	Eh	bien!	pour	moi	tes	portes	s’ouvrent	elles?	

	 	 –	Entre:	quell	est	ton	nom?	

	 	 	 	 –	Je	suis	la	liberté.	
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Mas	Parthenope	atraiçoa	a	sua	hóspede:	a	liberdade	foge	indignada:	

	
	 	 	 Tu	m’as	trahie;	adieu	(dit	elle),		

	 	 Je	pars.		

	 	 	 –	Quoi!	Pour	toujours?					

	 	 	 	 –	On	m’attend.	

	 	 	 	 –	Dans	quel	lieu?	

	 	 –	En	Grece.	

	 	 	 –	On	y	suivra	tes	traces	fugitives.	

	 	 –	J’aurais	des	defenseurs.	

	 	 	 –	La,	comme	sur	mes	rives	

	 	 On	peut	céder	au	nombre.	

–	Oui;	mais	on	meur;	adieu!	

	
No	epílogo	desta	magnífica	peça	os	seguintes	versos	sobre	a	 liberdade	são	

dignos	de	notar-se:	

	
	 	 Et	favorable	à	tous,	de	son	ombre	eternelle	

	 	 Couvre	jusqu’aux	ingrats	qui	conspire	contre	elle.	

	
Além	das	Messeniennes,	o	Sr.	Casimiro	Delavigne	tem	publicado	duas	belas	

tragédias,	 o	 Paria	e	 as	Vésperas	 Sicilianas,	 e	 uma	 excelente	 comédia,	 L’École	 des	

Vieillards.																					

____________________________							
	

V.	I,	N.º	7	de	1827,	p.	152-157	
	

PARTE	LITERÁRIA	E	CIENTÍFICA	

LIÇÃO	II	

Fim	das	belas-artes,	a	instrução	

	

Expliquei-te	 ontem	 a	 essência	 das	 belas-artes,	 hoje	 dir-te-ei	 o	 seu	 fim.	 Tu	

sabes	aquela	sentença	dos	antigos,	que	tão	elegantemente	parafraseou	o	sensível	

autor	do	Telémaco.	

	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-359-	

	 	 “Feliz	o	que	se	instrui	divertindo-se!”	

	

Nela	tens	em	resumo	o	que	já	te	disse,	e	o	que	vou	dizer-te.	

Deleitando-nos	com	a	 imitação	do	belo,	as	artes	nos	vão	ao	mesmo	 tempo	

instruindo,	e	misturando	sérias	verdades	com	seus	engraçados	brincos.	

Além	disso,	um	dos	maiores	prazeres	é	sem	dúvida	a	satisfação	da	curiosi-

dade.	

	

	 	 	 O	teu	sexo	geralmente	

	 	 	 É	pelo	nosso	acusado	

	 	 	 Do	excesso	deste	prazer.	

	 	 	 Eu	não	sei	se	é	verdade;	

	 	 Mas,	se	esta	é	regra,	a	excepção	conheço,	

	 	 	 Bem	jovem,	bem	galante	

	 	 	 Que,	sem	ter	os	defeitos,	

	 	 	 Tem	as	virtudes	todas	

	 	 Do	sexo	amável	que	nos	traz	sujeitos.	

	 	 	 Se	eu	não	tivera	medo	

	 	 De	que	ela	do	elogio	se	ofendesse,	

	 	 	 Dir-te-ia	que	é	Lília,…	

	 	 Mas	não	lho	vás	dizer,	guarda	segredo.	

	

Porém	 a	 maior	 de	 todas	 as	 curiosidades	 é	 a	 de	 nos	 conhecermos	 a	 nós	

mesmos:	e,	como	não	podemos	entrar	dentro	de	nós	para	adquirir	esta	instrução,	

vamos	estudar-nos	pelos	objectos	que	nos	cercam,	e	os	quais	 todos	conosco	 têm	

mais,	ou	menos	relação.	Nisto	temos	grande	deleite,	e	por	isso	as	artes,	imitando	os	

objectos	da	natureza,	(e	em	tão	grande	perfeição,	que	se	não	acha	em	cada	um	de-

les	separado,	mas	só	na	reunião	mental	de	todas	as	perfeições	espalhadas	por	eles)	

nos	causam	tamanhos	prazeres.	Combina-se	o	gozo	com	a	utilidade,	e	satisfaz-se	a	

alma	com	as	imagens	daquela	beleza	ideal,	que	ela	se	tem	formado	pela	reunião	de	

todas	 as	 do	 universo;	 bem	 como	 na	 Vénus	 de	 Práxiteles	 se	 reuniram	 as	 feições	

mais	primorosas	de	todas	as	formosuras	da	Grécia.	
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	 	 	 Assim	a	minha	amante	

	 	 No	toucador	das	Graças	adornado,	

	 	 	 O	divino	semblante	

	 	 Vê	no	fiel	espelho	retratado.	

	 	 	 Ali	no	talhe	airoso,	

	 	 Ali	do	porte	esbelto	se	aprimoram	

	 	 	 C’um	jeitinho	chistoso	

	 	 Feitiços	que	arrebatam,	que	enamoram.	

	 	 	 Mas	ingénua	como	ela,	

	 	 Tão	simples	como	a	cândida	beleza,	

	 	 	 A	arte,	que	a	faz	mais	bela,	

	 	 Só	lhe	enfeita,	não	muda	a	natureza.	

	

	 	 	 De	Lília	como	o	espelho	

	 	 	 As	belas-artes	são,	

	 	 	 Nelas	se	vê,	se	estuda	

	 	 	 O	humano	coração.	

	 	 	 Naquele	os	seus	encantos	

	 	 	 Contempla,	olha	a	beleza;	

	 	 	 Nestas	observa	o	homem	

	 	 	 A	própria	natureza.	

	

Tem	paciência	com	esta	lição,	minha	adorável	discípula;	é	seca	e	abstracta,	

mas	era	indispensável.	Assim	não	será	ela	mui	longa.	Bem	sabes	quanto	aborreço	

as	teorias,	e	que	nojo	que	tenho	dos	livros	de	ciência	doutoral.		

Cedo	vamos	a	coisas	mais	agradáveis,	e	passaremos	por	mais	risonho	país:	

temos	de	 correr	 sítios	mais	 amenos,	 e	procurar	 suave	 instrução	 sem	o	 enjoativo	

incómodo	de	remexer	papéis	velhos,	nem	viajar	nos	intermundios	das	abstracções	

quiméricas.	

	

	 	 Ah!	longe,	longe,	sabichões	infolio.	

	 	 	 Que	o	mérito	das	letras	

	 	 Estribais	na	impostura,	e	pedantice.	
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	 	 	 Do	amável	deus	do	gosto	

	 	 	 Os	mistérios	sagrados	

	 	 	 Obscuros,	ignorados	

	 	 	 De	vós	sempre	serão.	

	 	 Cantor	das	Graças,	Demoustier	mimoso,	

	 	 Oh!	vem	meus	versos	bafejar	do	Elísio!	

	 	 	 Traze	um	sorriso	afável	

	 	 	 Da	tua	doce	Emília,	

	 	 	 Torna	com	ele	amável	

	 	 	 O	tosco	estilo	meu.	

	 	 Mais	linda	que	ela,	mais	gentil	que	Emília,	

	 	 É	mais	sensível	‘inda	a	minha	Lília.	

	 	 Assim	eu	saiba,	como	tu	soubeste,	

	 	 Dar-lhe	esse	fino	gosto	delicado,	

	 	 	 O	sabor	engraçado,	

	 	 Com	que	enfeitiçam	do	teu	Sena	as	belas!	

	 	 	 Lília	será	como	elas;	

	 	 Lília	das	Graças	pelas	mãos	talhada,	

	 	 	 Também	será	dotada	

	 	 	 De	todas	quantas	graças,	

	 	 	 Todos	quantos	primores	

	 	 Riem	no	cinto	à	deusa	dos	amores.	

	

A	propósito	do	amante	de	Emília;	tu	já	leste	a	elegante	tradução	de	suas	lin-

das	cartas,	com	que	brindou	a	nossa	língua	o	sr.	F.	B.?	Não	te	parece	que	lhe	ficam	

tão	bem	os	trajes	portugueses	àquela	súcia	de	deuses	e	deusas,	que	estavam	arle-

quinados	à	parisiense?	Eu	por	mim,	gosto	mais	deles	assim:	acho	mais	pilhéria	ao	

padre	Apolo	dando	às	gambias	atrás	de	Dafne,	e	gritando-lhe	com	derretida	lamú-

ria:	

	

	 	 	 Cruel,	eu	to	peço,	pára.	

	

Mas	ela	não	parou,	e	foi	correndo,	‘inda	mal!	para	se	fazer	numa	árvore.		
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É	 tão	bonita	esta	 fábula	em	Português:	 causou-me	dobrado	prazer	do	que	

no	original,	que,	apesar	de	belo,	tem	todavia	uma	certa	afectação	em	que	forçosa-

mente	cai	a	língua	francesa	apenas	a	desviam	de	seu	trilho	natural	e	chão.	

Sempre	 é	 língua	de	 trapos:	 viva	 a	 nossa	 portuguesa,	 que	 é	 outra	 casta	 de	

idioma!	

	

	 	 	 Para	os	círculos	da	moda,	

	 	 	 De	brilhante	companhia,	

	 	 	 Onde	é	tom	mentir	com	graça	

	 	 	 Por	mera	galanteria;	

	

	 	 	 Onde	o	equívoco	só	reina,	

	 	 	 Donde	a	meiga	ingenuidade	

	 	 	 Deitou	a	fugir	de	medo	

	 	 	 Co’a	solitária	verdade,	

	

	 	 	 Para	aí	sim,	que	é	de	molde	

	 	 	 A	tal	linguagem	francesa;	

	 	 	 Não	servem	os	calembourgs	

	 	 	 Para	a	nossa	portuguesa.	

	

	 	 	 É	a	língua	dos	amores,	

	 	 	 É	a	voz	do	coração;	

	 	 	 Não	engana,	se	diz	–	amo,	

	 	 	 Não	mente,	se	diz	–	paixão.	

	

O	pior	é	que	eu	esquecia-me	do	objecto	da	lição,	e	gastei	o	tempo	com	ou-

tras	 coisas.	Ordinário	defeito	dos	mestres	amantes!	Daqui	em	diante,	deixa	estar	

verás	que	ar	 sério	que	eu	 tomo:	hei-de	parecer	mesmo	um	reitor	de	 colégio,	um	

lente	de	universidade…	Não;	isso	não,	que	tenho	medo	que	te	enjoes	de	mim.	São	

tão	feios,	tão	nojentos!…	Se	tu	visses	um	lente!	Não	fazes	ideia	que	curioso	que	é.	

Tem	uma	cara	 tão	suja,	uns	olhos	 tão	vinagrentos,	uma	 fisionomia	 toda	 tão	céle-

bre!…	
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Eis	aí	está:	 tornei	a	esquecer-me!	Mas	é	 só	hoje;	amanhã	 temos	uma	 lição	

muito	séria,	e	muito	comprida,	já	que	tão	pequena	foi	esta,	e	tanto	de	brincadeira.	

	

	 	 	 Vamos,	querida	amante,	

	 	 	 Co’o	tempo	assim	folgando,	

	 	 	 O	sério	engrinaldando	

	 	 	 Co’as	rosas	do	prazer.	

	

	 	 	 Mal	vivem	esses	dias,	

	 	 	 Que	em	sorte	lhes	são	dados,	

	 	 	 Aqueles	que	enganados	

	 	 	 Os	não	sabem	viver.	

	

	 	 	 Nem	sempre	é	bom	ser	sábio,	

	 	 	 Que	enfada	o	muito	siso,	

	 	 	 E	às	vezes	é	juízo	

	 	 	 A	tempo	enlouquecer.								 	 	

___________________________	
	

V.	I,	N.º	8	de	1827,	p.	176-181	
	

PARTE	LITERÁRIA	E	CIENTÍFICA	

LIÇÃO	III	

	

1.º	Poesia	–	2.º	Sua	antiguidade	–	3.º	Divisões	dos	géneros	de	poesia	

	

Prometi-te	uma	lição	muito	séria;	veremos	se	cumpro	a	minha	palavra.	

Quando	a	nossa	alma	excitada	pelas	imagens	do	belo,	que	tem	concebido,	as	

expressa	no	discurso	com	todos	os	sentimentos	que	lhe	elas	excitam,	e	com	todos	

os	ornamentos	que	lhe	são	próprios,	chama-se	esta	bela-arte,	poesia.		

Porém	o	discurso	é	como	o	vestido	das	 ideias	que	encerra;	 tanto	pode	ser	

talhado	em	frases	medidas	e	certas,	a	que	chamam	versos,	como	em	oração	desli-

gada	e	solta,	que	se	diz	prosa.	
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De	qualquer	destes	dois	modos	se	pode	vestir	a	poesia,	isto	é,	a	ideia	do	belo	

expressada	 no	 discurso;	mas,	 geralmente	 falando,	 aquela	 tem	o	 nome	de	 poesia,	

esta	o	de	eloquência.	

Agora	porém	dessas	duas	fácil	é	provar	que	a	mais	antiga	é	a	poesia.	Se	te	

não	metessem	medo	os	nomes	gregos,	citar-te-ia	Platão,	e	Aristóteles,	que	assim	o	

afiançam.	Mas	nem	só	eles	o	dizem:	Voltaire,	que	é	um	escritor	bem	galante	e	bem	

engraçado,	o	assevera;	e	a	história	de	todos	os	povos	o	mostra.	

	

	 	 Eram	em	verso	as	leis,	em	verso	os	hinos	

	 	 	 Aos	deuses	consagrados.	

	 	 	 Os	símplices	amores	

	 	 	 Em	versos	expressados	

	 	 Eram,	sem	arte,	ingénuos	como	as	flores,	

	 	 	 Que	esmaltavam	os	prados.	

	 	 No	mago	desalinho	da	inocência,	

	 	 Seu	mesmo	desalinho	era	cadência.	

	

Assim	entre	as	mais	bárbaras	cabildas	de	selvagens,	onde	a	civilização	nem	

ainda	principiou	a	adoçar	os	costumes,	se	acham	cantigas,	bem	singelas	sim,	mas	

bem	engraçadas,	que	a	religião	e	antiguidade	tem	de	longos	séculos	consagrado.	

O	ritmo,	ou	a	medida	dos	versos,	sente-a	qualquer	bárbaro;	o	cadenciado	da	

eloquência	 oratória,	 ou	 da	 solta	 linguagem	da	 prosa,	 há	mister	maior	 cultura	 de	

espírito	para	a	gostar.	Por	isso	todos	crêem	que	a	poesia	dos	versos	é	a	mais	antiga	

das	belas-artes	do	discurso.	

Mas,	como	na	música	há	diversos	tons	e	cadências,	assim	também	na	poesia.	

	

	 	 A	lira	que	ergue	altiva	os	sons	canoros	

	 	 	 No	lírico	entusiasmo,	

	 	 Não	é	a	ténue	flauta	dos	pastores,	

	 	 	 Que	em	singela	toada	

	 	 Canta	languidamente	os	seus	amores.	

	 	 	 Nem	pode	a	tuba	alada,	

	 	 Afeita	aos	sons	altíssonos	da	glória,	
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	 	 	 A	tuba	acostumada	

	 	 A	troar	sobre	os	campos	da	vitória	

	 	 	 As	acções	estupendas	

	 	 	 Do	filho	de	Peleu,	

	 	 	 Vir	entre	os	vales	rústicos	

	 	 	 Celebrar	as	contendas	

	 	 	 De	Aglauro,	e	Melibeu.	

	

Mas	além	destes	géneros,	ou	divisões	naturais,	há	ainda	outros	provenien-

tes	do	estilo,	ou	gosto	de	escrever	das	nações.	Diversamente	se	exprimem	os	poe-

tas	do	oriente	dos	do	norte	e	meio-dia;	e	mesmo	na	Europa	há	diferentes	e	varia-

das	escolas	poéticas.	

	

	 	 Um	poeta	de	Turquia,	

	 	 Elogiando	a	sua	amada,	

	 	 Junto	ao	sol	sobre	as	estrelas	

	 	 A	apresenta	colocada.	

	

	 	 Os	olhos	são	duas	tochas,	

	 	 A	testa	neve	coalhada,	

	 	 O	nariz	é	de	marfim,	

	 	 A	boca	é	romã	cortada.	

	

	 	 Um	persa,	um	mongol	se	chama	

	 	 Formiguinha	pequenina,	

	 	 Nas	migalhas	abastada	

	 	 Dos	sobejos	da	menina.	

		

	 	 D’Ásia	vem	aos	castelhanos,	

	 	 Que	daqueles	muito	herdaram,	

	 	 E	do	excesso	exagerado	

	 	 Grande	cópia	conservaram.	
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	 	 Lês	em	Vega	e	Calderón	

	 	 Empolados	‘té	aos	céus	

	 	 Fanfarronadas	mais	altas,	

	 	 Do	que	os	altos	Pirinéus.	

	

	 	 Muitas	vezes	é	sublime,	

	 	 Grave	e	altivo	o	seu	talento,	

	 	 Nobre	o	estilo,	grande	a	ideia,	

	 	 Vigoroso	o	pensamento:	

	

	 	 Outras	vão	trepando	às	nuvens	

	 	 Com	saltos	d’esfusiote;	

	 	 Muitos	são	netos	do	Cid,	

	 	 Mais	alguns	de	Dom	Quixote.	

	

	 	 Os	vates	d’Albion	soberba	

	 	 Sem	alinho	o	vôo	alçaram;	

	 	 Do	temerário	ardimento	

	 	 Seus	poemas	se	ufanaram.	

	

	 	 Mas	como	é	sem	regra	o	vôo,	

	 	 Ora	é	cheio	de	nobreza,	

	 	 Ora	espanta	de	sublime,	

	 	 Ora	enjoa	de	baixeza.	

	

	 	 Mas	a	clássica	poesia,	

	 	 De	Grécia	e	de	Roma	filha	

	 	 Em	Lísia,	na	Hespéria	e	Gália	

	 	 Só	gentil	impera	e	brilha.	

	

E	estes	são	os	três	géneros	de	poesia	mais	distintos,	e	conhecidos,	oriental,	

romântico,	e	clássico.	O	primeiro	é	o	dos	salmos,	de	todos	os	livros	da	Bíblia,	e	ain-

da	hoje	seguido	na	Ásia.	O	segundo	é	o	de	Milton,	de	Shakespeare,	de	Klopstock,	e	
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de	quase	todos	os	ingleses	e	alemães.	O	terceiro	finalmente	é	o	de	Homero	e	Sófo-

cles,	de	Virgílio	e	Horácio,	de	Camões	e	de	Filinto,	de	Tasso	e	de	Racine.	

Os	poetas	espanhóis	antigos	escreveram	quase	todos	no	género	romântico,	

ou	naquele	que	outras	 regras	não	 tem,	mais	que	a	 imaginação	e	 fantasia.	Mas	os	

modernos	 já	 se	moldaram	 ao	 clássico,	 e	muitos	 nele	 têm	 progredido	 admiravel-

mente.	

Dos	nossos	portugueses,	também	alguns	afinaram	a	lira	no	modo	romântico,	

porém	poucos.	

	

	 	 Hoje	é	moda	o	romântico,	é	finura,	

	 	 É	tom	achar	Ossian	melhor	que	Homero,	

	 	 Gabar	Shakespeare,	desdenhar	Corneille.	

	 	 De	Paris	os	modernos	elegantes	

	 	 Deixam	Racine	para	lerem	Schiller;	

	 	 Chamam	vil	servilismo	às	regras	d’arte,	

	 	 Antiquário	a	Boileau,	pedante	a	Horácio.	

	 	 Só	gostam	de	Irminsulf	e	de	Teutates,	

	 	 Obscuros	sonhos	de	Escocês	sombrio;	

	 	 E	as	risonhas	ficções	da	culta	Grécia,	

	 	 Aureos	numes	d’Ascreu	sediços	dizem.	

	 	 Vénus	e	amores,	graças	e	Cupidos	

	 	 Já	muito	vistos	são,	já	muito	lidos.	

	

Não	há	coisa	mais	para	rir	de	que	é	ver	uma	jovem	dama	de	Paris	toda	entu-

siasmada	com	a	descrição	d’um	castelo	gótico,	ou	d’um	sítio	romanesco,	encantada	

das	grosserias	do	Otelo	 inglês,	ou	das	chalaças	sensabores	dos	criados	sentimen-

tais	dos	sentimentalíssimos	dramas	de	Kotzbue!	

Mas	enfim,	deixemos	a	cada	qual	com	seu	gosto.	Em	todos	os	géneros	há	be-

lezas,	e	em	todos	muito	que	admirar.	Kotzbue	tem	cenas	de	infinito	preço;	Shakes-

peare	rasgos	de	sublime,	que	o	talento	humano	dificilmente	igualará	jamais.	

Sejamos	tolerantes;	admiremos	os	grandes	génios	no	que	têm	de	admirável,	

seja	qual	for	sua	escola	ou	sistema.	Deixemos	para	a	crítica	invejosa	e	ferrugenta	o	

esmiuçar	defeitos	para	arguir,	sem	fazer	caso	das	virtudes	para	louvá-las.	
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	 	 São	como	a	vespa	zanguenta	

	 	 Estes	críticos	maldosos;	

	 	 D’onde	a	abelha	extrai	doçuras,	

	 	 Ela	sucos	amargosos.	

	

	 	 O	mesmo	cálice	da	flor,	

	 	 Que	à	abelha	dá	puro	mel,	

	 	 Para	a	vespa	só	destila	

	 	 Torradas	gotas	de	fel.	

	

V.	II,	N.º	21	de	1827,	p.	175-184	
	

PARTE	LITERÁRIA	E	CIENTÍFICA	

LIÇÃO	IV	

História	da	poesia	antiga	

	

Há	poucos	modos	de	vida	tão	fáceis,	como	o	de	impostor:	e	se	há	coisa	então	

em	que	este	ofício	seja	facílimo,	é	em	literaturas	e	antiguidades:	

	

	 	 	 Queres	tu	ver	como	eu	cito	

	 	 	 Os	Egípcios	e	Caldeus,	

	 	 	 Os	Persas	e	os	Hebreus,	

	 	 	 E	depois	os	Cananeus,	

	 	 	 Moabitas,	Filisteus.	

	

e	outros	mais	que	acabam	em	eus,	dos	quais	custa	pouco	a	dizer,	que	foram	gran-

des	homens,	porém	nada	sabemos	deles?	

Assim	fazem	quase	todos,	e	assim	faria	qualquer	agora,	enfiando	um	rosário	

de	 inúteis	 conjecturas	antes	que	 chegasse	a	 entrar	 em	matéria.	Eu	que	pretendo	

pouco	da	fama,	e	cujo	único	fim	é	dar	à	minha	amável	discípula		

	 	 	

	 	 Fáceis	lições	do	meu	saber	ingénuo,	
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	 	 Que	a	doutora	sebenta	carapuça	

	 	 	 Jamais	na	lisa	frente	

	 	 	 Encaixei	doutamente;	

	

eu	que	adoptei	a	letra	do	elegante	Propércio:	

	 	 	

Domina	judice	tutus	ero;	

	 	 	 Do	meu	bem,	do	meu	amor	

	 	 	 Só	quero	glória	e	louvor;	

	

eu	por	mim	contento-me	de	te	dizer,	que	em	poesia	o	mais	antigo	que	conheço	são	

as	composições	gregas	e	hebraicas.	

Os	 Gregos	 foram	provavelmente	 os	 povos	 europeus	 que	 primeiro	 cultiva-

ram	as	belas-artes.	

Se	a	risonha	e	engenhosa	mitologia	dos	antigos,	a	houveram	eles	do	Egipto,	

ou	da	 Índia,	ou	de	ambas	as	partes;	 se	Homero	 foi	 tão	somente	um	tradutor,	um	

colector	de	trovas,	nisso	me	não	meto	eu:	o	que	sei,	e	o	que	me	importa,	é	que	as	

obras	que	nos	chegaram	com	o	seu	nome,	as	que	nos	vieram	com	essoutro	de	He-

síodo,	são	as	mais	completas	e	antigas,	que	na	Europa	se	conhecem.	

	

	 	 E	que	m’importa	a	mim	que	o	grego	Homero	

	 	 Não	seja	o	autor	da	Ilíada	divina,	

	 	 Se	eu	gosto	quando	a	leio,	e	lê-la	quero	

	 	 	 Apócrifa	ou	genuína?	

	 	 Podem	essas	questões	dos	antiquários	

	 	 	 Fazer	menos	formosa	

	 	 	 Andrómaca	saudosa,	

	 	 Quando	às	portas	de	Tróia	assediada	

	 	 	 Co’o	filhinho	nos	braços	

	 	 Vem	dar	–	talvez	os	últimos	abraços	

	 	 	 Ao	seu	querido	Heitor?	

	 	 Poesia	tão	sensível,	delicada,	

	 	 	 Toda	meiguice	e	amor,	
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	 	 Toda	arrobada,	lânguida	ternura,	

	 	 Perde	acaso	de	sua	formosura	

	 	 Se	os	críticos	em	dúvidas	entrarem,	

	 	 	 E	altas	questões	travaram	

	 	 	 Sobre	o	nome	do	autor?	

	

Simples,	 natural	 é	 essa	 poesia	 grega;	 grave	 e	 sublime	 a	 tempo,	 e	 a	 tempo	

engraçada	e	mimosa,	sempre	elegante.	Modelo	é,	e	será	de	toda	a	poesia	clássica.	

Toda	ela	é	sentidos:	tudo	nela	os	lisonjeia	suavemente:	não	tem	as	nossas	metafísi-

cas;	tudo	o	que	pinta,	vêem-no	os	olhos,	palpa-o	o	tacto:	mas	quanto	mais	delicada	

e	difícil	é	essa	maneira	de	pintar!	

A	amenidade	do	clima,	a	melodia	da	linguagem,	o	voluptuoso	da	religião	de-

ram	esse	carácter	de	languidez	e	suavidade	que	tanto	nos	admira	hoje,	que	dificil-

mente	nos	é	dado	imitar,	e	que	jamais	sera	natural	entre	nós,	porque	temos	outra	

língua,	diversa	 religião,	diferentes	 costumes.	Daí	vem	que	a	 imitação	dos	antigos	

perde	entre	nós	a	nacionalidade,	que	é	o	primeiro	e	máximo	princípio	de	interesse.	

Assim	foi	Homero	que	é	o	mais	antigo	poeta	de	que	podemos	formar	concei-

to.	Hesíodo,	que	se	não	foi	contemporâneo	dele,	também	não	foi	muito	mais	antigo,	

é	para	assim	dizer	o	Dante	da	poesia	clássica.	

A	 história	 ou	 a	 fábula	 (que	 em	 épocas	 tão	 remotas	 quase	 plenamente	 se	

confundem	estas	duas	coisas)	nos	conservaram	os	nomes	de	alguns	outros	poetas	

muito	mais	antigos	e	igualmente	afamados.	Apolo	foi	talvez	um	desses	poetas:	

	

	 	 Talvez	que	esse	deus	dos	versos	

	 	 Por	toda	a	terra	adorado	

	 	 Em	vida	nada	mais	fosse	

Que	um	poeta	desprezado:	

	

Talvez	roto	e	vagabundo	

O	deixaram	mendigar;	

E	depois	de	morto	à	fome	

O	puseram	no	altar.	
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Destes	 cantores	 divinos,	 ou	 divinizados,	 Anfion	 é	 o	 primeiro	 cuja	 data	 é	

pouco	mais	ou	menos	certa;	florescia	no	tempo	dos	profetas	e	dos	Faraós,	quinze	

séculos	antes	da	nossa	era:	

	

	 	 	 Co’os	magos	sons	da	lira,	

	 	 	 Co’a	eloquência	divina,	

	 	 	Que	a	branda	persuasão	no	peito	inspira,	

	 	 Aos	homens	rudes,	bárbaros	ensina	

	 	 	 A	erguer	uma	cidade,	

	 	 	 E	sua	bruta	fereza	

	 	 Co’as	brenhas	a	deixar	na	soledade.	

	

Lira	que	obrava	 tantos	prodígios	 foi	 logo	 tida	por	divina;	 logo	 inventaram	

uns,	e	acreditaram	outros	que	a	havia	recebido	de	Mercúrio;	que	seus	mágicos	sons	

tinham	o	feitiço	de	atrair	as	árvores	e	as	pedras;	e	que	por	este	encanto	se	edificara	

a	cidade	de	Tebas.	

	

	 	 Grande	tempo	que	era	aquele!	

	 	 Ditosa	feliz	idade	

	 	 Que	um	vate	co’a	sua	lira	

	 	 Levantava	uma	cidade!	

	

	 	 Sabe	Deus	o	que	hoje	custa	

	 	 À	lira	mais	afinada	

	 	 Para	agasalhar	seu	dono	

	 	 Achar-lhe	uma	água-furtada.	

	

	 	 Já	da	pedreira	ou	do	souto	

	 	 Não	tira	lasca	ou	graveto	

	 	 Uma	epopeia	d’Elmiro	

	 	 Do	próprio	Elmano	um	soneto.	

	

	 	 E	se	após	do	magnetismo	
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	 	 Algum	corpo	desses	vai,	

	 	 São	as	costas	do	poeta,	

	 	 E	não	a	lira	que	o	atrai.	

	

Não	me	crimines,	minha	querida	amiga,	de	me	divertir	à	custa	dos	oficiais	

do	meu	ofício:	eu	não	sou,	nem	 fui,	nem	provavelmente	serei	nunca	reconhecido	

poeta	pelos	juízes	ou	mesteres	dessa	bandeira;	não	intrigo	em	meu	favor	e	contra	

os	outros,	não	digo	bem	de	mim	e	mal	de	todos,	não	sei	fazer	ditirambos,	odes	pin-

dáricas,	sonetos	bem	campanudos,	bem	vazios	de	sentido,	bem	franjados	de	antíte-

ses,	 e	 sobretudo,	 nunca	 fiz	 um	 só	 hemistíquio	 de	 sátira	 contra	 ninguém,	 –	 como	

queres	tu	que	eu	seja	poeta?	Sou	um	pobre	homem	que	escrevo	em	frases	medidas	

e	sujeitas	a	certo	ritmo	o	que	podia	igualmente	escrever	em	prosa;	–	e	Deus	sabe	se	

não	teria	feito	muito	melhor.	

Mas	 o	 certo	 é	 que	 os	 antigos	 gostavam	mais	 do	 verso	 que	 da	 prosa.	 Lino	

também	se	fez	nomeado	na	Grécia	pelo	primor	com	que	associava	os	sons	da	voz	

aos	da	lira,	encordoada	então	com	simples	fios	de	linho,	aos	quais	ele	substituiu	as	

cordas	muito	mais	harmoniosas	que	ainda	hoje	se	usam.	Foi	ele	o	inventor	da	bela	

aliança	do	ritmo	e	da	melodia;	e	por	esta	razão	o	colocou	Virgílio	no	Parnaso	junto	

das	musas,	e	quase	sem	intérprete.	

Tanto	ou	mais	célebre	que	este	deus	foi	o	famoso	Orfeu	que	não	se	conten-

tando	de	ser	(como	dizem	modestamente	de	si	os	outros	poetas)	inspirado	por	es-

sências	divinas,	quis	mais,	e	se	fez	deus:	nem	lhe	faltaram	crentes	porque,	os	mis-

térios	d’Isis,	em	que	 fora	 iniciado	no	Egipto	e	estabelecera	na	Grécia,	embaíam	o	

povo	e	o	faziam	acreditar	em	tudo.		

Conta-se	que	este	deus	mortal	 fora	despedaçado	pelas	mulheres	de	Trácia	

pela	muita	fidelidade	que	à	sua	tinha,	do	que	a	essoutras	grandemente	pesava.	

	

	 	 Não	nos	diz	a	tradição	

		 	 Se	as	tais	senhoras	da	Trácia	

	 	 Eram	bonitas	ou	não:	

	 	 Se	não	fora	esta	omissão,	

	 	 Quem	não	proclamara	Orfeu	

	 	 Mártir	da	fé	conjugal,	
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	 	 Dos	esposos	corifeu?	

	 	 Foi	o	diacho	esta	omissão.	

	

Foi	grande	impostor	Orfeu;	inventou	que,	morta	a	mulher,	a	fora	ele	buscar	

ao	inferno,	e	que	Plutão	lha	restituíra.	Tu	sabes	esta	linda	e	mui	terna	história;	não	

te	enfadarei	a	repetir-ta	aqui	assim.	

Os	poetas	são	a	coisa	mais	inconsequente	e	vária	que	há	neste	mundo.	Uma	

vez	em	tudo	acham	o	sublime	e	o	patético,	outra	nessa	mesma	coisa	que	já	excitou	

sua	admiração	a	voltam	para	o	lado	ridículo,	e,	malditos	sejam	eles!	–	fazem	rir	a	

gente	apesar	de	tudo.	

A	 viagem	 de	 Orfeu	 aos	 infernos	 em	 busca	 da	 sua	 Eurídice	 deu	 assunto	 a	

muitos	poemas	e	inspirou	as	mais	ternas	canções	dos	poetas.	

Mas	não	faltou	quem	se	risse	e	fizesse	rir	à	custa	de	Orfeu	e	da	amada	espo-

sa.	O	epigrama	de	Filinto	é	um	dos	mais	salgados	e	firmes	que	se	tem	feito:	

	

	 	 Quando	o	cantor	de	Trácia	Orfeu	divino	

	 	 Às	pousadas	desceu	do	reino	escuro,	

	 	 Plutão,	por	lhe	punir	o	desatino,	

	 	 	 Lhe	entregou	a	mulher.	

	

	 	 Depois	por	um	decreto	mais	maduro	

	 	 Quis-lhe	honrar	o	talento	melodioso	

	 	 Que	lhe	enchera	os	ouvidos	de	amplo	gozo,	

	 	 	 E	tirou-lhe	a	mulher.	

	

Vês	 tu?	 Eis	 aqui	 está	 como	 são	 os	 homens,	 e	 os	 poetas	 principalmente.	

Quando	 fizeres	versos	bem	bonitos,	bem	galantes,	não	 te	esqueças	de	despicar	o	

teu	sexo	com	um	epigrama	bem	salgado	e	bem	fulminante,	que	o	merecem.		

Orfeu	 foi	um	hábil	 impostor,	mas	professou	uma	moral	 sã,	 estabeleceu	na	

Grécia	 as	 cerimónias	 religiosas,	 que	 trouxera	 do	 Egipto.	 Suidas	 refere,	 que	 ele	

aprendera	nos	livros	de	Moisés	a	pureza	e	elevação	de	suas	ideias	sobre	a	unidade	

de	 Deus	 e	 os	 atributos	 da	 essência	 divina.	 Os	 poetas	 inventaram	 depois	 de	 sua	
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morte	que	as	musas	havendo	 juntado	seus	membros	dispersos,	o	 transformaram	

em	cisne,	e	colocaram	a	sua	lira	entre	as	constelações.	

A	poesia	 e	 a	música	 foram	por	 longo	 tempo	uma	 só	 arte:	 todos	os	 versos	

eram	cantados.	Muito	durou	este	uso;	mas	quando	a	aplicação,	e	o	estudo	os	torna-

ram	mais	perfeitos,	viu-se	que	a	poesia	não	carecia	do	auxílio	da	música,	e	d’então	

aquela	desprendeu	o	vôo	e	o	levantou	até	aos	céus.	Homero	veio	nesta	época,	flo-

resceu	 três	 séculos	depois	do	 cerco	de	Tróia,	 e	quase	1.000	anos	antes	da	nossa	

época.	Nada	há	mais	incerto	do	que	o	lugar	do	seu	nascimento.	Suidas	eleva	a	90	o	

número	das	cidades	que	disputavam	a	honra	de	ser	pátria	d’Homero;	geralmente	

diz-se	que	eram	sete.	A	história	da	sua	vida	não	é	mais	conhecida	que	a	sua	origem;	

diz-se	a	este	respeito,	que	ele	se	parece	com	a	divindade,	que	só	é	conhecida	por	

suas	obras.	

O	grande	Homero	que	depois	de	 sua	morte	até	ao	dia	de	hoje,	 tem	sido	o	

modelo,	o	ídolo,	o	assombro	de	todos	os	literatos	e	homens	de	gosto,	que	na	Grécia	

chegou	a	ter	templos	e	culto	divino,	viveu	e	morreu	esmolando	pelas	portas.	E	com	

muita	graça	disse	dele	o	nosso	galantíssimo	Nicolau	Tolentino:	

	

	 	 Homero,	o	divino	Homero	

	 	 Honra	de	antigas	idades,	

	 	 Por	cujos	inúteis	ossos	

	 	 Brigaram	sete	cidades,	

	 	 Doces	versos	recitando	

	 	 Pela	Grécia	discorria;	

	 	 Tinha	os	tesouros	d’Apolo,	

	 	 E	esmola	aos	homens	pedia.	

	

A	Ilíada,	cuja	acção	é	o	cerco	de	Tróia,	a	Odisseia	que	é	um	poema	narrativo	

das	 viagens	 e	 desastres	 d’Ulisses	 depois	 da	 tomada	 daquela	 cidade,	 são	 as	mais	

nomeadas	 composições	 d’Homero,	 e	 que	 felizmente	 chegaram	 até	 nós.	 Outras	

composições	menores	escaparam	também	à	voracidade	dos	 tempos,	à	destruição	

dos	bárbaros	do	norte,	e	às	cartas	deletícias	dos	monges	da	meia	idade	mais	bárba-

ros	ainda	que	aqueloutros.	
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Hesíodo	nasceu	em	Cumas	na	Eólida.	Como	já	te	disse,	não	se	sabe	precisa-

mente	a	época	do	seu	nascimento.	Pouco	mais	de	sua	vida,	da	qual	apenas	sabemos	

que	foi	sumo-sacerdote	d’um	templo	das	musas	no	monte	Helicon,	e	que	segundo	o	

uso	d’então	cumulava	as	funções	do	magistério,	e	do	sacerdócio.	O	seu	poema	Dos	

trabalhos	e	dos	dias	serviu	de	modelo	às	Geórgicas,	segundo	o	mesmo	Virgílio	con-

fessa.	A	Teogonia,	ou	genealogia	dos	deuses,	e	a	Descrição	do	escudo	d’Hércules	fa-

zem	com	aqueloutra	as	três	obras	suas	que	nos	chegaram.	Homero	e	Hesíodo,	que	

aformosearam	e	 coordenaram	a	mitologia	 até	 ali	 vaga	 e	 sujeita	 a	 alterações,	 im-

primiram	um	carácter	distinto	à	poesia	grega,	que	até	então	não	tinha.	Ambos	tive-

ram	em	sua	vida	imitadores	e	rivais,	cujos	nomes	todavia	ofuscados	por	estes	dois	

patriarcas	da	poesia	se	perderam	com	suas	obras	e	não	chegaram	até	nós.	Até	pa-

rece	que	a	natureza,	depois	de	haver	produzido	aqueles	dois	grandes	poetas,	quis	

repousar	de	seus	esforços;	pois	largo	tempo	correu	ainda	antes	que	aparecesse	na	

Grécia	um	poeta	digno	de	nomear-se.	

Só	dois	séculos	depois	d’Homero	veio	Arquíloco	da	 ilha	de	Faros,	uma	das	

Cíclades,	o	qual	foi	célebre	por	seu	génio	satírico,	e	pela	invenção	da	nova	medida	

de	versos	a	que	chamaram	Jambos.	Era	tão	acre	e	violento	o	fel	de	suas	sátiras,	e	de	

tal	maneira	o	levava	seu	carácter	abominável,	que	atacava	amigos	e	inimigos;	e	até	

contra	si	fazia	versos,	quando	não	tinha	contra	quem	os	escrever:	

	

	 	 São	muito	menos	veementes	

	 	 Neste	século	ilustrado	

	 	 Os	poetas	maldizentes.	

	 	 Se	vêem	o	assunto	esgotado,	

	 	 Não	passa	o	furor	daqui.	

	 	 Deixam	logo	o	tom	satírico	

	 	 Entregam-se	ao	panegírico,	

	 	 Dizem	bem…	–	mas	é	de	si.	

	

Hiponax,	 outro	 poeta	 satírico,	 Terpandro	 da	 ilha	 de	 Lesbos,	 e	 Arion,	 da	

mesma	ilha,	do	qual	se	conta	a	célebre	fábula	do	delfim	que	o	salvou	quando	o	dei-

taram	ao	mar,	todos	estes	apenas	nos	legaram	seus	nomes.	
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Foram	 riquíssimos	 os	Gregos	 em	 todo	 o	 género	 de	 literatura;	mas	 princi-

palmente	no	da	poesia	lírica,	que	agora	começa	a	florescer.	

	

	 	 A	terna	Safo,	

	 	 Sublime	Píndaro,	

	 	 E	o	doce	e	lânguido		

	 	 Anacreonte.	

	 	 De	muitos	outros	

	 	 A	idade	bárbara	

	 	 Quebrou	a	cítara;	

	 	 E	o	santo	monte	

	 	 ‘Inda	repete	

	 	 O	eco	saudoso	

	 	 E	sonoroso	

	 	 Do	nome	seu:	

	 	 Mas	dos	alados	hinos	

	 	 Que	no	Pindo	voaram	

	 Memória	apenas,	soltas	plumas	d’asa	

	 	 Dispersas	nos	ficaram.	

	

Os	 líricos	Gregos	 foram	muitos;	mas	além	de	Anacreonte	e	Píndaro	só	nos	

chegaram	poucos	fragmentos	de	suas	obras;	d’outros	nem	isso.	

Simonides	da	ilha	de	Céos,	que	também	foi	filósofo	nomeado,	distinguiu-se	

na	elegia,	foi	avaro,	manchou-se	com	a	adulação	de	Hieron	o	tirano.	

___________	
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O	CHAVECO	LIBERAL	
O’er	the	glad	waters	of	the	dark	blue	sea,	

Our	thoughts	as	boundless,	and	our	souls	as	free.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 BYRON.	
	

N.º	1,	de	9	de	Setembro	de	1829	
	

Bota-fora	do	Chaveco	
Mais	qu’a-t-il	à	faire	à	bord	de	cette	galère?	

	 	 	 	 	 	 MOLIÈRE	

	

O	que	vimos	nós	fazer	a	bordo	deste	chaveco?	–	Boa	pergunta,	Sr.	Público!	

(Já	se	vê	que	falamos	com	o	Público;	assim	nos	oiça	ele)	–	Vimos	a	bordo	do	cha-

veco	porque	 somos	 a	 tripulação	dele,	 arrais	 e	mais	 companha,	 e	 com	a	 ajuda	de	

Deus	pretendemos	sair	a	corso	ao	primeiro	vento	favorável:	–	A	corso,	inda	assim,	

com	toda	a	legalidade	possível,	que	nem	o	próprio	Vatel	saberia	disputar.	–	Tam-

bém	cá	se	sabe	Vatel	e	direito	das	gentes	a	bordo	do	chaveco,	–	que	não	cuidem	

que	é	aí	qualquer	barquinho	de	má	morte,	destes	que	 largam	vela	rota,	pano	em	

segunda	mão,	–	a	que	chamaria	um	oficial	da	nossa	tripulação,	bom	curioso	de	ver-

sos	–	

	

	 	 	 Farpados	restos	do	traquete	roto,	

	

que	 içam	bandeiras	de	 furta-cores,	que	ninguém	sabe	a	que	bordo	vão,	nem	se	a	

gente	os	tem	pela	pôpa	ou	pela	prôa,	a	barlavento	ou	a	sotavento.	Não	senhor:	nós	

cá	somos	e	declaramos	ser	O	CHAVECO	LIBERAL;	içamos	bandeira	portuguesa	à	ré	

e	no	tope,	bandeira	portuguesa	constitucional;	e	levamos	carta	de	marca	em	boa	e	

devida	forma;	e	pela	Senhora	D.	MARIA	II	saimos	a	corso	contra	todo	o	inimigo	seu	
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dela,	e	da	 liberdade	constitucional	que	defendemos	com	tanto	coração	e	vontade	

como	ao	Soberano,	por	quem	nos	veio,	e	que	por	ela,	e	com	ela	há-de	reinar.	

Portanto,	nosso	Arrais,	gente	às	vergas	e	às	portinholas,	e	neste	nosso	pri-

meiro	bota-fora	haja	salva	real	com	os	vivas	do	costume:	e	viva	a	Senhora	D.	MARIA	

II,	e	viva	a	Carta	Constitucional!	–	Boa	viagem,	e	vá	o	chaveco	ao	mar!	

Ora	eis	aqui,	amigo	e	respeitável	Público,	o	que	nós	vimos	fazer	a	bordo	do	

chaveco,	–	guarnecê-lo	e	tripulá-lo	para	sair	a	legítimo	corso	contra	piratas	de	toda	

a	espécie,	inimigos	públicos	ou	encobertos	de	nosso	Soberano,	e	de	nossas	institui-

ções.	Barco	rijo	e	veleiro,	bem	armado,	e	guarnecido	de	gente	fiel	e	decidida,	não	

tem	medo	nem	à	Invencível	Armada,	que	ressuscitasse	dos	pegos	da	Mancha.	

Assim	dispostos	e	determinados,	vamos	soltar	pano	e	remo,	e		

	 	

	 	 	 	 	 –	Largo,	aos	mares!	

	 	 Livres	corramos	pelas	ondas	livres	

	 	 Do	Oceano	indomado	por	tiranos,	

	 	 Livre	como	saíu	das	mãos	do	Eterno,	

	 	 Sua	feitura	única	no	globo	

	 	 Que	ímpias	mãos	d’homens	não	puderam	inda	

	 	 Avassalar,	destruir…		

	

segundo	disse	um	poeta	melancólico	e	zangado	com	as	coisas	deste	mundo,	–	que,	

se	o	apanharmos	em	algum	dos	nossos	cruzeiros,	o	havemos	de	ensinar	a	ser	bon-

vivant	e	a	dar	dois	trincos	para	o	mau	humor,	que	no	conceito	de	outro	poeta	de	

mais	juízo,	é	eficaz	remédio	para	expelir	cuidados	e	afugentar	maus	humores	

	

	 	 Siccis	nam	omnia	Deus	proposuit.	

	

E	este	será	o	único	castigo	que	lhe	daremos:	que	a	nossa	gente	é	humana	e	

cristã	–	para	prova	até	capelão	temos	a	bordo	(e	por	sinal	que	não	quer	subir	na	

hierarquia)	–	gente	que	dá	quartel	a	todo	o	inimigo	que	se	rende,	e	sobre	tudo	que	

se	converte.	

Excepto…	“Excepto	a	quem?”	propôs	o	outro	dia	o	nosso	arrais	em	rancho	

pleno.	“Excepto	a	D.	Miguel”	–	respondeu	a	companha	toda.	A	esse	monstro,	nem	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-379-	

leis	de	mar,	nem	de	 terra,	nem	humanas,	nem	divinas,	nem	civis,	nem	naturais	o	

defendem.	 Fora	de	 todas	 as	 leis	 por	 seus	 crimes,	 banido	da	 espécie	 humana	por	

seus	vícios,	nem	como	príncipe	–	nem	como	português,	nem	como	homem	o	consi-

deramos	já.	Trate-o	como	tal	e	reconheça-o	príncipe	quem	com	ele	ainda	quer	al-

guma	 coisa:	 nós	 os	 do	 Chaveco	Liberal	 só	 queremos	 guerra,	 guerra	 de	 sangue	 e	

morte,	guerra	até	que	os	portugueses	desenganados	de	uma	vez	se	resolvam	a	pô-

lo	no	patíbulo	–	única	elevação,	altura,	ou	alteza	que	lhe	compete.	

Quanto	aos	mais,	saibam	os	portugueses	de	todas	as	opiniões	(distinguimos	

entre	opinião	e	partido)	que	com	ninguém,	e	com	nenhuma	queremos	guerra.	De-

sejamos	a	liberdade	de	nosssa	pátria,	mas	não	vamos	questionar	de	formas	e	dis-

putar	de	palavras	com	ninguém:	as	coisas	e	o	sólido	delas	é	a	nossa	divisa.	A	uns	

parece	conveniente	dar	mais	latitude	à	acção	popular	na	monarquia;	outros	quise-

ram	mais	 amplitude	nas	prerrogativas	Reais;	uns	 julgam	necessária	mais,	 outros	

menos	ascendência	no	poder	 intermediário	da	aristocracia	 legal:	uns	se	 inclinam	

mais	para	as	formas	antigas	–	talvez	antiquadas	–	da	velha	monarquia;	outros	pen-

dem	para	os	princípios	mais	puramente	representativos	da	monarquia	moderna.	É	

certo	e	 inquestionável	que	 todos	estes	matizes	de	opinião	existem;	e	assim	como	

dizem	os	mais	hábeis	e	 liberais	publicistas	do	nosso	século,	que	na	 legislatura	de	

uma	nação	todas	as	opiniões	–	até	preconceitos	–	devem	ser	representadas;	assim	

também,	dizemos	nós,	a	nenhuma	se	deve	fazer	guerra,	principalmente	quando	a	

união	é	mais	precisa	que	nunca.	Felizmente	em	Portugal	já	não	precisamos	de	dis-

putar	de	princípios	constitutivos,	nem	de	assembleias	constituintes:	 temos	lei,	 lei	

por	quem	a	podia	dar,	lei	que	não	é	obra	de	um	partido,	–	temos	a	CARTA,	e	só	a	

Carta	queremos.	E	não	digo	–	nada	mais,	e	nada	menos	–	que	por	não	parecer	com	o	

bravo	destruidor	da	república,	não	de	Platão,	mas	de	Bastos,	o	célebre	orador	da	

virulenta	 Philipica,	 sive	 Catilinária,	 contra	 o	 Catilina	 transmontano	 (Catilina	 bas-

tardo,	inda	assim)	–	que	d’ambos	diria	o	poeta:	

	

	 	 	 Para	Cícero	tal,	tal	Catilina;	

	 	 	 Cícero	digno	de	outros	tais	Conscriptos.	

	 	 	 Se	no	templo	da	Paz	–	há	cerebrina	

	 	 	 Disputa	entre	os	autores	manuscritos	

	 	 	 Que	elucidam	tão	nobre	alicantina,	
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	 	 	 Ou	se	foi	noutro	templo	doutros	ritos,	

	 	 	 Consagrado	a	outra	deusa	–	a	Cloacina.	

	

O	caso	é	que	Cícero	e	Catilina	fizeram	shake-hands	em	boa	paz	e	harmomia,	

o	que	não	sucedeu	na	outra	república	do	Tibre,	donde	concluo	que	eram	piores	e	

mais	assanhados	republicanos	aqueles	de	Roma,	ou	pelo	menos	que	os	Cíceros	e	

Catilinas	de	lá	não	valiam	os	nossos	Pontes,	Chaves,	Cadavais,	Bastos	e	mais	heróis	

	

	 	 	 Da	nova	Roma	que	desbanca	a	velha.	

	

Tornemos	ao	sério.	–	Há	muita	gente	em	Portugal	que	não	entende	a	liber-

dade	constitucional,	a	liberdade	legal	e	monárquica	que	só	nos	convém	a	todos	os	

povos	deste	mundo	velho;	muitos	por	isso	a	não	amam.	Outros	há	que	a	não	enten-

dem	tampouco,	e	por	isso	dela	são	maus	apóstolos	e	defensores,	apesar	de	a	ama-

rem	de	todo	o	coração.	A	uns	e	outros	é	preciso	explicá-la	e	fazê-la	entender	e	sen-

tir.	Ninguém	deixa	de	amar	a	liberdade	monárquica	senão	os	que	a	não	conhecem;	

ou	então	os	pervertidos	de	coração	e	endurecidos	na	maldade.	Com	tais,	abrir	por-

tinholas	ao	chaveco,	descarga	de	toda	a	artilharia,	e	abalroar	com	eles	de	abordada	

decisiva	e	sem	dar	quartel.	

Prometemos	 dizer	 chalaça;	 a	 peça	 de	 rodízio	 que	 montamos	 à	 popa	 leva	

bombas	 e	 granadas	 em	que	 entra	 ferramenta	 velha	 e	 nova,	 grossa	 e	 fina.	 Coisas	

porcas,	nem	malcriadas,	nem	indecentes,	não;	mas	o	amara	levi	temperat	risu,	isso	

sempre,	e	em	todo	o	caso.	

Não	quer	dizer	que	estejamos	sempre	em	gâmbia	com	o	burlesco:	não	se-

nhor:	 sério,	muito	 sério	 quando	 a	 coisa	 for	 disso;	 entraremos	 com	 quanta	 força	

temos	nas	questões	transcendentes	que	cumpre	tratar,	e	não	misturaremos	“o	sa-

grado	com	o	profano”,	o	grave	com	o	ridículo.	Não	usaremos	termos	de	regateira,	

nem	sequer	de	marujo	–	e	mais	é	nosso	ofício	–	em	caso	nenhum,	e	muito	menos	

quando	 se	 tratar	 de	 objectos	 importantes	 que	 em	 vez	 de	 azurrague	 de	 arrieiro,	

exigem	decência	e	gravidade	de	estilo.	–	“Metralha	grossa”	–	emenda	o	nosso	arrais.	

Eu	não	estou	ainda	bem	acostumado	à	tecnologia	de	bordo;	e	o	Público	desculpará	

as	incoerências	de	frase	que	daí	nascem,	e	que	acaso	aparecerão	neste	arrazoado,	

que	aqui	faço	muito	à	pressa	em	cima	da	meia-laranja,	atrapalhado	do	baloiço,	que	
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é	um	jogar	do	maldito	chaveco,	um	gritar	do	nosso	arrais,	um	declamar	do	nosso	

contramestre,	um	rosnar	do	piloto	(que	sempre	está	a	resmungar	e	nada	vai	a	seu	

gosto),	 uma	 bulha	 de	 pratos	 e	 garrafas	 que	 faz	 o	 dispenseiro,	 uma	 confusão	 em	

tudo	neste	primeiro	bota-fora	do	chaveco,	que	não	tenho	mais	vagar	senão	de	me	

assinar	aqui	muito	à	pressa,	e	com	toda	a	consideração,	e	respeito.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 De	V.	m.	

	 	 Mto.-Honrado	Sr.	Público.	

	 	 	 	 	 O	mais	humilde	e	fiel	criado:	

	 Por	mim,	e	por	toda	a	mais	companha.	

	 	 	 	 	 O	Capelão	do	Chaveco	

	

P.S.	 –	 Espero	 que	 se	 não	 escandalize	 do	 tratamento	 de	 V.	m.	 e	 de	muito-

honrado	que	é	o	que	tem	o	 juíz	do	povo,	e	que	me	parece	que	mais	 lhe	compete.	

Nós	somos	cá	muito	estritos	a	bordo	em	tratamentos.							

_________________	
	

N.º	2,	de	16	de	Setembro	de	1829	
	

O	Chaveco	à	vela	
	

	 	 Polla	d’og’	en	pontó	pathen	algea	on	kata	thymon,	

	 	 Arnemynos	én	te	psychén	kai	noston	etairón.	

	

	 	 Dor	de	peito	sofreu	no	mar	tamanha	

	 	 Para	salvar	sua	alma	e	a	da	companha.	

	 	 	 	 	 	 HOMER.	ODYSS.	A.48	

	

BENDITO	seja	o	Senhor	Sant’Elmo	a	cujo	favor	nos	encomendamos	sempre	

co’os	bons	e	devotos	mareantes	com	as	devidas	promessas	de	círios,	terços	e	mis-

sas-pedidas!	Vamos	com	vento	em	popa	e	mar	de	bonança,	a	gente	esperta	e	desen-

joada,	–	e	só	nos	dá	cuidado	o	nosso	capelão	(santa	alma	de	padre!)	que	por	mais	

que	 lho	pedíssemos,	quis	por	 força	trabalhar	também	na	manobra,	e	 tanto	traba-

																																																								
48	Sic.	
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lhou	que	está	esfalfado	com	dor	de	peito	e	outras	dores	que	fazem	dó.	O	que	se	lhe	

não	tem	diminuído,	antes	aumentado	com	as	práticas	que	sempre	nos	 faz	depois	

do	terço	e	antes	do	quarto	grande,	exortando-nos	à	boa	vida	e	cuidando	de	nossas	

almas,	como	bom	pastor	destas	ovelhas,	–	não	sei	se	diria	melhor	–	Proteu	destas	

focas	–	para	não	cair	na	censura	de	Horácio:	

	

	 	 Delphinum	silvis	apingit,	fluctibus	aprum.	

	 	 Põe	nos	bosques	delfins,	nas	ondas	cerdos.	

	

Mas	censure	quem	quiser,	que	pouco	se	me	dá	a	mim	disso:	estas	coisas	da	

derrota	e	livro	de	bordo	pertencem	ao	piloto,	que	lá	se	avém	com	o	nosso	capelão	

para	as	concertarem	com	seus	motes	e	sentenças	de	Latim	(que,	aqui	para	nós,	o	

piloto	apanha	a	dente	ao	padre,	e	sem	ele	não	faz	obra	que	se	leia)	e	outras	coisas	

mais.	E	assim	agora	com	a	doença	do	capelão,	não	sai	a	público	a	derrota	desta	via-

gem	e	fica	para	quando	voltarmos	do	corso	da	semana	que	vem,	que	Deus	permita	

seja	em	boa	hora,	e	sem	água	aberta,	que	é	o	que	mais	cuidado	me	dá,	pois	às	cos-

tas	me	cai	como	mestre	calafate	que	sou	deste	barco,	e	lhe	tenho	amor	como	quem	

o	viu	nascer	e	dele	não	quer	sair	senão	para	o	dá-fundo	do	Corpo	Santo,	ou	Santa	

Catarina	às	costas	de	quatro	irmãos	da	nossa	irmandade	dos	navegantes	–	contan-

to	porém,	que	já	cá	o	tenho	no	meu	testamento,	que	não	quero	uma	só	esmola	de	

missa,	nem	de	seis	vinténs,	aos	padres	irlandeses,	por	certa	quigila	que	tomei	com	

a	sua	ilha	deles	e	com	certos	barcos	que	de	seus	estaleiros	têm	saído;	que	afunda-

dos	sejam	eles,	e	nas	lamas	os	veja	eu,	e	deitados	de	costado	em	maré	vaza	e	maré	

cheia,	até	lhe	não	ficar	uma	caverna	sã.	

Se	eu	não	estivera	 tão	velho	e	quebrado,	assim	mestre	calafate	como	aqui	

me	vêem,	fui	estudante	no	meu	tempo	–	e	maldita	seja	a	moça	que	me	andou	co’a	

cabeça	à	roda	e	 foi	causadora	de	eu	não	ter	hoje	as	orde’s	 com’o	nosso	capelão	–	

que	outro	galo	me	cantaria:	mas	assim	mesmo,	digo,	que	inda	lhe	havia	de	recorrer	

bem	as	costuras,	e	mostrar	o	que	aí	vai	de	falhas	e	mazelas	encobertas	à	força	de	

breu	e	alcatrão.	Mas	enfim	já	não	estou	para	isso:	e	aqui	vai	uma	carta	que	o	nosso	

capelão	recebeu	hoje	de	um	tal	Senhor	Palinuro,	que	decerto	não	é	aquele	de	quem	

fala	a	derrota	do	brigue	Eneias	(Já	disse	que	fui	estudante	e	não	se	admirem	destas	

rajadas	de	latinório	que	sempre	ficam):	
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	 	 Nudus	in	ignota,	Palinure,	jacebis	arena.	

	

Verso	que	eu	parafraseei	no	estilo	da	tradução	de	Marot,	que	é	a	melhor	ou,	

pelo	menos,	a	mais	engraçada	que	nunca	de	Virgílio	se	fez	–	deixar	falar	modernos;	

e	diz	assim:	

	

	 Na	ignota	areia	estirado	 	 Qual	Azeredo	safado,	

	 Ficarás	como	um	cação,	 	 Que	só	por	extrema	unção	

	 Palinuro	desgraçado;	 	 Receberam	do	molhado	

	 Qual	Gil	Eanes	concundão,	 	 Pontapé	e	cachação.	

	

Este	é	outro	Palinuro	e	não	me	tem	jeito	de	ir	assim	pela	amurada	fora,	nem	

de	merecer	a	sorte	dos	Gil	Eanes,	Azeredos	e	Silveiras;	sorte	que	bem	deviam	ter	

muitos	Palinuros	ou	pilotos	que	eu	sei,	que	não	vêm	guiar	a	gente	senão	co’as	da-

nadas	 tenções	 c’os	 pilotos	 de	Moçambique	 e	 da	aguada	da	 traição,	 que,	 a	 haver	

Vascos	da	Gama	a	bordo,	cedo	se	descobriria	que	costa	demandam	e	não	lhes	res-

taria	senão	saltar	ao	mar,	ou	subir	pelo	pescoço	ao	lais	da	verga.	O	nobre	almirante	

Vila-flor	já	por	lá	tem	ensinado	alguns	destes:	e	sentido	com	os	outros.	

Ela	aqui	vai	a	carta.	

	 	 	 	 	 	 	 O	Mestre	Calafate	do	Chaveco					
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O	CORREIO	DOS	AÇORES	
	

N.º	3,	Londres,	1830	
	

ELOGIO	FÚNEBRE	DE	CARLOS	INFANTE	DE	LACERDA	

	BARÃO	DE	SABROSO	
	

Carlos	Infante	de	Lacerda,	primeiro	barão	de	Sabroso,	nasceu	em	Lisboa	aos	

18	de	Dezembro	de	1795;	foram	seus	pais	João	Infante	de	Lacerda,	e	D.	Felícia	de	

Sousa	Tavares,	ambos	de	conhecida	e	distinta	linhagem.	Apenas	saído	da	infância,	

determinou	seguir	a	nobre	carreira	das	armas,	para	a	qual	lhe	dava	então	glorioso	

campo	a	guerra	da	Península,	em	que	o	valor	da	mocidade	portuguesa	triunfou	dos	

mais	aguerridos	exércitos	que	ainda	vira	o	mundo.	No	ano	de	1810,	e	contando	só	

quinze	de	idade,	sentou	praça	no	regimento	de	cavalleria	n.º	4,	e	nele	serviu	duran-

te	o	resto	da	guerra,	estimado	de	superiores	e	 inferiores	por	seu	valor	na	peleja,	

sua	 regularidade	 na	 disciplina,	 e	 pela	 urbanidade	 e	 elegância	 de	 seus	 costumes	

benquisto	de	todos.	

Gloriosamente	 terminada	 a	 guerra	 da	 Península	 e	 a	 da	 independência	 da	

Europa,	voltou	à	pátria;	mas	não	lhe	sofria	o	ânimo	impaciente	da	fama,	e	devorado	

de	nobre	ambição,	o	sossego	e	tranquilidade	da	paz.	Não	tardou	a	oferecer-se	nova	

ocasião	de	 adquirir	 glória	 a	 quem	 tanto	desejava.	A	 corte	 do	Rio	de	 Janeiro,	 por	

motivos	que	não	é	para	aqui	examinar,	assentou	de	fazer	guerra	às	sublevadas	co-

lónias	espanholas	que	entestavam	com	os	limites	do	Sul	do	Brasil.	Formou-se	em	

Lisboa	uma	divisão	escolhida	de	todas	as	armas	para	este	fim,	na	qual	se	alistaram	

a	 flor	dos	 jovens	oficiais	portugueses.	Com	estes	 foi	Carlos	 Infante	de	Lacerda	 já	

então	capitão.	Começou	a	guerra	de	Buenos	Aires,	em	que	a	bravura	e	disciplina	

das	tropas	portuguesas	mais	teve	que	lutar	com	a	aspereza	do	clima	e	rudeza	do	

terreno,	do	que	com	inimigos	que	fossem	dignos	da	espada	que	vencera	as	legiões	
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de	 Bonaparte.	 Quase	 toda	 essa	 guerra	 constou	 de	 escaramuças	 com	 guerrilhas.	

Uma	acção	considerável	apareceu	porém,	em	que	o	valor	e	disciplina	europeia	se	

mostraram	o	que	eram	e	valiam.	Esta	foi	a	chamada	da	Índia	morta:	e	aqui	mostrou	

também	o	nosso	jovem	oficial	a	bravura	e	talento	militar	que	o	distinguiam.	Aí	foi	

promovido	no	 campo	de	batalha	 ao	posto	de	major.	Os	 extraordinários	 sucessos	

que	restituíram	D.	João	VI	à	sua	antiga	corte	da	Europa,	o	trouxeram	também	à	sua	

pátria,	depois	de	quase	sete	anos	de	ausência.	Envolvido	no	tropel	das	revoluções,	

que	desde	então	têm	agitado	a	nossa	infeliz	pátria,	conhecido	por	seus	leais,	mode-

rados,	mas	firmes	princípios,	ele	mereceu	enfim	a	D.	Miguel	as	honras	da	proscrip-

ção,	com	a	qual	no	memorável	dia	30	de	Abril	de	1824	lhe	deu	mais	um	título	de	

glória.	Seu	honrado	proceder	nesta	ocasião,	não	só	dos	naturais	mas	também	dos	

estranhos	 foi	 apreciado:	 a	 côrte	 de	 França	 o	 distinguiu	 com	a	 cruz	 da	 Legião	 de	

Honra.	

Sempre	fiel	a	seus	princípios,	não	hesitou	em	se	declarar	pela	causa	legítima	

d’el-rei	D.	Pedro	IV,	e	da	Carta	Constitucional,	que	do	coração	abraçou	e	com	a	sua	

espada	defendeu,	 e	pela	qual	 em	voluntário	 exílio	 tinha	de	dar	 a	 vida,	 longe	dos	

seus,	em	terra	estranha,	e	só	consolado	daquela	nobre	consolação	das	almas	gran-

des	–	a	consciência	da	própria	virtude!	

Já	tocado	da	fatal	moléstia	que	tão	precoce	o	levou,	o	Barão	de	Sabroso	foi,	

apesar	disso,	um	dos	primeiros	a	correr	às	armas	contra	os	rebeldes	que	no	Alen-

tejo	e	Algarve	alevantaram	nos	fins	de	1826	o	grito	da	rebelião	contra	o	Soberano	e	

contra	as	instituições	da	sua	pátria.	Nesta	primeira	marcha	e	sob	o	General	Conde,	

comandou	uma	brigada	de	cavalaria	(composta	dos	regimentos	N.º	1,	4	e	7).	Seus	

padecimentos	aumentaram;	mas	também	aumentaram	as	forças	daquela	alma	que	

nenhuma	agonia	do	corpo	jamais	pôde	subjugar.	Marchou	o	General	Conde	de	Vila-

Flor	contra	os	rebeldes	que	de	novo	agitavam	o	país;	e	com	ele	marchou	o	Barão	de	

Sabroso	 comandando	a	brigada	de	 cavalaria	 composta	dos	 regimentos	N.º	1	 e	4,	

cujos	serviços,	para	glória	dos	leais	e	castigo	dos	rebeldes,	assaz	conhecidos	são	de	

todos.	

Estava	a	pátria	livre	de	seus	inimigos;	e	quando	todo	o	sossego	de	espírito	

lhe	 era	 necessário	 para	 restaurar	 sua	 combalida	 saúde,	 eis	 aí	 o	 indigno	príncipe	

com	que	a	Providência	nos	castigou	em	sua	ira,	que	tudo	vem	destruir	e	subverter	

em	 Portugal.	 Não	 houve	 seduções	 nem	 promessas	 que	 o	 partido	 rebelde,	 agora	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-387-	

completamente	senhor	do	governo,	não	empregasse	para	chamar	a	suas	fileiras	o	

Barão	de	Sabroso,	cuja	capacidade,	valor	e	talentos	militares	todos	sabiam	avaliar,	

e	muitos	à	sua	custa	tinham	conhecido.	Mas	quanto	se	enganavam!	Nem	as	lison-

jeiras	 promessas	 do	Poder,	 nem	 sua	decadente	 saúde,	 nem	os	 doces	 vínculos	 da	

pátria	o	fizeram	hesitar	um	momento	na	escolha.	Preferiu	o	exílio	e	as	privações,	e	

a	quase	certa	morte	que	a	 inclemência	das	 regiões	do	norte	e	aflições	morais	do	

seu	espírito	não	podiam	deixar	de	lhe	pintar	em	mui	próximo	futuro.	

Breve	porém	lhe	exigiu	a	Lealdade	e	o	patriotismo	novos	sacrifícios.	Prepa-

rou-se	em	Plymouth	a	infeliz	expedição	que	a	6	de	Janeiro	de	1829	dali	foi	deman-

dar	a	ilha	Terceira.	Apesar	dos	rogos	e	conselhos	de	amigos	e	parentes,	o	Barão	de	

Sabroso	obedeceu	resignado	à	voz	que	o	mandava	embarcar;	nem	pensou	quanto	

encurtava	os	seus	dias,	uma	vez	que	esses	dias	fossem	consagrados	ao	serviço	do	

Rei	e	da	Pátria.	

Escapou	com	vida	ao	canhão	dos	nossos	aliados;	mas	se	o	não	feriu	a	metra-

lha	inglesa,	moralmente	o	feriram	os	incómodos	do	mar	e	as	angústias	do	espírito,	

com	que	a	sua	existência	começou	a	tornar-se	visivelmente	precária.	Todavia	che-

gado	a	Brest,	 lhe	foi	 incumbido	o	comando	de	um	dos	depósitos	portugueses	que	

em	França	se	 formaram;	(o	de	Laval)	onde	o	trabalho	a	que	era	obrigado	em	de-

sempenho	do	seu	cargo,	e	a	aspereza	do	Inverno	daquele	ano,	e	em	tão	frígido	país,	

acabaram	de	lhe	arruinar	a	saúde.	

Assim	continuou	empiorando	a	mais	e	mais,	até	que,	dissolvido	o	depósito	

de	Laval,	lhe	foi	permitido	transportar-se	a	Paris,	a	ver	se	a	mudança	de	ar	e	clima,	

ou	a	superioridade	da	arte	podiam	ainda	atalhar	os	progressos	do	mal.	Mas	já	era	

tarde!	Empenhou-se	a	medicina	com	seus	mais	delicados	esmeros,	a	amizade	com	

seus	mais	estremecidos	cuidados,	o	amor	fraterno	com	tudo	quanto	a	mais	solícita	

vigilância,	os	mais	generosos	sacrifícios	podiam	fazer;	mas	estava	na	mão	da	morte,	

e	nada	o	podia	salvar.	

Seus	dignos	irmãos	Simão	Infante	de	Lacerda,	e	Francisco	Infante	de	Lacer-

da,	um	vigiando	ao	pé	de	seu	leito	de	dores,	outro	trabalhando	dia	e	noite	por	lhe	

procurar	os	meios	necessários	para	seu	dispendioso	tratamento,	e	sacrificando-se	

ambos	a	todas	as	privações	para	que	nada	faltasse	a	seu	querido	irmão,	deram	um	

exemplo	insigne	e	memorável	de	piedade	fraterna,	que	nestes	nossos	dias	de	imo-

ralidade	e	egoísmo,	mereceu	a	admiração	de	quantos	os	conhecem,	e	aumentou	a	
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estima	e	respeito	dos	que	se	desvanecem	com	o	titulo	de	seus	amigos.	Entre	estes	é	

digno	de	que	publicamente	se	louve	e	faça	conhecida	a	generosa	e	oficiosa	amizade	

de	S.	Exa.	o	Sr.	D.	Thomaz	de	Mascarenhas,	camarista	de	S.	M.	F.	A	cujos	esforços,	

quase	únicos,	devem	os	aflitos	 irmãos	os	meios	necessários	para	acudirem	a	 seu	

infeliz	doente.	A	Regência	houve	por	bem	aprovar	tudo	quanto	o	Sr.	D.	Thomaz	de	

Mascarenhas	fez	a	este	respeito.	

Não	estava	porém,	repito,	em	nenhum	esforço	humano	obstar	à	inexorável	

enfermidade	que	o	consumia.	A	caprichosa	fortuna,	como	que	para	insultar	a	seu	

mísero	estado,	quis	que	então	começassem	a	raiar	mais	distintas	as	esperanças	de	

voltar	à	pátria,	e	de	a	ver	salva,	quando	as	da	vida	se	encobriam	mais	e	quase	desa-

pareciam	diante	dos	olhos	do	enfermo.	Os	hinos	da	vitória	de	Paris	 foram	 já	nos	

seus	ouvidos	como	um	eco	de	sepulcro,	que	mal	se	ouve	e	 longe	dura!…	Enfim	o	

instante	fatal	se	aproxima.	Já	do	coração	dos	amigos,	do	inconsolável	irmão,	fugira	

a	derradeira	luz	da	esperança.	É	preciso	anunciar-lhe	a	vizinhança	da	morte.	O	en-

fermo	ouve	tranquilo	a	sentença;	e	voltando-se	todo	para	a	última	e	só	consolação	

de	todos	os	humanos	padecimentos,	invocou	a	Religião	do	seu	Deus,	e	se	encostou	

resignado	no	seio	de	 todas	as	misericórdias	e	de	 todas	as	esperanças.	 Satisfeitos	

com	piedade	todos	os	deveres	de	cristão,	cumpridas	com	escrupuloso	cuidado	to-

das	as	obrigações	de	homem	de	bem,	recomendando	e	especificando	seus	menores	

credores,	 esperou	 sossegado	 a	 morte	 com	 a	 mesma	 serenidade	 com	 que	 tantas	

vezes	a	desafiara	no	campo.	

Rodeado	 de	 seus	 aflitos	 amigos,	 mais	 aflitos	 que	 ele,	 deu	 enfim	 o	 último	

suspiro	no	dia	22	de	Setembro	do	corrente	ano	de	1830.	

Seu	funeral	foi	honrado	com	a	presença	dos	mais	ilustres	compatriotas	que	

em	Paris	se	achavam,	de	muitos	distintos	Franceses,	e	com	lágrimas	de	quase	to-

dos.	Foi	sepultado	no	cemitério	do	Père	Lachaise.	Assistiram	à	dolorosa	cerimónia,	

entre	outros,	o	Marquês	de	Loulé,	os	Condes	de	Vila	Real,	de	Saldanha	de	Calhariz,	

e	o	Coronel	Pizarro,	que	sobre	sua	sepultura	pronunciou	(conforme	o	uso	de	Fran-

ça)	um	discurso	em	Português,	e	Mr.	Breton,	secretário	do	Almirante	Roussin,	ou-

tro	em	Francês.	

Assim	desapareceu	dentre	os	seus	compatriotas	um	dos	mais	ilustres	emi-

grados	que	se	votaram	pela	causa	sagrada	da	Rainha	e	da	Carta.	O	exército	portu-

guês	perdeu	um	de	seus	mais	hábeis	oficiais,	o	estado	um	de	seus	melhores	súbdi-
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tos,	a	nação	um	de	seus	mais	nobres	filhos	–	mas	quem	avaliará,	quem	dirá	a	perda	

de	seus	aflitos	pais,	de	seus	inconsoláveis	irmãos!	

J.	B.	S.	L.	A.	G.		 	
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O	PELOURINHO	
N.º	V,	4	de	Outubro	de	1830	

	

Carta	de	M.	Sévola,	oferecida	à	contemplação	da	Rainha,	

a	senhora	Dona	Maria	segunda	
	

Os	Portugueses	são	naturalmente	sofredores	e	pacientes:	e	muito	arrochada	

há-de	 estar	 a	 corda	 com	que	 de	mãos	 e	 pés	 os	 atam	 seus	 opressores,	 antes	 que	

rompam	em	um	só	gemido	os	desgraçados.	Um	murmúrio,	uma	queixa…	nem	tal-

vez	no	cadafalso	a	soltarão.	Vendem-nos,	resignadas	ovelhas!	Vendem-nos	os	des-

leais	pegureiros	de	quem	nos	deixamos	governar;	vendem-nos,	enxotam-nos	para	

a	 feira	a	cajado,	e	a	 latido,	e	mordedela	de	seus	mastins;	e	nós	vamos,	e	nem	ge-

memos.	Se	um	clamor	de	queixume,	se	uma	voz	de	desconfiança	acaso	surde	den-

tre	o	paciente	rebanho,	aqui	os	clamores	de	rebeldes,	as	alcunhas	de	demagogos…	

e	a	nação	(o	rebanho	direi	antes)	que	se	resigna	e	sofre,	e	continua	a	caminhar	para	

seu	exício!	Tal	é,	 com	as	sós	diferenças	de	variados	nomes,	e	datas,	a	história	de	

Portugal	quase	desde	que	a	revolução	ou	restauração	(restauração	seria?)	de	1640	

fez	da	nação	portuguesa	o	património	de	meia	dúzia	de	famílias	privilegiadas,	e	de	

seus	satélites,	e	parasitos.	

Mas	não	sopremos	a	poeira	dos	anos	de	 sobre	as	vergonhosas	páginas	de	

nossa	história	de	há	dois	séculos.	Basta	a	presente	infâmia,	e	desonra,	em	que	es-

tamos,	e	que	nem	dos	outros	nem	de	nós	próprios	podemos	esconder.	Há	mais	de	

dois	anos	que	uma	considerável	porção	Portuguesa	peregrina	no	desterro,	e	vaga,	

como	raça	proscrita,	e	estigmatizada	da	maldição	de	Deus,	por	quase	todos	os	paí-

ses	da	terra	–	ludíbrio	dos	povos,	escárnio	dos	reis,	objectos	do	geral	desprezo.	E	

quem	nos	trouxe	a	tanta	baixeza	e	vergonha?	Quem	nos	pôs	de	provérbio	na	boca	

das	 gentes	 como	 raça	 envilecida	 e	 bastarda,	 aberração	 da	 espécie	 humana,	 que	

somos	o	asco,	o	enjôo,	a	desonra	dos	nossos	semelhantes?	Os	chefes	de	quem	nos	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	

-391-	

confiámos;	a	multifaria	aristocracia	de	todas	as	espécies	que	por	suas	artes	venefi-

cas	adormeceu	a	nação	em	um	sono	letárgico,	e	se	lhe	pôs	sobre	o	peito	como	pe-

sadelo	mortal,	que	a	vexa,	a	afoga,	e	a	tem	no	desespero	da	agonia,	sem	resolução	

para	acordar,	sem	forças	para	se	erguer,	sem	deliberação,	e	energia	para	acabar	ao	

menos	em	um	derradeiro	e	nobre	arrojo	de	desesperação.	

Fugimos,	aos	milheiros,	da	nossa	pátria,	sacrificamos	tudo	pela	ingrata	Rea-

leza,	que	a	tais	chefes	nos	entregara;	viemos	curtir	no	exílio	as	mágoas,	as	penúrias,	

os	desgostos,	a	fome…	e	por	que	se	não	há-de	dizer	a	verdade?	a	fome	também…	ou	

quando	a	matámos,	foi	com	o	pão	das	lágrimas	e	da	vergonha	–	foi	com	as	choradas	

migalhas	que	dos	sobejos	do	seu	lauto	banquete	nos	lança,	como	a	cães,	a	arrogan-

te	 compaixão	de	nossos	opressores!…	E	quem	diria	que	nem	assim	havíamos	de	

escarmentar;	que	de	nossas	próprias,	de	nossas	 tantas	desgraças	nada	havíamos	

de	aprender!	Quem	diria	que	a	 fatal	boa	 fé,	a	 teimosa	paciência	dos	Portugueses,	

nem	assim	se	acabaria?	

Viemos	cobertos	de	lágrimas,	muitos	de	sangue,	todos	de	opróbrio,	viemos	

padecer	e	gemer	na	terra	estrangeira;	e	nem	a	terra	estrangeira	nos	pode	ser	refú-

gio	contra	a	dominação	odiosa	da	aristocracia,	por	quem	perdemos	a	pátria.	Seca	

de	olhos,	e	sã	de	corpo,	sem	vergonha	de	suas	infâmias,	nem	remorso	de	seus	cri-

mes,	 atrás	de	nós	veio	a	 toda	a	pressa,	para	que	 lhe	não	escapasse	uma	hora	de	

opressão,	 para	 que	nem	nas	misérias	 do	 desterro,	 aos	 fadados	Portugueses	 cou-

besse	 um	Dia	 de	 liberdade.	 Por	 artes,	 por	 astúcia,	 por	manha,	 por	 seduções	 dos	

incautos,	por	compra	dos	abjectos,	e	venais,	ei-la	que	se	instaura	na	dominação	–	e	

nos	domina,	maltrata,	e	insulta,	e	corrompe	como	dantes:	e	nós	a	sofrer.	Que	mais	

ou	que	menos	do	que	isto	nos	tem	feito	os	Palmelas,	os	Guerreiros,	os	Cândidos,	os	

Balbinos,	os	Franciscos	d’Almeida,	os	Carvalhos,	os	Magalhães?	Esta	liga	de	aristo-

cratas,	e	parasitas,	de	privilegiados,	e	privilegiandos,	foi,	é,	e	será	a	nossa	perda,	e	

ruina	se	enfim	não	acordamos	para	nos	libertarmos,	e	os	punirmos.	

Dois	anos	nos	conduziram	no	deserto	estes	falsos	profetas	com	suas	colunas	

de	fumo;	 extraviando-nos	por	brenhas,	despenhando-nos	por	 fragas;	 colhendo	só	

para	 si	o	maná	do	céu,	dando-nos	a	nós	o	absinto	das	grandas	–	ameaçando-nos	

todos	os	dias	de	quebrar	as	tábuas	da	lei	que	a	Providência	nos	outorgara,	se	a	eles	

sós	não	obedecêssemos,	e	mais	que	a	essa	mesma	lei	não	respeitássemos	–	alarde-

ando	a	cada	hora	seus	 falsos	serviços,	que	nunca	nos	aproveitaram,	 impedindo	e	
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desprezando	 os	 nossos	 para	 que	 não	 aproveitassem.	 E	 agora,	 agora	 quando	 por	

outro	visível	favor	da	Providência,	pelos	incontrastáveis	progressos	da	civilização	

da	Europa,	começamos	a	avistar	de	longe	a	terra	da	promissão,	quais	são	seus	es-

forços	agora,	qual	é	seu	empenho,	aonde	tendem	suas	maquinações	todas?	A	arre-

dar-nos,	 a	 embaraçar-nos,	 a	 semear	a	 zizânia	entre	nós,	 a	desacreditar-nos,	para	

ver	se,	ou	nos	embrenham	outra	vez	pela	esterilidade	do	deserto,	ou	nos	vendem	

de	novo	ao	Moabita.	

E	 tudo	 temos	 sofrido	 com	 paciência;	 e	 exceptuando	 um	 ou	 outro	 clamor,	

que	logo	se	abafou,	com	um	silêncio	e	resignação	que	a	nossos	próprios	opressores	

devia	 encher	 de	 remorsos,	 e	 vergonha,	 se	 de	 remorsos	 ou	 de	 vergonha	 fosse	 tal	

gente	capaz.	Temos	sofrido	opressão,	injúria,	insulto,	escárnio,	calúnia	–	pela	falsa	

ideia	que	seus	mirmidões	e	sicofantas	entre	nós	fizeram	prevalecer	de	que	era	pre-

ciso	calarmo-nos	e	ter	paciência	para	se	ganhar	a	causa	da	pátria.	A	nossa	paciência	

não	faltou:	mas	eles	que	fizeram?	Devoraram	esse	resto	da	substância	pública	que	

por	acaso	apareceu,	dividiram-no	entre	si	e	seus	parasitas,	e	os	ceitis,	que	por	mui-

ta	mercê	consentiram	a	nos	arrojar,	de	vez	em	quando,	foram	chorados,	e	mal	da-

dos,	e	dados	quando	lhes	aprouve,	e	dizimados	pelas	harpias,	que	eles	engordam	

para	nos	devorar	a	nós.	

E	 não	 bastará	 já	 de	 sofrimento;	 não	 nos	 desenganaremos	 enfim	 de	 que	 a	

nossa	resignação	só	serve	para	os	animar	a	novas	prepotências,	e	traições,	e	insul-

tos?	Não	será	tempo	enfim	de	que	nos	entendamos	os	Portugueses,	e	consultemos	

por	 nossa	 salvação;	 que	 nos	 libertemos	 deste	 jugo	 de	 ferro,	 e	 salvemos,	 quando	

menos,	a	honra?	Não	será	 tempo	enfim	de	que	se	 forme	aquele	consensus	bonno-

rum	omnium,	que	faça	tremer	e	fugir	estes	flagiciosos	Catilinas?		

Sim:	é	tempo.	Até	aos	Portugueses	chegará	a	sua	hora.	Até	nós,	nós	os	mais	

sujeitos	dos	escravos	da	terra,	até	nós	vamos	libertar-nos.	É	forçoso	que	nesta	hora	

solene	se	diga	a	verdade,	que	se	denuncie	a	impostura,	e	nos	conheçamos,	e	enten-

damos	uns	aos	outros	para	que	novas	perfídias	e	nova	cegueira	nos	não	tornem	a	

submergir	na	miséria	de	que	o	Povo	Francês	nos	libertou.	

E	já	que	se	não	ergue	outra	voz	em	Israel,	soe	a	minha	voz	na	tenda	de	seus	

filhos.	Já	que	outro	profeta	se	não	suscitou	dentre	o	povo	para	lhe	pregar	a	palavra	

da	verdade,	e	do	desengano,	eu	tomarei	em	minha	 língua	o	cálculo	ardente	que	a	

purifique	 e	 soltarei	 a	 formidável	 palavra	 JUSTIÇA.	Meu	 estilo	mal	 aparado	 e	não	
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afeito	 a	 coisas	 políticas,	 em	que	 jamais	 pratiquei,	 correrá	 como	o	 cálamo	do	que	

escreve	veloz,	 talvez	sem	arte,	 sem	a	dedução	e	compostura	que	a	matéria	pedia:	

acaso,	traçando	os	vivos	sentimentos	de	um	coração	devorado	de	patriotismo,	meu	

estilo	 perderá	 no	 grave	 e	 pausado	 das	 reflexões,	 pela	 poética	 efervescência	 das	

imagens.	Embora!	não	o	conterei.	

Pela	primeira	vez,	e	tarde	para	meus	anos,	dou	desafogo	a	sentimentos	que	

nasceram	com	o	meu	coração,	e	não	envelheceram	com	o	meu	corpo,	nem	morre-

rão	com	a	minha	vida.	Pela	primeira	vez	confio	dos	imortais	caracteres	da	Impren-

sa,	os	pensamentos	de	minha	solidão:	tão	crus,	e	indigestos	virão	eles	que	a	meus	

concidadãos	não	aprazam!	Embora!	não	os	sei	elaborar	melhor.	

Pacífico	e	obscuro	membro	da	 sociedade,	 tenho	vivido	até	 à	 velhice	 como	

estrangeiro	no	meio	da	minha	pátria,	calado	e	aparentemente	indiferente	em	suas	

oscilações.	Calado	e	resignado	vim	desonrar	as	tristes	cãs	no	ignominioso	desterro	

para	onde	todos	fugimos	cobertos	de	sangue,	e	de	infâmia.	Calado,	e	resignado	te-

nho	visto	e	 sofrido,	 como	os	outros,	 a	 indecente	arrogância	 com	que	no	 lodo	em	

que	nos	mergulharam,	acinte	nos	tem	calcado	a	desalmada	aristocracia,	e	seus	vis	

mirmidões.	 Tenho	 ouvido	 seus	 desprezos,	 os	 apupos	 de	 seus	 sicofantas;	 tem-me	

retinido	nas	 orelhas,	 e	 chegado	 até	 aos	 seios	d’alma	 as	descompostas	 risadas	de	

seus	parasitas	quando	nas	regaladas	mesas	de	seus	Anfitriões	zombam	dos	farra-

pos	que	mal	nos	cobrem,	e	do	pão	negro	da	amargura	que	esmolamos	pelas	portas,	

e	da	palidez	de	nossas	faces	esquálidas	de	miséria	e	fome…	Santo	Deus!	que	mais	

nos	resta	ver,	e	ouvir!	

E	tudo	tenho	visto	e	ouvido;	e	tudo	tenho	sofrido	sem	murmurar.	Mas	nem	

já	cumpre,	nem	é	honesto	calar	mais.	Uma	terrível	conjuração	de	indignos	Portu-

gueses	se	forma	para	nos	perder,	e	empecer	os	esforços	do	patriotismo	e	inutilizá-

los:	de	 longa	mão	 se	preparam	para	 trair	 a	Liberdade,	 e	 a	Pátria,	 e	nos	 entregar	

manietados	 nas	mãos	 de	 nossos	 inimigos.	 É	 preciso	 denunciar	 esta	 conspiração,	

desmascará-la,	arrancar	dos	ombros	infames	dos	escravos	o	manto	do	Liberalismo	

com	que	se	cobrem	para	nos	enganar,	mostrar-lhes	as	costas	verberadas	pelo	láte-

go	de	seus	amos,	e	o	calo	da	cerviz	costumada	ao	jugo,	e	que	eles	diante	de	nós	en-

toam	como	se	foram	homens	livres.	E	o	tempo	urge.	A	Liberdade	triunfante	no	Se-

na,	já	escala	os	Pirinéus,	e	talvez	singra	para	o	Tejo…	E	os	parasitas,	os	venais	es-

cravos	da	aristocracia	começam	a	ensaiar	suas	artes	para	nos	enganar,	e	desunir,	e	
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desvairar.	A	Imprensa,	a	Imprensa,	que	eles	odeiam,	e	de	que	tremem,	é	em	suas	

mãos	como	a	espada	que	vacila	nas	mãos	do	cobarde	assassino,	símbolo	da	honra,	

arma	 do	 heroísmo	 na	mão	 do	 valente	 soldado,	 instrumento	 de	malefício	 nas	 do	

espadachim.	 Já	 pela	 imprensa	nos	propinam	 seus	 tóxicos	 e	 venenos:	 ei-los	 desa-

creditando	cidadãos	beneméritos,	fazendo	o	sórdido	panegírico	de	seus	amos,	se-

meando	entre	os	verdadeiros	liberais	a	zizânia	das	malquerenças.	

E	que	outra	coisa	tem	feito	há	mais	de	um	ano	seus	corruptos	jornais	e	insi-

diosos	libelos?	Para	que	fim	se	congregou	essa	Junta	de	foliculários	arregimentada	

e	assoldada	pelos	Palmelas,	e	Balbinos?	E	que	bem	os	escolheu	a	torpe	aristocracia	

para	o	torpe	mister	que	lhes	deram;	Clérigos	devassos49,	e	imorais,	cujo	envilecido	

nome	figura	nas	listas	da	espionagem	de	Paris,	e	de	Lisboa;	desertores	e	denunci-

antes;	 demagogos	 sediciosos	 e	 ignorantes,	 um	que	 de	 sua	 obscuridade	 saíra	 por	

fingido	liberalismo,	e	a	quem	a	perda	de	certos	baús,	e	o	servilismo	com	que	lam-

beu	 os	 tijolos	 de	 South	Audley	 Street,	 deram	 vergonhosa	 celebridade50	;	 outro…	

Mas	não	enxovalharei	mais	a	minha	pena	em	tanta	imundice	e	torpezas.	

Mas	impugnam	o	despotismo.	Sim,	o	despotismo,	que	os	não	empregar.	In-

vectivam	contra	D.	Miguel.	Porque	D.	Miguel	os	não	quis	comprar.	Fácil	se	venderia	

a	um	déspota	coroado	quem	tão	barato	se	vendeu	a	déspotas	emigrados.	Negam?	

Pois	neguem	por	obra	e	que	se	veja.	Em	vez	de	caluniar	e	insultar	a	seus	oprimidos	

compatriotas,	porque	não	ousam	acusar	os	opressores?	Será	por	escassez	de	maté-

ria?	Mas	não	ousam,	porque	as	 larguezas	da	embaixada	cessariam,	as	promessas	

de	futuros	empregos	seriam	retiradas;	e	aonde	iria	a	gralha	expulsa	dentre	os	pa-

vões?	

Miseráveis	enganadores,	pois	é	D.	Miguel	porventura	a	causa	de	nossas	des-

graças;	não	será	ele	somente	efeito,	mero	efeito,	um	dos	muitos	efeitos	que	produ-

ziu	a	causa	que	vós	defendeis?	Foi	D.	Miguel	que	assassinou	Gomes	Freire,	que	fez	

o	tratado	de	1810,	que	inutilizou	a	revolução	de	1820,	que	destruiu	a	liberdade	em	
																																																								

49	O	padre	Marcos	beberrão,	espião,	e	desregrado;	o	padre	Amaro	apóstata,	espião	de	Mas-
sena	em	Portugal,	 e	periodista	 sempre	assoldado	por	alguém;	Rodrigo	de	Magalhães,	delator	por	
ofício,	e	por	salário,	deu	juramento	ao	Monstro	de	Portugal,	e	não	emigrou,	senão	depois	que	o	ex-
pulsaram	da	secretaria	das	justiças:	tais	são	os	panegiristas	da	Regência	da	Ilha,	e	dos	seus	procu-
radores	em	Londres;	todo	o	dinheiro	tem	sido	para	estes	sevandijas,	incensadores	de	Dom	Thomaz,	
quando	deixa	morrer	de	fome	os	súbditos,	leais,	e	briosos	da	senhora	Dona	Maria	segunda!		

50	Alude	aos	cofres	públicos	que	o	doutor	Magalhães,	e	Gama	Lobo	embarcaram	no	Porto	
nos	baús	deles,	que	naufragaram	depois	em	Londres	e	Paris!!	Assim	mesmo	lá	os	aproveitou	ambos	
a	Regência	para	conselheiros…	Lé	com	lé,	cré	com	cré…!	E	a	Terceira	tudo	aguenta…!!	
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1823,	que	fez	quebrar	a	Palavra	Real	em	1824,	que	traiu	o	Rei	e	o	povo	em	1826?	

Seria	D.	Miguel	quem	da	embaixada	de	Londres	e	das	secretarias	de	Lisboa	intrigou	

para	 se	dar	 a	Regência	 a	D.	Miguel?	 Foi	D.	Miguel	 que	 chamou	Lord	Beresford	 a	

Lisboa	para	lhe	entregar	o	exército	e	destruir	a	Carta?	Foi	D.	Miguel	que	formou,	e	

que	dissolveu	a	Junta	do	Porto?	Foi	D.	Miguel	que	para	insultar	as	veneráveis	cãs	

do	General	Pizarro,	para	 insultar	 tantas	mil	vítimas	da	Lealdade,	e	da	Liberdade,	

entregou	o	comando	do	depósito	de	Plymouth	a	um	Tenente	Coronel,	só	conhecido	

no	exército	por	haver	combatido	nas	fileiras	inimigas,	por	haver	traído	três	vezes	o	

Soberano	e	a	pátria?	Seria	ele	que	de	Londres	ao	Imperador	enviou	uma	deputação	

de	imbecis	e	traidores	para	tratar	os	mais	importantes	negócios	do	país?	E	quem	a	

todos	os	emigrados	quis	fazer	embarcar	como	carga	de	escravatura	para	o	Brasil,	

onde	 os	 poucos	 que	 se	 deixaram	 seduzir,	 encontraram	 o	 abrigo	 que	 é	 notório?	

Quem	desamparou	a	Madeira,	e	a	Ilha	Terceira,	que	só	por	milagre	da	Providência,	

e	pelo	denodo	do	bravo	Cabreira	se	salvou	a	última,	não	por	nenhum	esforço	dos	

egoístas	mandões?	Seria	D.	Miguel	ou	a	camarilha	de	South	Audley	Street	que	tudo	

isto	fez51?	

A	 póstuma,	 e	mentirosa,	 e	 caluniosa,	 representação	 da	 Junta	 do	 Porto	 ao	

Imperador	do	Brasil,	as	contas	do	Sr.	Balbino,	as	nunca	averiguadas	contas	de	Ply-

mouth,	as	nomeações	dos	Magalhães	e	D.	Francisco	d’Almeida,	as	conivências	se-

cretas	com	o	príncipe	de	Pollignac,	a	vergonhosa	administração,	e	injusta	distribui-

ção	da	fazenda,	serão	obras	de	D.	Miguel?	

E	para	todas	estas	infâmias	se	encobrirem	e	sofrerem,	há-de	dar-se	por	ba-

nal	razão,	que	os	interesses	da	causa	o	pedem,	que	não	convém	desacreditar	e	de-

sunir	os	emigrados?	Mas	essa	imunidade	é	só	para	a	camarilha,	que	dá	dinheiro,	e	

promete	empregos.	Esses	são	sagrados:	ai	de	quem	os	toca!	Erguem-se,	e	ladram	a	

ensurdecer,	a	cáfila	dos	scribleros	venais	apenas	de	SS.	Exas.	se	diga	a	mínima	pala-

vra	menos	reverente:	chovem	calúnias,	vitupérios,	desaba	uma	catarata	de	insultos,	

não	só	sobre	quem	tal	ousou,	mas	até	sobre	qualquer	suspeito.	

																																																								
51	Existindo	 entre	 os	 emigrados	 os	 senhores	 Silvestre	 Pinheiro,	 Solano	 Constâncio,	Mar-

giochi,	Saldanha,	Filipe	Ferreira,	Cabreira,	Liberato	Freire,	Stubbs,	Henrique	da	Silva,	Pizarro,	Cor-
reia	de	Mello,	Ferreira	Borges,	Manoel	de	Macedo,	etc.,	etc.,	não	é	coisa	bem	estranha	que	o	decoro	
da	rainha,	e	a	sorte	de	seus	súbditos	esteja	exclusivamente	confiada	pelo	Tutor	da	rainha	àqueles	
que	por	variados	modos	concorreram	para	a	usurpação?	Dom	Thomaz	ainda	a	bordo	da	Bombarda	
declarava	que	não	gostava	da	Carta,	e	o	conde	de	Vila	Real	dizia	outro	tanto.		
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Indignos!	e	que	vos	fez	o	General	Saldanha	para	o	trazer	no	contínuo	remo-

inho	de	vossas	farpadas	línguas?	Quantas	vezes	vós	mesmos,	que	hoje	o	insultais,	

beijastes	o	pó	diante	dele,	e	vos	ajoelhastes	ao	ídolo	que	então	tinha	templos	e	ofe-

rendas?	

Cometeu	triste	falta	em	1828:	mas	qual	homem	é	impecável?	E	não	foi	ele	o	

único	ministro	constitucional	(nem	vós	o	ousais	negar)	entre	tantos	que	nos	ven-

deram	e	traíram?	

Mas	 a	 camarilha	 suspeitou	 (e	 não	 se	 enganara	 em	 suas	 suspeitas)	 que	 o	

bravo	General	não	estava	longe	de	ir	 lavar	essas	máculas	no	sangue	dos	inimigos	

da	pátria,	e	no	seu	próprio…	viu	que	as	esperanças	dos	bons	Portugueses	se	con-

centravam	 todas	nele,	 que	para	ele,	 como	para	 salvador,	 estendiam	os	braços	os	

que	em	Portugal	ainda	gemem,	os	que	pelo	desterro	peregrinamos,	e	até	os	que	nas	

muralhas	da	forte	Angra	sofrem	impacientes	o	jugo	da	mal	rebuçada	oligarquia:	e	

ei-la	que	trata	de	desacreditar,	e	perder	na	opinião	o	único	homem,	em	torno	do	

qual	só	se	podem	reunir	os	defensores	de	nossa	liberdade.	

Miseráveis!	como	vos	cegou	o	ódio	próprio	e	a	pitança	alheia;	vossos	ridícu-

los	esforços	produzem	o	contrário	efeito.	O	homem	que	Magalhães	 insultam,	que	

Palmelas	perseguem	–	basta-lhe	o	insulto	e	a	perseguição	para	o	purificar	na	opi-

nião	dos	bons	Portugueses.	

A	opinião	dos	Portugueses	está	formada	há	muito:	e	a	experiência	lho	mos-

trará	a	seu	tempo,	a	esses	desprezíveis	servos,	e	a	seus	amos…	Oh!	e	terrivelmente,	

e	tremendamente	para	eles!	

M.	SÉVOLA.	

	 Londres,	4	de	Outubro	de	1830.											
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O	PRECURSOR	
______________	

	

Acude	e	corre,	pai,	que	se	não	corres,		

Pode	ser	que	não	aches	quem	socorres.	

																																														CAMÕES	

	

Londres,	4	de	Outubro	de	1831	

	

CONSPIRAÇÃO	CONTRA	D.	MIGUEL	
Depois	de	tantas	injúrias	e	insultos	com	que,	há	mais	de	três	anos,	quase	di-

ariamente	nos	afronta	o	nosso	antigo	general,	amigo,	pensionado,	o	Duque	de	Wel-

lington	–	e	seu	colega	o	Conde	de	Aberdeen	–	depois	de	tantos	desserviços	por	es-

tes	dois	cavalheiros	feitos	à	causa	da	Legítima	Soberana	de	Portugal,	à	da	indepen-

dência,	da	liberdade	e	da	felicidade	de	uma	nação	cujos	interesses	tanto	dizem	im-

portar-lhes;	 –	 um	 grandíssimo,	 um	 impagável	 e	 esplêndido	 serviço	 nos	 acabam	

eles	mesmos	de	fazer.	Tal	e	tamanho	serviço,	que	certamente	nunca	igual	o	presta-

ram	nem	a	seu	próprio	querido	D.	Miguel	no	tempo	que	mais	ternamente	o	ama-

vam	e	mais	poder	tinham	para	lhe	mostrar	seu	amor.	

Ambos	quase	pela	mesma	boca	denunciaram	em	pleno	parlamento,	na	ses-

são	do	primeiro	do	corrente	outubro,	a	já	não	oculta	conspiração	da	Europa	civili-

zada	contra	D.	Miguel.	

A	 desgraçada	 nação	 portuguesa,	 a	 quem	 seu	 tirano	 tanto	 tempo	 conteve	

com	a	fingida	protecção	e	auxílio	que	ele	blasonava	ter	das	potências	estrangeiras	

–	agora	respirará	mais	livre,	e	sem	receio	de	se	enganar,	poderá	ver	que	em	vez	de	

protecção	e	amizade,	só	com	desfavor	e	ódio,	só	com	mal	rebuçadas	hostilidades	

pode	contar	o	seu	verdugo	nos	governos	poderosos	da	Europa.	Não	há	que	duvidar	
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ou	desconfiar:	a	autoridade	é	maior	de	toda	a	excepção:	é	a	do	Duque	de	Welling-

ton,	é	a	do	Conde	de	Aberdeen.	Segundo	seu	próprio	e	não	suspeitoso	depoimento,	

um	só	protector	resta	a	D.	Miguel	no	muito	alto	e	muito	poderoso	D.	Fernando,	cujo	

abastado	erário,	cujos	valentes	exércitos,	cujos	leais	e	felizes	vassalos,	todos	e	tudo	

concorrerá	com	forças	unidas	para	o	defender.	Tamanho	auxílio	é	decerto	sobejo	

para	aterrar	não	só	o	pequeno	e	 lacerado	Portugal,	mas	França,	mas	 Inglaterra…	

mas	o	poder	do	mundo	que	venha…	Ter-se-ia	o	riso,	se	em	tão	grave	caso	coubera	

riso?	

Que	milagres	e	transformações	que	em	nossos	dias	temos	visto!	Quem	diria	

que	um	estadista	britânico	invocaria	a	intervenção	espanhola	para	negócios	portu-

gueses?	Muito	 pode	 a	 cegueira	 de	 partido,	muito	 pode	 o	desapontamento	 de	 tão	

caras	e	tão	malogradas	esperanças!	

Mas	enfim	o	que	a	nós	nos	importa	e	interessa	é	esta	ingénua,	esta	sincera	

confissão	 dos	 dois	 grandes	 protectores	 de	 D.	Miguel:	 “De	 França	 e	 Inglaterra	 só	

hostilidades	lhe	vêm.	O	Sr.	D.	Pedro	tem	concluído	um	empréstimo,	já	possui	uma	

força	 naval	 considerável;	 os	 oito	mil	 invencíveis	 da	 Terceira	 vão	 ser	 elevados	 a	

maior	 força.	 As	 Potências	 da	 Europa	manifestamente	 protegem	 a	 justa	 causa	 do	

chefe	da	casa	de	Bragança,	de	sua	Filha	e	de	seu	povo…	e	D.	Miguel	está	reduzido	à	

só	protecção	de	Castela.”	

Tão	 lisonjeiras	 novas	 bem	 as	 quiséramos	 nós	 crer	 há	 muito,	 bem	 as	 to-

máramos	nós,	há	muito,	enviar	a	nossos	abatidos	compatriotas	que	lá	gemem	sob	o	

azorrague	 do	 tirano.	 Mas	 quem	 se	 afoitaria	 a	 asseverar,	 quem	 poderia	 garantir,	

mas	que	verdades	fossem…	verdades	como	são…	notícias	de	tal	magnitude	e	trans-

cendência!	Grande,	 imensa	é	pois	a	obrigação	em	que	estamos	ao	Duque	de	Wel-

lington	e	a	Lord	Aberdeen.	Eles	por	nós	o	fizeram,	melhor	que	nós.	Oxalá	que	a	to-

dos	os	Portugueses	de	ambos	os	partidos	cheguem	aqueles	seus	memoráveis	dis-

cursos.	Por	aí	o	nosso	estado,	por	aí	o	de	D.	Miguel	lhes	será	patente.	A	política	to-

da	da	Europa,	pelo	que	a	nós	respeita,	se	desenvolverá	a	seus	olhos.	

Vejamos,	segundo	tais	e	tão	incontestáveis	documentos,	o	que	resta	a	D.	Mi-

guel	sobre	suas	relações	estrangeiras,	bem	como	–	pelos	públicos	e	diários	aconte-

cimentos	do	país	–	quanto	ao	interesse	dele	podemos	ajuizar.	

A	protecção	de	Espanha…	A	protecção	de	Espanha	com	efeito!	E	como	se	há-

de	ela	verificar.	Em	auxílios	pecuniários?	Mas	nem	já	as	artes	mágicas	do	Sr.	Agua-
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do	rendem	bastante	para	as	despesas	de	Madrid…	quanto	mais	para	enviar	sobejos	

a	Lisboa.	Em	forças	militares,	uma	 intervenção	armada!	Mas	 lá	estão	os	Pirenéus	

para	entrar	o	veto	das	baionetas	 francesas…	e	a	barra	do	Tejo	aberta	às	naus	de	

Inglaterra	 e	 França,	 que	 assaz	 lhe	 sabem	o	 caminho.	Nulo	 é	 portanto	 esse	 triste	

auxílio.	“Mas	não	é	só	Espanha	o	único	governo	absoluto	da	Europa,	nem	o	único	

interessado	em	que	na	Península	se	mantenha	o	despotismo.”	Convenho.	Em	mal,	

muitos	há	ainda!	Mas	como,	quando,	de	que	modo	e	por	onde	chegarão	essas	pro-

tecções	 até	 ao	 protegido?	 Se	 ardentes	 desejos,	 se	 próvidos	 conselhos	 bastassem,	

que	imensa	carregação	lhe	não	viria	desse	Norte!	

Mas	os	movimentos	do	Norte	para	o	Sul	da	nossa	península	só	eram	valen-

tes	efectivos	quando	do	centro	da	Europa	podiam	fazer	refracção	para	sobre	nós	

quando	 as	 precatórias	 de	 San	Petersburgo	 e	Viena	 achavam	em	Paris	 voluntária	

deferência	 e	 interessada	 execução.	Hoje	 toda	 a	 força	 daquele	 fulminar	 vem	que-

brar-se	nas	rochas	dos	Alpes	ou	destemperar	nas	águas	do	Reno.	E	o	fácil	beneplá-

cito	que,	a	mais	não	ser,	os	decretos	da	oligarquia	do	continente	obtinham	do	go-

verno	anti-nacional	que	sopeava	a	generosa	nação	britânica	–	como	se	há-de	obter	

agora?	

Tal	é,	sem	a	mínima	exageração	ou	engano,	a	posição	externa	de	D.	Miguel.	

Será	melhor	acaso	a	interna?	E	não	aventuremos	conjecturas:	examinemos	os	sós	

factos	 nus:	 seja-nos	 apenas	 lícito	 combiná-los.	 Em	Março	 de	 1828,	 amparado	 da	

força	inglesa	auxiliar,	que	tão	traidoramente	foi	feita	inocente	instrumento	da	mai-

or	perfídia	nacional	de	que	há	memória,	D.	Miguel	cavou	solapadamente	o	caminho	

para	o	trono.	Todavia,	nem	consumada	estava	ainda	a	usurpação	quando	a	briosa,	

a	nobilíssima,	a	tão	honrada	quanto	mal	dirigida	reacção	de	Aveiro	e	do	Porto	so-

lenemente	protestou,	quando	mais	não	fizesse,	contra	as	pretensões	do	tirano.	Em	

quase	todo	Portugal	fez	eco	o	protesto.	Consumou-se	por	espantoso	acaso	a	usur-

pação…	e	subiu	D.	Miguel	ao	trono	entre	fogueiras	e	cadafalsos.	Mas	poucos	meses	

eram	passados,	e	as	conspirações	começam	de	novo.	A	cala	tentativa	infeliz,	milha-

res	de	proscripções,	de	exílios,	de	mortes	vão	seguindo	umas	sobre	outras.	Derra-

ma-se	 uma	 emigração	 inumerável	 por	 toda	 a	 Europa…	 por	 todo	 o	mundo,	 direi.	

Atulham-se	 de	 vítimas	 os	 cárceres	 do	 reino,	 povoam-se	 de	 foragidos	 os	 cerros	 e	

desertos	do	país;	reflui	de	uma	província	para	a	outra	a	desassossegada	população,	

estagna-se	o	comércio,	cessa	a	lavoura,	desaparece	o	numerário.	No	entanto	não	só	
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não	é	pacífico,	mas	nem	completo	senhor	de	Portugal	é	o	usurpador.	Assaz	 longe	

para	lhe	não	ter	medo,	assaz	perto	para	lho	causar,	um	rochedo	restava	no	meio	do	

mar.	Poucos	bravos,	mas	daqueles	que	nenhum	temor	vence,	e	a	nenhuns	respeitos	

dobram,	se	acastelam	nessa	roca	inacessível	–	inacessível	a	traições,	 inacessível	a	

cobardias	–	militares	ou	políticas.	Os	 leais	dispersos	pela	Europa	acodem	àquele	

asilo	da	fidelidade	e	da	honra.	Vão	sobre	eles	as	armadas	britânicas	–	as	armadas	

britânicas	envilecidas	ao	infame	mister	de	sair	a	corso	por	D.	Miguel!	Mas	através	

de	todos	esses	obstáculos,	por	entre	um	bloqueio	federado	de	D.	Miguel	e	da	Grã-

Bretanha,	os	portugueses	fiéis	tentam	e	tentam	de	novo,	e	conseguem	entrar	enfim	

em	número	suficiente	para	defender,	com	escassez	de	braços	mas	abundância	de	

coração,	aquele	derradeiro	baluarte	da	liberdade.	Uma	frota,	das	grandes	quem	em	

nossos	dias	 se	 têm	equipado	 vai,	 segura	do	 triunfo,	 atacar	 esses	poucos	 votados	

heróis.	Todas	as	forças	de	D.	Miguel	se	concentram	e	caem	sobre	a	Terceira.	E	qua-

se	que	só	as	mãos	de	um	pequeno	número	de	voluntários,	sem	quase	intervenção	

das	 tropas	mais	 regulares,	 toda	essa	 força	é	desmantelada;	 e	 voltam,	os	que	não	

perecem	ou	são	aprisionados,	a	contar	a	sua	vergonha	e	a	nossa	vitória	ao	comum	

verdugo.	Mas	as	tentativas	dos	leais	dentro	do	país	não	cessam	tampouco,	nem	os	

algozes	 descansam,	 nem	 as	 vítimas	 desanimam.	Muda	 o	 estado	 da	 Europa,	 cai	 o	

maior	sustentáculo	do	despotismo	no	Meio-dia	e	novas	conspirações	em	Portugal,	

novos	holocaustos	de	sangue;	mas	o	cruento	sacrifício	dos	generosos	Portugueses	

que	se	imolam	pela	pátria	é	como	o	da	antiga	lei	no	templo	do	rei	sábio	–	incessan-

te,	perpétuo.	

No	entanto	desapressados	da	violência	estrangeira	que	os	continha	nos	ro-

chedos	da	sua	ilha,	os	bravos	da	Terceira,	apesar	dos	seus	escassos	meios,	tomam	a	

ofensiva.	Em	barcos	pouco	mais	do	que	pescarejos,	ei-los	se	afoitam	aos	tempestu-

osos	mares	dos	Açores	pelas	correntes	de	um	canal	perigoso,	por	entre	os	navios	

de	D.	Miguel.	Breve,	o	Pico,	o	Faial,	São	Jorge	são	libertados.	Graciosa	e	Flores	arvo-

ram	espontâneas,	e	sem	nenhum	auxílio,	o	estandarte	bicolor.	Em	São	Miguel,	onde	

o	 usurpador	 concentrara	 a	 considerável	 força	 de	mais	 de	 cinco	mil	 praças,	 bem	

munidos	e	abastecidos	com	forte	artilheira,	mais	assinalado	triunfo	se	prepara	aos	

invencíveis	da	Terceira.	Mil	e	quinhentos	homens,	dos	quais	147	moços	inexpertos	

e	106	tropas	insulanas	não	avezadas	à	guerra,	sem	cavalos,	sem	artilharia,	são	bas-

tantes	para	derrotar	completamente	o	 inimigo.	A	população	da	 ilha,	 sem	esperar	
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pela	vitória	dos	nossos,	aclamam	a	Rainha	e	a	Carta	apenas	seus	opressores	os	dei-

xam	respirar.	O	arquipélago	açoriano	fica	todo	livre	e	limpo	de	traidores	em	pou-

cos	dias.	Quase	pela	mesma	época	–	e	como	que	sem	se	falar	se	entendessem	–	as	

tropas	da	capital	fazem	outro	esforço	para	salvar	a	pátria.	Só	o	heróico	regimento	

de	infantaria	quatro	pode	romper.	Desajudado	de	cobardes	que	o	traíram,	mal	gui-

ado	em	seu	valente	impulso,	cede,	mas	como	só	bravos	cedem,	cai	sobre	os	montes	

de	cadáveres	de	seus	inimigos	–	farto	de	sangue	rebelde,	exausto	do	nobilíssimo	de	

suas	veias.	

E	 aqui	 pausemos	um	 instante	 para	 comparar	 duas	 vitórias	 tão	diferentes,	

tão	diversamente	obtidas.	Em	pouco	mais	de	cem	homens	que	dos	heróis	de	núme-

ro	IV,	D.	Miguel	pode	colher	com	vida,	já	39	morreram	morte	afrontosa	para	saciar	

a	 ira	do	 tirano.	Em	1277	soldados	prisioneiros	e	50	e	 tantos	oficiais	de	 todos	os	

postos	que	as	armas	da	Rainha	houveram	em	São	Miguel,	nem	um	padeceu	mais	do	

que	a	necessária	detenção	que	de	comum	prudência	se	requer.	O	mesmo	sucedera	

nas	outras	 ilhas,	o	mesmo	aconteceu	aos	prisioneiros	do	memorável	dia	onze	de	

Agosto	de	1829.	Nem	precisam	comento,	nem	a	importância	de	tais	factos	se	pode	

aumentar	de	nenhuma	amplificação	oratória.	Em	si	e	de	per	si	dizem	tudo.	

Voltemos	ao	primeiro	assunto.	Aquele	é	o	estado	interno	de	Portugal	desde	

que	D.	Miguel	o	tiraniza.	Será	ele	o	de	um	país	que	ama	seu	soberano?	Promete	ele	

segurança	e	apoio	a	um	chefe	 intruso	que	nem	a	 força	moral	das	 leis	e	costumes	

nacionais	–	nem	a	dos	prejuízos	sequer	tem	por	si	–	a	quem	os	reis	mais	despóticos	

não	ousaram	ainda	receber	na	comunhão	dos	soberanos	–	a	quem	os	grandes,	os	

maiores,	 os	mais	 poderosos	monarcas	 da	 Europa	 desejam	 e	 precisam	 castigar	 –	

que	a	eles	e	a	seus	povos,	como	louco	desvairado	que	é,	ofendeu	e	continua	diaria-

mente	a	ofender,	a	quem	perdeu	a	sua	força	naval	–	a	quem	vê	o	pequeno	resto	que	

lhe	ficou	passar-se	para	bandeira	legítima,	a	engrossar	armada	leal	–	em	breve	for-

te	com	muitos	navios	superiores	em	força	e	equipamento	a	todos	os	que	D.	Miguel	

jamais	tivesse	–	a	quem	vê	uma	expedição	formidável	–	formidável,	sim,	para	ele!	–	

em	que	cada	soldado	é	um	votado	Fábio	–	é	um	amouco	cego,	para	o	qual	nem	há,	

nem	pode	haver	senão	morrer	ou	vencer,	e	vencer	mas	que	morrendo	seja!	–	para	

quem	vê	seu	irmão,	seu	soberano	que	foi,	seu	benfeitor	que	traiu,	seu	juíz	que	há-

de	ser	–	para	quem	o	vê	empunhando	já	a	espada,	vir	sobre	ele	à	frente	das	legiões	

de	heróis	a	que	os	seus	nunca	souberam	resistir,	ele	com	seus	portos	desampara-
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dos,	suas	costas	indefesas,	rodeado	de	inimigos	dentro	e	fora,	cercado	de	tíbios	e	

cobardes	amigos,	que	já	lhe	voltam	as	costas	ainda	antes	do	perigo	–	recrescendo-

lhe	a	cada	hora	a	hostilidade	de	todas	as	classes	–	prometerá,	dizemos,		este	inter-

no	estado	de	Portugal	–	em	 tais	externas	 circunstâncias,	 a	menor	esperança	a	D.	

Miguel?	

Tudo	conspira	contra	ele.	Ouvi-o	bem,	ó	Portugueses,	ouvi-o	da	boca	de	um	

Wellington	 –	 tudo	 conspira	 contra	 D.	Miguel.	 Não	 desanimeis,	 não	 pareis	 agora.	

Dobrai	 de	 coragem,	 leais;	 arrependei-vos,	 traidores.	 São	 os	 próprios,	 os	 zelosos	

procuradores	 do	 tirano	que	 já	 abandonam	 sua	 causa	 e	 a	 dão	por	 perdida,	 que	 a	

entregam	 à	 revelia	 dos	 tremendos	 juízes	 que	 o	 vão	 castigar.	 Oh!	 se	 em	Portugal	

houvesse	forças	para	um	último	esforço!	Se	ainda	num	derradeiro	desespero	hou-

vesse	–	não	digo	coragem	–	que	a	muitos	não	falta	–	mas	deliberação,	mas	unani-

midade,	mas	concerto,	para	dar	um	golpe	decisivo,	e	afastar	de	sobre	a	triste	pátria	

as	 desgraças	 que	 mais	 um	 só	 mês,	 mais	 um	 dia,	 mais	 uma	 hora	 do	 reinado	 do	

monstro	 está	 cansando!	 Se	 o	 castigo,	 que	 infelizmente	 também	 há-de	 cair	 sobre	

muitos	 inocentes,	 sobre	muitos	dos	menores	 e	mais	 perdoáveis	 culpados,	 se	 pu-

desse	evitar!	Miseráveis!	não	vedes	onde	vos	leva	essa	loucura	–	essa	vergonhosa	

paciência!	Fidalgos	que	tanto	vos	prezais	de	o	ser,	que	tampouco	o	sabeis	ser,	co-

mo	vos	há	pagado	o	monstro	 a	 infâmia	de	que	vos	 cobristes!	Que	é	do	preço	da	

honra	que	tão	 	vil	 lhe	vendestes?	Onde	está	esse	que	se	 jacta	de	herdar	o	sangue	

dos	Nun’Álvares	Pereiras?	Desprezado,	traído	instrumento	da	traição,	nem	as	gló-

rias	efémeras,	nem	o	ôco	poder	com	que	o	deslumbraram	para	o	levar	ao	crime,	lhe	

deixou	a	ambição	e	o	crime	do	Nero	e	de	seus	validos.	Qu’é	do	indigno	bispo	que	já	

no	sangue	dos	cadafalsos	tingia	as	roupas	pontifícias	para	se	adornar	com	a	púrpu-

ra	romana?	Não	se	poluiu	ele	assaz	na	crápula	devassidão	desses	paços	de	Agripi-

na?	Não	atiçou	ele	bastante	as	labaredas	das	fogueiras	inquisitoriais?	Não	apagou	

ele	de	sobejo	quanta	escassa	luz	de	entendimento	ou	razão	ainda	vislumbrava	nes-

se	país	de	 trevas?	Pois	nem	 já	desse	confia	o	monstro	–	até	esse	é	perseguido.	O	

que	vos	espera	a	vós,	sicofantas	menores,	a	vós	ínfimos	na	traição,	escabelos	que	

nem	seus	pés	 sentem,	que	hoje	pisa	e	 amanhã	escoiceia!	Mas	 sobretudo	vós	que	

desonrastes	o	 tão	nobre	nome	de	oficiais	portugueses	–	que	ou	por	 traidores	ou	

por	cobardes	–	triste	escolha	de	infâmia!	–	sustentais	ainda	esse	trono	de	opróbrio	

e	de	crueldade,	vós	os	que	activamente	o	servis,	vós	que	passivamente	o	consentis,	
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que	fazeis,	cegos,	em	esperar	pela	última	hora?	Haverá	ainda	então	clemência:	cer-

to	 a	haverá,	 que	não	 somos	 como	vós	 –	mas	 clemência	que	 chegue	para	 todos	 e	

para	tudo	–	NÃO	POR	CERTO.	Que	esperais	do	usurpador,	ou	que	temeis	da	Legíti-

ma	Soberana?	Que	amparo	vos	dão	suas	 leis	de	sangue,	ou	que	receais	da	Lei	de	

graça	 e	 misericórdia	 que	 vos	 promete	 a	 Carta?	 Loucos	 cegos,	 a	 mãe	 só	 castiga	

quando	não	pode	perdoar:	madrastas,	perdoaram	jamais?	–	nem	quando	o	crime	

lhes	aproveita.	

Não	estão	as	primeiras	famílias	do	reino	perseguidas,	afrontadas?	Nem	se-

nhoras,	nem	as	mais	ilustres	escapam	à	proscripção	e	ao	insulto.	Que	utilidade	virá	

a	esse	furioso	Ajax	de	degolar	ovelhas?	–	Fazer-se	mais	odioso	ainda.	As	armas	de	

Aquiles	–	não	é	ele	que	jamais	as	há-de	obter.	Conspira	também	contra	si.	Esta	no-

va	 espécie	de	 conspiração	não	 a	denunciaram	ainda	os	protectores	 estrangeiros.	

Até	D.	Miguel	contra	D.	Miguel	conspira.	Oh!	por	um	punhado	de	Portugueses	em	

Lisboa	–	e	esta	seria	a	última,	a	final	conspiração!	Oh!	um	só	esforço,	e	a	tempo,	e	

certo,	e	combinado,	e	acabaria,	como	tais	monstros	sempre	deveram	acabar	–	em-

peçonhado	de	seu	próprio	veneno.		
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CRÓNICA	CONSTITUCIONAL	DE	LISBOA	
	

N.º	77,	de	2	de	Abril	de	1834	

______________________________	

Ministério	do	Reino	

Reforma	Geral	dos	Estudos	

	
A	Comissão	encarregada	por	Sua	Majestade	Imperial	o	Duque	de	Bragança,	

Regente	em	Nome	da	Rainha,	de	propor	um	plano	geral	de	estudos,	de	educação,	e	

ensino	público,	e	da	reforma	da	Universidade	de	Coimbra,	e	mais	Academias,	Esco-

las,	 e	 Estabelecimentos	 do	 Reino,	 tem	 enfim	 concluido	 seus	 trabalhos.	 Desde	 a	

formação	dos	primeiros	estabelecimentos	de	educação,	propriamente	dita,	para	os	

infantes	abandonados,	ou	desvalidos	–	desde	os	primeiros	rudimentos	do	ensino	

elementar	 nas	 escolas	 primárias	 até	 à	 instrução	 profissional	 das	 Universidades,	

para	tudo	se	estabeleceram	regras;	e	tudo	foi	contemplado	em	um	grande	quadro,	

único,	simples,	uniforme.	Descreveu-se	todo	o	círculo	dos	conhecimentos	humanos,	

e	em	seus	vários	segmentos	se	marcaram	as	épocas,	e	termos	de	progressão	para	o	

desenvolvimento	das	faculdades	do	homem,	segundo	seus	meios,	e	seus	fins.	

Este	trabalho	que	há	mais	de	dez	anos	ocupa	as	vigílias	do	vogal-secretário	

da	Comissão,	que	por	ela	teve	a	satisfação	de	o	ver	aprovado,	foi	durante	cinco	me-

ses	amadurecido	por	longas	revisões,	por	uma	discussão	larga	e	severa,	e	por	es-

crupulosa,	e	reiterada,	e	(pode	dizer-se)	minuciosa	redacção.		

Não	 ficam	 na	 consciência	 nem	 sombras	 de	 receio	 de	 se	 não	 haver	 feito	

quanto	humanamente	era	possível	para	dar	a	esta	mais	difícil,	e	mais	importante	de	

todas	as	reformas,	o	grau	de	perfeição	que	cabe	em	coisas	dos	homens.	O	desejo	

porém	de	consultar	ainda	mais	uma	vez	a	opinião	dos	sábios,	e	 letrados,	move	a	
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solicitar	de	novo	o	auxílio,	já	tantas	vezes	pedido.	Antes	pois	de	elevar	à	Real	Pre-

sença	o	resultado	de	tão	longas	tarefas,	e	para	que	não	fique	nenhum	escrúpulo	de	

haver	omitido	a	menor	diligência,	se	manda	por	este	modo	fazer	pública	a	ordem	

das	matérias	de	que	trata	o	Plano	geral	da	reforma	dos	estudos	e	educação	do	Rei-

no,	para	que	as	pessoas	que	por	zelo,	e	interesse	queiram	sugerir	alguma	lembran-

ça	útil	o	possam	fazer	com	método,	e	proveito.	

O	Plano	é	dividido	em	quatro	títulos,	pelo	modo	seguinte.	

TÍTULO	PRIMEIRO	

Cap.	único.	Da	educação,	e	instrução	pública	em	geral.	

TÍTULO	SEGUNDO.	Da	organização	geral	dos	estabelecimentos	de	educação.	

Cap.	I.	Dos	estabelecimentos	de	educação	em	geral.	

Cap.	II.	Dos	Seminários	nacionais.	

Cap.	III.	Das	Casas-pias.	

Cap.	IV.	Dos	estabelecimentos	de	educação	especial.	

	N.B.	Compreende	as	instituições:	

	1º	De	Surdos-Mudos,	e	de	Cegos.	

	2º	De	Estrangeiros	a	quem	é	devida	educação.					

	3º	De	Militares,	e	Eclesiásticos.	

TÍTULO	TERCEIRO.	Da	organização	geral	dos	estabelecimentos	de	instrução.	

Cap.	I.	Dos	corpos	ensinantes.	

Cap.	II.	Da	formação	das	faculdades	das	ciências	maiores.	

Cap.	III.	Da	faculdade	de	Teologia	e	Direito	canónico.	

	N.B.	Compreende	todos	os	ramos	da	ciência	Eclesiástica.	

Cap.	IV.	Da	faculdade	de	Direito	civil	e	administrativo.	

	N.B.	Tem	por	objectivo	formar	juízes,	advogados,	e	magistrados	administra-

tivos	e	fiscais.	

Cap.	V.	Da	faculdade	de	medicina,	cirurgia,	e	farmácia,	e	de	suas	delegações	

ou	escolas	subsidiárias.			

	N.B.	Ficam	assim	incorporadas	em	uma	só	faculdade	os	três	grandes	ramos	

da	arte	de	 curar,	não	havendo	mais	distinções	 entre	os	habilitados	 senão	as	que	

estabelece	 o	 grau	 académico	 obtido	 segundo	 o	 grau	 de	 aplicação	 e	 proficiência.	

Nesta	 faculdade	se	estabelecem	os	graus	de	Doutor,	Bacharel,	 e	de	Licenciado	 (o	

qual	último	corresponde	officier	de	santé	de	França).	
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Cap.	VI.	Da	faculdade	de	matemática.	

Cap.	VII.	Da	faculdade	de	filosofia	natural.	

Cap.	VIII.	Da	academia	politécnica	militar	e	civil,	da	escola	de	construção	ci-

vil,	pontes	e	calçadas,	da	junta	de	longitudes,	e	mais	institutos	anexos	às	faculdades	

de	matemática	e	filosofia	natural.	

	N.B.	Por	este	modo,	e	fazendo	a	academia	politécnica	complementar	das	fa-

culdades	de	matemática	e	filosofia,	se	deu	a	estas	faculdades	um	objecto,	um	escopo,	

um	fim,	uma	aplicação	social	que	até	agora	não	tinham,	e	mais	pareciam	institui-

ções	de	 luxo	académico,	do	que	estabelecimentos	de	utilidade	pública,	e	profissio-

nais.	

Cap.	IX.	Da	economia	e	disciplina	geral	das	faculdades.	

Cap.	X.	Dos	colégios	das	artes,	e	suas	classes.	

Cap.	XI.	Da	classe	de	humanidades.	

Cap.	XII.	Da	classe	de	elementos	das	ciências	físicas	e	exactas.	

Cap.	XIII.	Da	classe	de	elementos	das	ciências	morais.	

	N.B.	Desta	divisão	se	vê	que	só	a	parte	transcendental	das	ciências	fica	nas	

universidades	para	habilitação	profissional;	e	que	a	parte	elementar,	e	preparatória	

é	consignada	aos	estabelecimentos	comuns,	e	não	profissionais.	

Cap.	XIV.	Da	economia	e	disciplina	geral	dos	colégios	das	artes.	

Cap.	XV.	Das	escolas	gerais	secundárias.	

	N.B.	Compreendem	o	ensino	das	línguas	mais	necessárias,	e	dos	rudimentos	

mais	vulgares,	e	precisos,	das	ciências,	e	das	letras,	e	do	desenho	linear.	

Cap.	XVI.	Das	escolas	gerais	primárias.	

	N.B.	Nestas	se	manda	ensinar	a	ler,	escrever,	gramática	portuguesa,	a	moral	

cristã,	e	a	moral	social	(e	nas	escolas	do	sexo	feminino	os	lavores	próprios	dele).	

Cap.	XVII.	Dos	institutos	especiais.	

Cap.	XVIII.	Das	academias	de	pintura,	escultura,	e	arquitectura.	

Cap.	XIX.	Do	conservatório	de	música	e	arte	dramática.	

Cap.	XX.	Das	escolas	de	agricultura.	

Cap.	XXI.	Das	escolas	de	comércio.	

Cap.	XXII.	Dos	conservatórios	das	artes	úteis,	ditos	mecânicos.	

Cap.	XXIII.	Do	instituto	oriental	de	Lisboa.	

Cap.	XXIV.	Da	economia	e	disciplina	geral	dos	institutos	especiais.	
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Cap.	XXV.	Das	escolas	normais.	

TITULO	QUARTO.	Do	governo,	administração	e	disciplina	de	todos	os	esta-

belecimentos	de	educação	e	de	instrução.	

Cap.	I.	Do	conselho	geral	de	instrução	pública.	

	N.B.	Este	conselho	deve	substituir,	com	muito	maior	alçada	a	antiga	Junta	da	

Directoria	Geral	dos	Estudos.	

Cap.	II.	Das	delegações	do	conselho	geral	de	instrução	pública.	

	N.B.	Para	uniformar	e	centralizar	a	direcção	do	ensino,	extinguem-se	todas	

as	 inspecções	 particulares	 que	 a	 experiência	mostrou	 danosas,	 e	 se	 estabelece	 o	

sistema	das	delegações	que	partem	de	um	só	ponto,	e	para	um	só	convergem.	

Cap.	III.	Do	governo	e	administração	particular	das	universidades.	

Cap.	IV.	Do	governo	e	administração	particular	dos	colégios	das	artes.	

Cap.	V.	Do	governo	e	administração	particular	dos	institutos	especiais.	

Cap.	VI.	Das	congregações	académicas	e	dos	claustros	plenos.	

Cap.VII.	 Do	 governo	 e	 administração	 particular	 dos	 estabelecimentos	 de	

educação.	

Cap.	VIII.	Dos	comissários	gerais	dos	estudos	nas	províncias.	

Cap.	IX.	Dos	visitadores	do	conselho	geral.	

Cap.	X.	Do	magistério	nacional.	

Cap,	XI.	Da	regência	das	cadeiras	por	substituição,	e	dos	opositores.	

Cap.	XII.	Do	provimento	das	cadeiras.	

Cap.	XIII.	Da	graduação	e	precedências	dos	membros	do	magistério	nacional.	

Cap.	XIV.	Dos	honorários,	gratificações	e	jubilações	dos	empregados	no	ma-

gistério	nacional.	

	N.B.	Para	mais	habilitar	a	profissão	de	mestre,	designa-se	como	honorário,	e	

não	como	ordenado	a	pensão	que	lhe	dá	o	Estado	por	seu	útil	exercício.	

Cap.	XV.	Das	matrículas	dos	estudantes	nas	escolas	gerais.	

Cap.	XVI.	Das	matrículas	dos	estudantes	nos	colégios	das	artes	e	nos	institu-

tos	especiais.	

Cap.	XVII.	Das	matrículas	dos	estudantes	nas	universidades.	

Cap.	XVIII.	Das	regras	gerais	que	se	hão-de	observar	nas	matrículas.	

Cap.	XIX.	Da	frequência	dos	estudantes	não	matriculados.	
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	N.B.	Todas	as	aulas	que	não	são	da	primeira	infância	se	mandam	abrir	libe-

ralmente	para	todos,	de	maneira	que	o	cidadão	que	só	deseja	instruir-se,	e	não	po-

de,	ou	não	quer	habilitar-se,	tenha	meios	de	o	fazer.	

Cap.	XX.	Dos	prémios.	

Cap.	XXI.	Dos	graus	académicos,	e	dos	licenciamentos	e	habilitações.	

Cap.	XXII.	Das	vantagens	e	preferências	concedidas	aos	graduados	académi-

cos	e	mais	habilitados	pelos	institutos	e	escolas	do	reino.	

Cap.	XXIII.	Da	composição	dos	estabelecimentos	de	educação	e	instrução,	e	

de	sua	colocação	e	distribuição	pelas	cidades,	vilas	e	aldeias	do	reino.	

Cap.	XXIV.	Da	fazenda,	e	da	folha	literária.	

Cap.	XXV.	Do	montepio	literário.	

Para	maior	 facilidade	e	regularidade	da	administração	se	 juntam	à	(o	pro-

jecto	de)	lei	as	seguintes	tabelas:	

Tabela	A.	Demonstrativa	dos	honorários,	gratificações,	jubilações	dos	mem-

bros	do	magistério	nacional;	e	dos	ordenados	dos	empregados	subalternos	em	sua	

administração.							

Tabela	B.	Demonstrativa	da	graduação	e	precedência	dos	membros	do	ma-

gistério	nacional.	

Tabela	C.	Demonstrativa	dos	emolumentos	que	se	hão-de	pagar	pelas	matrí-

culas,	cartas,	certidões	e	provimentos.	

Tabela	D.	Demonstrativa	da	formação,	colocação,	e	distribuição	dos	diversos	

estabelecimentos	de	educação	e	instrução	pelas	cidades,	vilas	e	aldeias	do	reino.	

Tabela	E.	Demonstrativa	da	despesa	por	orçamento	de	cada	estabelecimen-

to	e	ramo	de	ensino.	

A	estas	 tabelas	se	 junta	um	mapa	geral	comparativo	da	despesa,	por	orça-

mento	em	grande,	dos	estabelecimentos	propostos,	com	a	despesa	dos	antigos	es-

tabelecimentos.	

Neste	mapa	se	vê	que	propondo-se	grandes	estabelecimentos,	bem	dotados,	

com	vantagens	nunca	dadas	em	Portugal	aos	mestres,	com	o	ensino	público	de	to-

das	as	ciências,	artes,	ofícios,	espalhados	por	todo	o	reino,	e	mais	ampla	e	profun-

damente	do	que	em	nenhum	país	da	Europa;	orçando-se	a	despesa,	com	segurança,	

para	muito	mais	do	que	ela	efectivamente	há-de	ser,	e	certamente	muito	mais	do	

que	ela	será	nestes	últimos	dez	anos,	–	todavia	esta	despesa	proposta	é	ainda	me-
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nor	do	que	até	aqui	se	fazia	com	os	imperfeitos	e	absurdos	estabelecimentos	que	

havia,	e	que	gastavam	ao	Estado	muito	mais	de	meio	milhão.	Sala	da	Comissão	da	

Reforma	Geral	dos	Estudos	em	o	1º	de	Abril	de	1834	=	 João	Baptista	de	Almeida	

Garrett		

	

	

	 	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	

-410-	

	

	

	

	

	

O	PORTUGUÊS	CONSTITUCIONAL		
	

N.º	1	de	2	de	Julho	de	1836	
	

Lisboa,	30	de	Junho	de	1836	

Começamos	hoje	a	tomar	parte	nas	lides	civis	da	nossa	pátria.	Consciencio-

samente	–	e	portanto	timidamente,	O	PORTUGUÊS	entra	na	lice	política;	certo,	se-

guro	de	combater	bem,	porque	o	fará	do	coração	e	com	ânimo,	mas	receoso	do	su-

cesso	de	seus	esforços	porque	duvida	se	 lhe	manterão	o	campo	 leal	e	honrado,	e	

bem	crê	que	o	atacarão	com	armas	de	que	ele	nunca	usará.	

Nós	vimos	armados	de	sinceridade	e	boa	fé,	usamos	cortesia	com	inimigos,	

verdade	com	amigos.	E	amigos	temos	poucos,	mas	nenhuma	clientela.	Não	perten-

cemos	 a	 partido	 algum	pessoal	 e	 factício;	 contamos	 com	o	da	 razão	 e	 da	 justiça.	

Bastarão	estes?	Chegaria	a	corrupção	moral	do	nosso	triste	país	a	ponto	que	com	

tais	auxiliares	–	não	digo	se	combate	mal	–	é	impossível!	–	mas	se	pareça	desampa-

rado	e	só	no	campo!	Trememos	se	assim	é	–	não	por	nós,	pela	causa	da	pátria.	Mas	

já	agora	iremos	por	diante	com	nossa	intenção,	confiados	em	uma	força	maior	que	

todas	 as	 forças	humanas,	 porque	vem	da	direita	de	Deus;	 a	da	 justiça:	 força	que	

nunca	faltou	a	quem	deveras	a	quis;	força	que,	é	verdade,	nem	sempre	venceu	to-

das	as	batalhas,	porque	a	fatal	cegueira	dos	partidos	a	exclui	amiúde	da	peleja,	mas	

que	por	fim	acaba	sempre	por	vencer	a	campanha.	E	já	nos	acusaram	de	remissos	e	

que	vimos	tarde;	não	é	exacta	a	acusação.	Sim,	hesitámos	–	longa	e	penosamente:	

duvidámos	da	oportunidade	de	nossos	pobres	esforços.	E	enquanto	de	olhos	lon-

gos,	e	com	o	coração	após	eles,	seguíamos	a	formação	dos	partidos,	seu	desenvol-

vimento	e	combates;	sofreávamos	a	vontade,	que	nos	pedia	vir	a	eles,	temerosos	de	

desvairar	como	víamos	desvairar	tantos,	escrupulosos	de	errar,	e,	mais	que	tudo,	

de	persistir	no	erro,	 segundo	é	achaque	de	 todo	o	partidário.	Não	o	éramos	nós,	
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não	o	 somos:	mas	quão	 insensível	 e	 facilmente	 se	 cai	nos	maiores	desvarios	dos	

partidos!	

Agora	porém	e	no	ponto	a	que	as	coisas	chegaram	em	Portugal,	se	não	te-

mos	a	lei	escrita	da	Grécia,	que	obrigue	todo	o	cidadão	a	declarar-se	e	a	não	ficar	

neutro	nas	disputas	da	república,	viva	a	temos	essa	lei	pela	força	das	coisas,	viva	e	

armada	da	mais	 forte	sanção	de	que	 lei	pode	sê-lo	–	o	desprezo	e	a	desconfiança	

pública.	

Dizemos	que	 foi	 longa	nossa	hesitação	e	penosa,	dizemos	que	não	perten-

cemos	a	nenhum	partido	pessoal;	e	para	o	mostrarmos,	para	abrir	nossa	consciên-

cia	ao	povo,	e	à	opinião,	que	não	queremos	lisonjear,	porque	nem	miramos	a	corte-

já-la,	nem	dela,	ou	dele	queremos	senão	que	nos	julgue	pelo	que	somos	e	queremos	

ser;	 daremos	 aqui	 em	breve	 resumo	a	história	de	nossas	dúvidas,	 que	 assim	é	 a	

profissão	de	nossa	fé	política,	e	a	história	também	dos	partidos	que	dividem	o	rei-

no,	e	entre	os	quais	é	forçoso	optar.	

Tem-se	geralmente	asseverado,	e	a	maior	parte	da	gente	o	crê,	e	muita	gen-

te	o	 crê	de	boa	 fé,	 que	dentro	dos	 limites	 constitucionais,	 no	 estado	em	que	nos	

achamos,	não	pode	haver	partidos	senão	pessoas.	E	a	especiosa	razão	deste	para-

doxo	 é	 que	nem	de	princípios	pode	haver	disputa,	 porque	 todos	 estão	 vencidos;	

nem	de	suas	aplicações,	por	que	todas	as	reformas	são	feitas.	Os	princípios	estão	

consagrados	na	carta,	dizem,	e	a	 carta	é	 sagrada	para	nós	 todos:	as	 reformas	re-

constituíram,	segundo	aqueles	princípios,	a	sociedade	em	todas	as	suas	partes,	e	a	

administração	do	estado	em	todos	os	seus	ramos.	Pode	haver	defeitos;	supram-se.	

Pode	haver	erros;	corrijam-se.	Mas	não	há	aí	matéria	para	se	formarem	partidos,	e	

se	 levantarem	 duas	 bandeiras	 opostas,	 pois	 que	 divisas	 se	 escreveriam	 nesses	

pendões	adversários,	se	não	há	objecto	de	litígio?	

Este	discurso	é	falso	mas	capcioso;	e	como	tal	tem	seduzido	muita	gente	de	

bem;	e	ou	nos	enganamos	muito,	ou	fracamente	tem	sido	até	agora	combatido.	

Nós	dizemos	que	ele	é	falso,	e	contamos	demonstrá-lo.	Simples	e	secos	ana-

listas,	 sem	nenhuma	pretensão	a	eloquência,	 retenhamos	o	coração	que	não	 fale,	

dessentimentalizemos	a	questão,	e	interroguemos	friamente	os	factos.	

Há	16	anos	que	pela	primeira	vez	em	Portugal	se	apelidou	a	Liberdade!	e	se	

proclamou	o	governo	representativo.	A	nação	não	entendeu,	nem	podia	entender	

este	brado:	mas	o	seu	eco	foi	unânime,	porque	se	lhe	prometia	melhorar	de	sorte,	
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porque	se	lhe	prometia	reformas;	e	o	sentimento	íntimo	nacional,	aquele	instinto	

de	 conservação,	 que	 é	 tão	 forte	nos	 corpos	morais	 e	 colectivos	 como	nos	 indiví-

duos,	fez	abraçar	com	júbilo	isso	mesmo	que	não	se	entendia.	Todos	sabem	que	as	

reformas	 se	não	 fizeram,	 todos	 sabem	porquê,	 e	 só	 importa	agora	 recordar,	 sem	

entrar	 nos	motivos,	 um	 facto	 constante	 e	 óbvio:	 que	 a	 nação	 esfriou	 de	 zelo,	 ou	

mais	exactamente	que	ela	retirou	o	assentimento	que	não	era	filho	de	convicção	de	

princípio,	mas	que	nascia	da	esperança	em	resultados	que	não	teve	paciência	para	

esperar,	ou	que	desanimou	de	conseguir.	Dos	erros	daquela	época	em	que	sem	dú-

vida	houve	erros,	mas	em	que	a	boa	fé	política	era	ainda	conhecida,	toda	a	acusa-

ção,	que	hoje	se	fizesse	seria,	pelo	menos,	intempestiva.	Sem	acusar	pois	ninguém,	

dizemos	que	o	sistema	constitucional	foi	condenado	sem	processo	pela	ignorância	

do	povo	que	o	julgou.	Desacreditaram-no	as	circunstâncias,	julgaram-no	sem	o	ou-

vir.	 Os	 seus	 inimigos	 não	 fizeram	nada	 contra	 ele.	 Os	 coitados	 nem	 sabiam	nem	

ousavam!	Quando	o	viram	caído	vieram	insultá-lo	na	desgraça,	e	apossar-se	de	seu	

espólio.	Foi	o	asno	da	fábula	com	o	leão	moribundo.	Esta	cobardia	dos	inimigos,	e	a	

supina	 ignorância,	 com	que	depois	 se	houveram,	 e	 a	 estúpida	 cegueira,	 com	que	

triunfaram	do	que	não	fora	vitória	sua,	foi	o	que	começou	a	abrir	verdadeiramente	

os	olhos	à	nação	Portuguesa.	

Não	havia	ainda	partido	Constitucional;	formou-se	então.	O	pequeno	núme-

ro	de	apóstolos	e	discípulos	da	liberdade,	que	no	poder	não	avultava,	e	que	por	sua	

inexperiência	 não	 tinha	 conseguido	 acreditar-se,	 agora	 quando	 dispersados	 pelo	

exílio,	pelos	cárceres,	engrandeceu-se,	e	propagou	por	seu	ilustre	martírio	a	crença	

de	princípios	que	até	ali	nem	exame	tinham	merecido.	O	povo	português	começou	

a	reflectir,	a	comparar.	Podiam	ainda	pouco	os	princípios	mal	conhecidos;	mas	 já	

os	abonavam	as	acções	dos	que	os	professavam	e	pregavam.	Viram-nos	ir	pobres	

para	o	desterro,	mendigar	nas	cadeias,	e	padecer	resignados	pela	causa	que	abra-

çavam:	e	quem	deixava,	depois	destes	anos,	o	governo	de	Portugal	como	D.	João	de	

Castro	 deixara	 o	 da	 Índia,	 não	 precisa	 justificar-se	 aos	 olhos	 do	 povo.	 De	 seus	

mesmos	erros	o	povo	os	absolveu.	Suas	próprias	faltas,	 imputou-as	a	nação	a	ou-

trém,	ou	às	circunstâncias.	O	crédito	do	sistema	Constitucional	 foi	salvo.	E	honra	

seja	feita	a	esses	homens	tão	acusados	–	e	tão	justamente	em	alguns	pontos	o	têm	

sido!	–	Salvaram-no	eles	esse	crédito!	E	tal	é	o	mundo	e	os	homens;	tal	é	nossa	po-

bre	natureza;	e	tão	pouco	nos	governam	teorias,	que	nenhum	princípio	novo,	por	
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óptimo	que	seja,	se	pode	acreditar	a	si	ou	a	quem	o	professa:	mas	é	mister	que	os	

homens	 acreditem	 as	 coisas,	 os	 prosélitos	 o	 dogma.	 Os	 povos	 não	 querem	 nem	

examinar	o	evangelho	enquanto	não	têm	fé	nos	apóstolos.	

A	 revolução	 de	 1820	 não	 tinha	 reformado	 abuso	 algum,	 consagraram-se	

muitos	princípios	teóricos.	E	confessemo-lo	ingenuamente,	que	a	maior	parte	dos	

que	mais	instruídos	éramos	não	os	entendíamos	bem;	e	as	poucas	aplicações,	que	

dela	se	fizeram	à	governação	do	estado	e	à	administração,	foram	miseravelmente	

infelizes.	Todavia	os	abusos	não	tinham	crescido;	e	tanto	bastou.	Porque	aprovei-

tando-se	da	desanimação	dos	povos,	o	partido	retroactor	restaurou	com	dobrada	

força	 todos	os	 abusos	 antigos,	 aqueles	mesmos	que	 já	 antes	da	 revolução	 a	pru-

dência	ou	o	medo	lhes	tinham	feito	sacrificar	à	opinião	dos	tempos.	O	que	da	parte	

da	nação	era	somente	 incredulidade	ou	desconfiança	nos	novos	princípios	do	go-

verno,	 o	 partido	 da	 reacção	 tomou-o	 cegamente	 por	 cooperação	 eficaz,	 simpatia	

pelos	 abusos.	 À	 ignorância	 dos	 princípios	 chamou-se-lhe	 ódio	 às	 instituições;	 ao	

natural	 receio	da	 inovação,	 chamou-se-lhe	 terror	e	asco	da	 liberdade.	Os	miserá-

veis	enganaram-se	a	si,	 e	aos	seus;	não	enganaram	o	povo,	que	não	podiam	nem	

sabiam.	

A	nação	deixou-os	fazer	à	sua	vontade.	Cumpria	que	assim	fosse.	Era	forço-

so	aprender	assim:	tal	era	o	preço	da	instrução	pública.	E,	seja	lícito	o	gracejo,	este	

subsídio	literário	que	tão	pesado	foi,	e	com	tais	professores	despendido,	aproveitou	

mais	à	instrução	dos	Portugueses	que	nenhum	outro	que	ainda	eles	pagassem.	

Lenta	 mas	 segura	 foi-lhe	 formando	 a	 opinião,	 foi-se	 rectificando.	 Compa-

rando	é	que	as	nações	aprendem.	Portugal	comparou,	e	aprendeu.	As	classes	me-

lhor	 educadas	 foram	 estudando,	 e	 aprendendo	 os	 princípios	 constitucionais.	 O	

acintoso	desprezo	de	governantes	pelos	interesses	públicos,	agora	mais	claro	que	

nunca,	 fez	nascer	nos	governados	o	que	há	séculos	morre	em	nossos	corações:	o	

zelo	e	amor	das	coisas	da	pátria.	Formou-se,	cresceu	e	começou	a	organizar-se	o	

partido	Constitucional.	E	insistimos	muito	por	esta	asserção,	que	não	receamos	ver	

combatida:	até	à	reacção	de	1823	não	havia	em	Portugal	partido	Constitucional;	os	

poucos	homens	que	proclamaram	o	sistema,	e	tentaram	plantá-lo	foram	primeiro	

sustentados	pelo	unânime	concurso	da	nação;	a	unanimidade	foi	decrescendo	até	

uma	fraca	maioria	pelas	causas	já	sabidas,	caiu	pouco	a	pouco	em	escassa	minoria	

que	só	tolerava	o	ensaio,	e	enfim	veio	a	uma	total	 indiferença	com	que	o	sistema	
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caiu,	o	de	que	se	aproveitou	não	o	partido	oposto,	que	também	o	não	havia	ainda	

formado	com	princípios,	mas	os	 interessados	em	abusos	e	corrupções,	que	então	

se	proclamaram	realistas,	que	não	eram,	ou	absolutistas,	que	pouco	lhes	importava	

ser.	 E	muitos	 já	 haviam	professado,	muitos	 professaram	depois	 os	 princípios	 da	

liberdade.	

Mas	repito	que	o	partido	Constitucional	se	ia	formando,	e	tanto	mais	facil-

mente	quanto	as	rivalidades	pessoais,	os	matizes	das	opiniões,	as	invejas	e	todas	as	

outras	misérias	 de	 quanto	 é	 humano,	 desapareciam	 diante	 do	 inimigo	 comum	 e	

por	falta	de	alimento.	

Por	consequência	forçosa,	à	proporção	que	o	partido	Constitucional	se	for-

mava,	também	ao	pé	dele	se	ia	formando	o	absolutista.	Este	achou	logo	um	chefe,	e	

grandes	meios	de	organização.	Colocando	por	interesses	e	inclinações	à	frente	do	

partido	 absolutista	 o	 infante	D.	Miguel,	 começou	 a	 ser	 desde	 então	 o	 seu	 instru-

mento	e	sua	bandeira.	A	facção	que	governava	não	tinha	princípios,	era	um	partido	

parasita,	que	vivia	de	intrigas	estrangeiras	e	domésticas,	mas	que	não	pertencia	a	

nada	no	país,	nem	ninguém	queria	para	seu,	e	em	nenhuma	classe	achava	simpatia	

e	apoio.	

D.	Miguel	fez	esse	serviço	a	Portugal	que	desmascarou	aquela	facção,	que	a	

obrigou	a	declarar	o	que	era,	e	a	muitos	de	seus	membros	os	forçou	a	assumir,	em	

que	lhes	pesou,	uma	cor,	um	princípio,	uma	fé.	Assim	entrou	a	desunião	nas	fileiras	

da	chamada	restauração.	E	por	esta	coacção	e	a	descontravontade	,	uns	se	inclina-

ram	ao	partido	Liberal,	outros	ao	absolutista,	mas	todos	queriam	caber	com	ambos,	

e	segurar	um	lugar	naquele	que	triunfasse.	Nestas	poucas	palavras,	que	infelizmen-

te	são	exactas,	está	a	explicação	de	todas	as	incoerências	e	absurdos	do	governo	da	

restauração,	e	a	origem	da	vacilação	e	má	fé	que	tão	compiscuamente	caracterizou	

o	governo	que	depois	se	lhe	seguiu.	

Mas	não	antecipemos.	Os	amargurados	dias	de	el-rei	D.	 João	VI	 iam-se	en-

curtando	com	os	dissabores	e	aflições,	por	que	 lhe	 fazia	passar	a	 facção	parasita,	

que	o	tinha	feito	mero	instrumento	de	suas	vontades,	e	que	nem	a	seu	coração	nem	

a	seu	raciocínio	deixavam	liberdade	para	pronunciar	lealmente	entre	os	dois	par-

tidos,	 que	 se	disputavam	a	ascendência	política.	E	 já	 a	disputa	havia	 tomado	um	

carácter	mais	grave,	porque	às	questões	de	princípios	governativos	se	tinha	não	só	

juntado,	mas	com	ele	incorporado	a	questão	da	sucessão	do	reino,	que	de	simples	
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que	podia	ser,	a	 facção	parasita	a	tornou	complicada,	pela	mesma	razão	que,	não	

tendo	princípios,	não	julgava	por	eles,	e	contava	as	probabilidades	do	sucesso	para	

avaliar	a	justiça	da	causa.	

Ao	falecer	el-rei,	a	ausência	do	infante	D.	Miguel,	acaso	benéfico	tão	somen-

te	 devido	 ao	medo	 e	 interesses	 pessoais	 da	 facção	 que	 governava,	 deixou	 tomar	

ascendência	ao	partido	constitucional,	porque	receosa	do	outro,	a	 facção	se	 incli-

nou	a	este,	e	se	apoiou	nele	para	haver	de	conservar	o	poder.	E	o	partido	constitu-

cional	que	bem	claramente	conheceu	os	motivos	desta	amizade,	não	ousou	todavia	

repulsá-lo,	e	nem	podia	nem	devia	fazê-lo,	pois	sacrificaria	decerto,	por	mal	enten-

dido	escrúpulo,	não	só	os	seus	próprios	interesses	de	partido,	mas	os	da	nação	e	do	

soberano	legítimo.	Contudo	a	aliança	nem	era	natural	nem	sincera;	e	daqui	o	quase	

inexplicável	e	misterioso	estado	em	que	Portugal	permaneceu	desde	o	falecimento	

de	el-rei	D.	 João	VI,	até	se	saberem	no	reino	as	 intenções	do	Senhor	D.	Pedro	 IV.	

Mais	decidido	e	mais	forte	o	partido	absolutista	se	preparava	a	recusá-lo	por	sobe-

rano	se	ele	se	declarasse	pelo	outro.	Não	ousava	tanto	o	constitucional,	mas	certa-

mente	teria	ficado,	quando	menos,	neutro	na	causa	da	legitimidade,	se	ela	se	sepa-

rasse	da	liberdade.	

Iludido	pela	facção	parasita,	cercado	de	obstáculos	de	toda	a	espécie,	o	novo	

soberano	resolveu	a	questão	com	a	generosidade	de	seus	princípios	e	coração	em	

grande	parte,	modificados	porém	pelas	 insinuações	da	 intriga	doméstica	e	estra-

nha	com	que	o	rodeara	a	gente	que	tinha	e	queria	conservar	o	mando	em	Portugal.	

Desatam-se	 assim	 algumas	 malhas	 daquele	 embrulhado	 nó,	 mas	 todo	 ele	 ficou	

atremado,	e	pronto	a	fechar-se	mas	cego,	se	uma	franca,	leal	e	conscienciosa	políti-

ca	não	presidisse	a	todos	os	actos	daqueles	a	quem	foi	constituída	sua	final	solução.	

Anos	depois	 foi	necessário	que	D.	Pedro	desembainhasse	a	 espada	para	 cortar	o	

que	nunca	fora	desatável.	

Infelizmente	era	 impossível	que	assim	acontecesse.	O	partido	Constitucio-

nal	nem	tinha	forças	para	o	exigir,	nem	gente	apta	para	pôr	à	frente	dos	negócios.	

O	absolutismo	recusou	os	debates	do	foro,	e	apelou	para	as	armas:	o	poder	ficou	

nas	mãos	tímidas	e	desleais	dos	que	não	eram	de	nenhum	partido	de	princípios;	e	

estavam	prontos	a	professar	aquele	que	triunfasse,	e	os	admitisse	a	eles.	Ora	ace-

dendo	a	este	ora	àquele,	segundo	lhes	parecia	o	mais	forte,	esta	corruptíssima	fac-

ção	que	já	nem	se	dava	ao	incómodo	de	ser	hipócrita,	assim	lançou	o	país	nos	hor-
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rores	da	guerra	civil,	proclamou	a	 imoralidade,	e	 semeou	despojadamente	e	 sem	

remorso	“os	deutes	de	Cadmo”,	com	cujos	renovos	ensanguentou	Portugal	durante	

dez	anos.	Mas	de	todos	os	seus	crimes,	nenhum	iguala	ao	que	mais	circunstancial-

mente	vamos	denunciar,	e	provar-lhe.	

O	partido	absolutista	declarou-se	seu	inimigo,	e	publicamente	acusou	a	fac-

ção	de	desleal	e	traidora.	O	partido	Constitucional,	já	porque	se	julgou	mais	forte,	

já	porque	se	desenganou	também,	igualmente	a	acusou	e	ameaçou	de	a	expulsar	de	

seu	seio.	–	Que	fariam	estes	homens	perdidíssimos,	verdadeira	sentina	da	repúbli-

ca	que	se	haviam	colocado	entre	dois	partidos,	se	não	legais,	leais,	para	os	iludir	a	

ambos	e	levar	os	despojos	de	cada	vitória	que	um	alcançasse	sobre	o	outro!	Viram-

se	arruinados	e	recorreram	então	ao	mais	 iníquo	e	diabólico	meio	que	ainda	em-

pregou	 facção	 desde	 que	 as	 há.	 Os	 Portugueses	 é	 um	povo	 naturalmente	 sóbrio,	

frugal	e	honesto:	era	portanto	um	povo	moral,	que	apesar	da	depravação	governa-

tiva	de	tantos	séculos	ainda	conservava	ideias	de	justo	e	de	injusto.	Mas	somos	me-

ridionais,	e	pesa-nos	o	trabalho:	para	sermos	laboriosos	como	já	fomos,	era	mister	

que	 as	 nossas	 instituições	 lutassem	 com	o	 clima	 das	 Espanhas,	 bem	 como	 as	 de	

Roma	lutaram	com	o	clima	de	Itália.	Folgamos	naturalmente	de	gozar	sem	traba-

lhar:	coisa	impossível,	senão	a	poucos,	mas	fácil	de	prometer	a	muitos.	E	é	facílimo	

iludir	meridionais	com	tais	promessas.	Logo	virá	a	corrupção,	a	imoralidade	quan-

to	mais	pode	servir	para	formar	um	partido	parasita,	forte	em	número,	fraquíssimo	

em	tudo	o	mais;	partido	de	vermes,	que	só	na	corrupção	se	geram,	mas	valentes	a	

devorar.	

Promessas	de	empregos,	de	distracções,	de	tudo	quanto	lisonjeia	a	fraqueza	

humana,	 ofereceu	 a	 facção,	 e	 formou	 um	partido	 seu,	 das	 suas	 pessoas,	 de	 nada	

mais	e	de	coisa	nenhuma.	Este	partido	factício	e	imoral	que	agora,	por	al	não	poder,	

tomou	as	 cores	do	 liberalismo,	enfraqueceu	de	 sua	 fraqueza,	 entorpeceu	de	 suas	

torpezas,	 acobardou	de	 sua	 feminina	 cobardia	 o	 desgraçado	partido	Constitucio-

nal:	veio	a	crise	fatal,	e	sucumbimos	sem	glória,	cedemos	vergonhosamente	e	qua-

se	sem	peleja,	cobertos	de	opróbrio,	escarnecidos	até	de	nossos	inimigos,	que	nem	

para	se	gloriarem	na	vitória,	puderam	atribuir-nos	coragem	no	combate.	

Assim	começou	o	reinado	de	D.	Miguel	e	do	partido	absolutista,	que	por	ele	

triunfava.	D’entre	a	gente	da	corrupção	lançaram-se	no	absolutismo	quantos	pude-

ram	e	couberam;	vieram	para	nós	cobrindo	estolas	de	mártires	os	que	outro	remé-
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dio	não	tiveram.	Segue-se	a	história	da	emigração,	e	de	suas	disputas	e	regateios,	a	

de	D.	Miguel	e	de	suas	ferezas	bárbaras.	Parece	à	primeira	vista	que	se	devia	com	

uns	e	outros	aniquilar	o	partido	Constitucional.	Não	sucedeu	assim.	As	atrocidades	

do	partido	absolutista	converteram	muita	gente	de	boa	fé,	e	muita	gente	até	aí	ig-

norante	ao	partido	da	boa	doutrina:	e	a	pobreza	e	desgraças	da	emigração	contive-

ram	o	progresso	da	corrupção	moral,	ao	menos	em	seus	efeitos.	Foi	preciso	sofrer	

privações?	 sofreram-se	 com	 ânimo	 e	 nobreza.	 Foi	mister	 pelejar?	 pelejou-se:	 ac-

ções	 de	 heroísmo	 há	 muitos	 séculos	 não	 vistas	 tornaram-se	 acções	 ordinárias;	

prodígios	de	valor	e	de	devoção	cívica,	que	a	serem	feitos	por	Gregos	e	Romanos,	

atroariam	o	mundo	nas	histórias,	 fizeram-se	 comuns	e	 vulgares	no	perseguido	e	

abandonado	partido	Constitucional	desde	que	se	achou	só	com	a	 sua	virtude	e	a	

sua	espada.	Os	corruptores	andavam	entre	nós,	mas	era	forçoso	que	fizessem	como	

nós,	e	sua	lepra	se	não	pegava	aos	bons.	

Recontar	a	série	de	façanhas	e	portentos,	que	obrou	o	poder	pequeno	lusi-

tano,	pertence	à	história	e	à	poesia.	O	nosso	é	o	ingrato	ofício	de	analisar	os	factos	

e	sua	moralidade,	excogitar	suas	causas	e	efeitos.	Ditoso	historiador	que	só	os	con-

tar!	Mais	ditoso	poeta	que	um	dia	se	banhar	em	tanta	glória,	e	só	tem	de	ver	com	os	

olhos	do	entusiasmo	e	que	nosso	triste	mister	de	crítico	nos	obriga	a	analisar	com	

a	 crueza	do	anatómico	e	 a	 frialdade	do	químico.	Reabilitado	na	opinião,	 forte	de	

suas	vitórias,	forte	por	ver	à	sua	frente	o	augusto	Pai	de	sua	Soberana,	o	outorga-

dor	da	Carta,	o	partido	Constitucional	ousou	enfim	pôr	em	campanha	seu	pequeno	

exército.	Os	triunfos	do	liberalismo	no	centro	da	Europa	auxiliavam	moralmente	a	

empresa;	e	entre	tantos	especuladores,	de	que	está	cheio	o	mundo,	apareceu	por	

fortuna	um	que	quis	jogar,	não	com	seus	dinheiros	que	os	não	tinha,	mas	com	al-

guma	pequena	parte	dos	capitães,	que	superabundavam	nos	grandes	mercados	da	

Europa,	 e	 que	 com	grandes	usuras	pudemos	obter.	A	heróica	 expedição	dos	 sete	

mil	e	quinhentos	aportou	enfim	nas	praias	de	Mindelo.	

Talvez	seria	este	o	lugar	de	notar	os	erros	e	vícios	da	expedição,	que	todos	

nasceram	da	facção	corrupta,	a	qual	 logo	se	aglomerou	em	torno	do	poder	desde	

que	 houve	 esperança	dele.	 E	 que	 não	 pudéramos	 nós	 dizer	 se	 recontássemos	 as	

miseráveis	 intrigas	 com	 que,	 sonhando	 imaginárias	 facilidades,	 até	 se	 afastavam	

combatentes	de	nossas	 raras	 fileiras!	 Se	disséssemos	a	puerilidade	dos	planos,	 a	

mesquinhez	dos	meios,	a	baixeza	dos	pessoais	interesses	que	amiúde	estiveram	a	
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ponto	de	 inutilizar	tanto	sangue,	e	manchar	para	sempre	tanta	glória!	Pesa-nos	e	

peja-nos	o	assunto.	Assaz	sabe	dele	Portugal	para	 julgar	entre	os	que	vivemos;	e	

quando	vier	o	tempo	de	se	contar	à	posteridade,	não	será	tamanho	mal	para	a	his-

tória	que	certas	misérias	se	ignorem.	

Progrediu	o	cerco	do	Porto,	e	progrediram	as	virtudes	e	a	devoção	e	o	hero-

ísmo	de	 um	 exército	 que	 não	 tem	 superior	 na	 história.	Mas	 à	 proporção	 que	 foi	

havendo	um	simulacro	de	poder,	à	proporção		que	cresceram,	se	não	as	realidades,	

ao	menos	as	esperanças	da	cobiça	e	da	ambição,	entrou	logo	a	 imoralidade	e	sua	

facção	a	desenvolver-se,	e	com	não	vista	prudência	e	prevenção,	a	estender	planos	

de	corrupção	para	formar	de	novo	seu	estrangulado	partido	que	mal	ousava	mos-

trar-se	na	presença	dos	outros	dois	que	pelejavam	no	campo.	

Ainda	não	havia	 reino,	 nem	 corte,	 nem	empregos,	 nem	 foro,	 nem	 tribuna,	

nem	igreja,	nem	fazenda	pública.	Mas	já	detrás	dos	baluartes	do	Porto	defendidos	

pela	mais	nobre	e	leal	gente	que	ainda	pegou	em	armas,	já	se	tinha	feito	uma	lota-

ria	de	títulos	e	ofícios,	de	mitras	e	de	patentes,	de	cadeiras	de	deputados	e	de	man-

tos	de	pares,	de	governos	de	províncias	e	chaves	de	camaristas,	de	becas	de	magis-

trados	 enfim	 e	 de	 quinhões	 nos	 jogos	 de	 fundos.	 Importava	 pouco	 se	 o	 homem	

convinha	ao	emprego,	ou	o	emprego	ao	homem.	Todo	o	 iniciado	metia	a	mão	na	

urna	e	tirava	o	que	lhe	caía.	Jurava	defender	a	facção,	pregar	suas	doutrinas,	fazer	

guerra	mortal	de	calúnias,	de	injúrias,	de	infâmias	a	quantos	não	fossem	do	grémio,	

e	ficava	constituído	dignitário	in	partibus	de	tal	emprego,	de	tal	honra,	em	tal	sítio	

que	os	nossos	soldados	e	voluntários	haviam	de	conquistar.	Não	bastavam	os	em-

pregos	 antigos?	 fazia-se	uma	 lei	 e	 criavam-se	novos.	Obstava	 a	 lei	 nova	 à	 velha?	

Conservava-se	o	emprego	e	abolia-se	a	lei.	Dificuldades	não	as	havia:	fazia-se	tudo	

em	família.	Quem	se	lhe	havia	de	opor?	Os	liberais	estavam	nas	trincheiras	ou	nos	

trabalhos	do	cerco	ou	nos	cárceres	de	D.	Miguel;	os	absolutistas	riam	de	tanta	pre-

sunção	e	vaidade.	

À	força	de	combater	e	morrer	os	voluntários	e	os	soldados	libertaram	o	país,	

e	à	proporção	que	o	faziam,	cada	um	dos	predestinados	marchava	a	tomar	posse	

do	prémio	que	na	lotaria	lhe	saíra.	Como	à	sorte	e	a	esmo	foram	nomeados,	a	con-

sequência	era	óbvia	e	não	tardou	a	mostrar-se.	Apareceu	julgando	os	povos	muito	

juíz	que	não	sabia	a	lei,	governando-os	por	novos	sistemas	o	que	nem	novos	nem	

velhos	sabia	ou	queria	consultar,	fiscalizando	a	fazenda	o	que	nem	sua	nem	alheia	
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tivera	jamais	fazenda	ou	tivera	ideia	do	que	fosse.	Convocam-se	cortes,	e	também	

os	predestinados	aparecem	pares	e	deputados,	alguns	coitados,	façamos-lhes	justi-

ça,	bem	maravilhados	e	corridinhos	de	se	ver	em	tais	dibuxos.	

Então	os	combatentes	puseram	as	armas,	e	olharam	à	roda	de	si.	Vocifera-

ram,	e	protestaram	que	não	era	para	isto	que	tinham	pelejado.	O	povo	liberto	das	

crueldades	de	D.	Miguel,	e	com	o	nome	da	carta,	da	Rainha	e	de	D.	Pedro	nos	lábios	

e	 no	 coração,	 clamavam	que	 não	 conheciam	 tais	 homens	 nem	 tais	 leis;	 e	 que	 os	

benefícios	do	sistema,	em	que	já	acreditavam,	com	tal	gente	e	tais	leis	ficavam	anu-

lados.	Os	parasitas	responderam	que	éramos	uns	ingratos,	que	eles	é	que	tinham	

libertado	a	pátria,	e	a	governariam	como	lhes	aprouvesse.	

O	mais	ilustre	príncipe	da	casa	de	Bragança	morreu	talvez	sem	fazer	justiça	

co’o	povo	que	salvara;	e	o	povo,	depois	de	o	perder,	chorou	lágrimas	amargas	de	

remorso	por	bem	o	não	ter	conhecido	em	vida.	

E	por	culpa	de	quem?	

Não	foi	do	príncipe	nem	do	povo.	

Com	 os	 desvarios	 e	 insaciável	 ambição	 do	 partido	 corrupto,	 irritou-se,	 e	

acaso	se	desmandou	ainda	às	vezes,	o	partido	que	queria	as	reformas	e	a	liberdade	

por	 elas	 e	 para	 elas.	 O	 partido	 do	 poder	 fingiu	 que	 reformava,	 e	 deslocou	 tudo,	

chamava	às	deslocações	sociais	reformas,	e	pretendia	que	mais	não	havia	a	fazer.	E	

então	 travou	 a	 guerra	 intestina	 no	 seio	 dos	 constitucionais,	 porque	 d’entre	 os	

mesmos	liberais	e	melhores,	uns	por	iludidos	outros	por	cansados,	outros	–	diga-

mos	a	amarga	verdade	–	outros	por	já	meio	corruptos,	–	fizeram	causa	comum	com	

os	corruptores;	e	em	época	nenhuma	da	história	portuguesa	chegou	a	discórdia	a	

tais	extremos.	

Toda	a	arma	pareceu	boa.	O	partido	da	corrupção	deu	o	exemplo	das	injú-

rias,	das	calúnias,	das	mais	grosseiras	e	vis	chocarrices.	

Não	defenderemos	 seus	opositores	de	 também	o	haverem	 feito.	Mas	dire-

mos	que	não	foram	os	primeiros.		

Os	cofres	públicos	estavam	exauridos.	Era	forçoso	recorrer	a	empréstimos.	

Fez-se.	Como,	não	é	por	ora	ocasião	de	 se	dizer.	Mas	basta	que	 foi	de	modo	que	

essas	operações	são	hoje	ainda	um	mistério.	Aumentaram-se	os	lugares	e	os	orde-

nados	na	razão	 inversa	das	rendas	públicas.	O	deficit	apareceu	enorme.	E	para	o	

encher,	novos	empréstimos.	Depois	de	muitas	oscilações,	de	irritados	por	tal	modo	
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os	ânimos	que	a	paz	parece	impossível,	e	até	as	tréguas	difíceis,	o	ministério	luta	

enfim	com	uma	câmara	de	deputados	que	jamais	o	contrastou	em	coisa	nenhuma;	

e	porque	ele	não	vota	o	budget	pelo	modo	e	forma	que	se	exigia,	dissolve-a,	e	apela	

para	 novas	 eleições	 que	 lhes	 tragam	 consentidores	 silenciosos	 a	 suas	 vontades	

todas.	Todas!	porque	aquela	foi	a	única	vez	que	a	câmara	disse	não,	e	esse	não	bas-

tou	para	a	dissolver.	

Havemos	de	tratar	d’espaço	as	duas	questões	de	 justiça	e	conveniência	da	

dissolução	da	câmara.	Aqui	notamos	o	facto	só	e	a	causa.	

Desde	este	momento	o	partido	corruptor	e	o	partido	constitucional	ficaram	

bem	e	distintamente	estremados.	

Façamos	aqui	a	homenagem	à	verdade.	Há	homens	de	bem	que,	por	cegos	

uns,	por	cansados	outros,	por	tímidos	muitos,	nominalmente	se	deixam	ainda	con-

tar	nas	fileiras	para	que	os	seduziram.	Muitos	as	tês	já	abandonado;	todos	os	dias	

lhe	foge	gente.	Cedo	a	máscara	há-de	cair	de	todo,	e	pessoa	nenhuma	a	quem	reste	

coração	no	peito	e	pudor	nas	faces	quererá	ficar	nem	mais	uma	hora	em	tal	partido.	

Desde	este	momento	dizemos,	toda	a	hesitação	é	criminosa;	todas	as	dúvi-

das	acabaram.	Há	cisma	no	grémio	constitucional;	não	somos	nós	que	o	fazemos.	É	

forçoso	abraçar	um	partido:	tomamos	o	da	liberdade.	

Queremos	liberdade:	este	é	o	nosso	partido.	Mas	queremo-la	com	leis,	sem	

anarquia,	sem	imoralidade,	com	religião,	com	reformas,	com	economia,	com	todas	

as	 suas	 condições,	 e	 em	 todas	 as	 suas	 consequências.	 Seja	 quem	 for,	 é	 do	 nosso	

partido	quem	professar	e	praticar	estas	doutrinas.	

É	nosso	inimigo	quem	professa	as	contrárias.	

É	pior	que	nosso	inimigo,	é	traidor	à	pátria	o	que	as	professa	de	boca	e	as	

renega	nas	obras.	

Explicando	o	modo	por	que	 temos	observado	a	revolução	e	suas	 fases,	 te-

mos	manifestado	nossas	opiniões	políticas.	

Ainda	não	desmentimos	delas	em	nossa	vida.	Podemos	calar-nos	se	cumpre.	

Faltar	à	nossa	consciência	nunca.	

Calar-se	um	homem	de	bem	agora	é	faltar	à	sua	consciência.	

	

______________________	
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																									8	de	Julho	de	1836	

	
Conspiração	da	Gazeta	

A	Gazeta	ou	Diário	do	Governo,	com	seu	número	de	ontem,	assustou	mui-

ta	gente	por	aí	–	a	nós,	 confessamos	que	nos	 fez	 rir.	Há	certas	coisas	que	se	não	

podem	tomar	ao	sério.	Uma	conspiração,	uma	emeute	para	o	dia	a!	–	Uma	república	

do	 Bastos,	 por	mais	 que	me	 digam.	 Pois	 ainda	 se	 recorre	 a	 expedientes	 desses!	

Ainda	há	homens	d’Estado	que	mandem	fazer	revoluções	pela	polícia,	e	pelas	gaze-

tas?	–	Para	quê?	para	dar	matéria	a	devassas,	 a	prisões,	 a	 excluir	 gente	das	elei-

ções?	

Ora	tenham	vergonha;	e	vejam	que	a	polícia	dos	inauferíveis	esgotou	a	ma-

téria,	 que	o	Bastos	a	 tornou	 ridícula,	 e	que	 certa	 assoada	do	ano	passado	 contra	

envenenadores	de	príncipes	–	assoada	cuja	verdadeira	origem	e	autores	nós	sabe-

mos	 e	 diremos	 se	 instarem	 –	 acabou	 de	 todo	 de	 vulgarizar	 até	 à	 sensaboria	um	

meio	que	(lembrem-se)	além	de	imoral,	e	portanto	impolítico,	por	fim	vem	sempre	

a	dar	na	cabeça	a	quem	o	emprega.	

Hoje!	no	dia	8	de	Julho!	o	povo	todo	de	Lisboa,	o	povo	todo	de	Portugal	não	

pensa	senão	em	dar	graças	a	Deus	pelos	benefícios	de	tamanho	dia.	

Pobres	ministros,	 se	 não	 têm	 polícia	 que	 lhes	 alvitre	melhores	 estratage-

mas!	Coitados!	já	nós	lá	chegamos!	

______________________	
	

26	de	Julho	de	1836	
	

“Hesterui	summus,	dizia	o	eloquente	apologista	dos	primitivos	cristãos.	

–	“Somos	de	ontem	e	já	ocupamos	a	milícia,	o	foro,	o	palácio,	tudo.”	

–	Somos	de	há	dois	dias,	bem	pode	dizer	o	Português,	invertendo,	e	a	opini-

ão	honrada	que	nossa	inteireza	e	imparcialidade	tem	ganho,	excita	a	milícia,	o	foro,	

o	palácio	dos	nossos	sexviros.	Todo,	sobre	nós	tão	pequenos,	tão	insignificantes,	tão	

desprezíveis,	todo	caiu	esse	poderio	de	jornais	que	não	sofrem	que	nem	de	leve	se	

toque	nas	fadadas,	nas	sagradas	pessoas	dos	ministros.	

Nós	não	sabemos	e	não	queremos	 fazer	polémica.	No	pouco	e	mal	que	sa-

bemos	escrever,	se	em	alguma	coisa	nos	corre	a	pena,	porque	vai	de	vontade	e	com	
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o	coração,	é	quando	se	trata	dos	interesses	da	pátria,	é	quando	se	trata	da	liberda-

de	que	defendemos	quase	desde	a	 infância,	 é	quando	 importa	à	 causa	da	Rainha	

por	 quem	demos	 quanto	 tínhamos	 e	 éramos,	 –	 sem	que	 nos	 pese	 hoje,	 sem	que	

duvidemos	torná-lo	a	fazer.	Por	outros	assuntos	vai-nos	arrastado	e	a	descontento	

o	estilo:	não	sabemos.	E	daqueles	graves	assuntos,	instam	tantos,	de	hora		a	hora	se	

tornam	tanto	mais	graves	e	urgentes,	que	ainda	quando	soubéssemos,	não	quere-

ríamos	perder	o	 tempo	a	romper	 lanças	com	quanto	cafre	nos	vem	à	 falsa	 fé	dar	

uma	zagaida.	Por	isto	é	que	não	queremos.	–	E	todavia	estamos	ainda	os	Portugue-

ses	 tão	 infantes	 no	 regime	 da	 publicidade	 e	 da	 liberdade	 de	 imprensa,	 que	 pela	

maior	parte	folgamos	com	estas	lutas	inglórias	e	inúteis,	de	que	se	não	tira	mais	do	

que	irritar	os	ânimos	e	distraí-los	do	que	mais	importa;	o	comum	interesse	da	cau-

sa	pública.	

Insistem	pois	connosco,	apesar	desta	repugnância,	que	é	forçoso	responder	

alguma	coisa	aos	ataques	que	nos	fazem.	Mas	não	os	vemos	nós	esses	ataques;	de	

alguma	 parte	 está	 a	 cegueira:	 talvez	 da	 nossa.	 Um	 jornal	 assaz	 conspícuo,	 por	

exemplo,	 e	notável	por	 seu	estilo,	 (a	Revista,	 já	que	é	mister	dizer	nomes)	muito	

nos	lisonjeou	e	fez	honra	quando	a	nossos	humildes	trabalhos	associa	nomes	dis-

tintos,	 que	 uns	 por	 não	 vulgares	 provas	 literárias,	 outros	 pelas	mais	 ilustres	 da	

espada,	dariam	crédito	a	maior	empresa	que	a	nossa.	

Podemos	 contudo	 assegurar	que	pobremente	 se	 enganaram	em	atribuir	 a	

quem	o	atribuíram	aquele	artigo	que	tanto	lhes	doeu.	

Hoje	lhe	enviamos	outro	da	mesma	pena,	e	sobre	o	mesmo	assunto.	

Amanhã	irá	outro	de	outra	pena.	

Talvez	no	dia	seguinte,	talvez	em	dois	ou	três	mais,	–	que	a	tarefa	é	longa	–	

lhes	enviaremos	em	um	só	artigo	o	exame	compacto	e	lúcido	do	célebre	manifesto,	

o	monumentum	aere	perenius,	obra	prima	de	todos	os	arquitectos	do	tesouro.	

Não	prometemos	dia	certo,	que	a	tarefa	é	longa,	pesada	e	suja.	Hércules	não	

limpou	com	essa	pressa	as	cavalharices	d’el-rei	Augias.	E	nós	não	somos	Hércules.	

Mas	somos	muitos.	E	 fazem	pouco	os	 jornais	do	ministério	em	caluniarem	

dois	ou	três	homens.	Contra	estes	Tarquínios	e	Porsenas	a	conjuração	é	aberta	e	

patente,	e	os	conjurados	tantos,	que	por	um	que	falhe,	cem	acudirão.	Sim,	conjura-

mos	às	claras,	as	nossas	armas	são	a	razão	nossa,	e	as	faltas	deles.	E	o	número	dos	

que	assim	conspiram	cresce	 todos	os	dias.	 Sem	alegorias	nem	alusões	históricas,	
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declaramos	aos	Srs.	redactores	dos	jornais	ministeriais	que	não	são	um,	dois	nem	

três,	nem	vinte	somente	os	nossos	colaboradores;	e	que	se	lhes	quiserem	saber	os	

nomes,	 está	em	sua	mão,	dando	o	exemplo	 (que	 são	mais	velhos)	de	publicar	os	

nomes	dos	seus,	e	prometemos	fazer	outro	tanto.	

Quanto	a	pessoas,	aqui	está	quanto	basta;	quanto	a	coisas,	que	mais	importa,	

aos	nossos	 leitores	e	a	ninguém	mais,	damos	em	satisfação,	hoje,	que	muito	mais	

temos	para	outros	dias:	

1.º	Mais	manifesto	do	Sr.	Carvalho;	

2.º		São	ou	não	são	os	mesmos?;	

3.º	Operações	militares	do	Diário	do	governo.	

E	 só	nos	 resta	dizer,	 antes	de	passarmos	adiante,	que	o	Português	 solene-

mente	declara	e	protesta	haver-se	ele	mesmo	por	 indigno	e	 infame	à	vista	da	pri-

meira	prova	que	a	actual	administração	puder	dar-lhe	de	que	solicite	favores	seus	

de	qualquer	género,	ou	por	qualquer	modo	directo	ou	indirecto.	

Depois	desta	declaração,	podem	chover	injúrias	e	calúnias.	Não	lhe	havemos	

de	responder.	E	confiamos	no	bom	senso	nacional	que	há-de	aprovar	o	nosso	si-

lêncio.	

______________________	

												

16	de	Agosto	de	1836	
	

Jamais	a	palavra	facúndia	do	Sr.	Aguiar	se	embraveceu	e	esbravejou	tão	as-

sanhada	e	virulenta.	Falta	o	fôlego	a	ler	tanta	palavra	tão	vazia	de	sentido,	tão	ab-

surda,	tão	despropositada.	O	Sr.	Aguiar	está	avexado	e	possesso:	é	impossível	que	

não	 fale	nele	coisa	má.	 Pois	 viu-se	 já	 semelhante	 destempero	 e	 desconchavo,	 tal	

desencadernar	de	ideias	(perdão,	que	é	coisa	que	não	há	na	portaria	–	ideias!)	de	

palavras	 queremos	dizer.	Nem	 se	 sabe	 em	que	 língua	 escreveu.	 Português	não	 é	

decerto.	Será	aquela	língua	incógnita	do	famoso	pregador	escocês	–	que	endoide-

ceu	por	fins?	–	Cuida	a	gente	ver	um	energúmeno	a	espumar,	a	babar	de	raiva,	em	

contorções	horrorosas,	de	dar	asco	e	medo.	Dizem	que	está	a	agonizar	de	ministro:	

a	agonia	é	terrível,	e	ninguém	dirá	que	morre	a	morte	do	justo.	Tem	pecado	negro	

na	consciência	que	o	faz	dar	urros,	e	retorcer	visagens	por	semelhante	modo.	
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O	caso	é	sério	e	grave.	Mas	o	Sr.	Aguiar	deve	saber	que	o	homem	colérico	e	

que	não	sabe	dominar	a	mais	feia	e	odiosa	de	todas	as	paixões,	a	ira,	que	perde	a	

tramontana,	que	espuma,	que	raiva,	que	blasfema,	que	enrouquece	e	endoidece	a	

gritar	por	semelhante	modo,	–	em	vez	de	parecer	o	que	deseja,	terrível,	torna-se,	–	

sabe	s.	ex.ª	o	quê?	–	ridículo.	

Ridículo,	de	o	correrem	por	aí	os	rapazes	à	papelota,	como	o	corria	a	gente	

nos	gerais	quando	era	opositor.	Fez-se	ridículo	a	si,	ridículos	os	seus	colegas,	ridí-

culo	o	governo	–	e	até	sobre	um	Nome	augusto	e	sagrado	que	tomou	em	vão,	e	no	

qual	teve	a	insolência	de	mandar	tanto	destempero,	lançaria	um	indecente	ridículo,	

se	os	portugueses	não	soubéssemos	todos	quanto	esse	nome	querido	e	respeitado	

está	acima,	longe	e	alheio	dos	absurdos	com	que	amiúde	o	carregam	os	doidos	var-

ridos	que	se	querem	cobrir	com	ele.	

Já	 viram	 a	 maior	 maravilha	 d’arte?	 A	 obra-prima	 do	 engenho	 humano,	 a	

inspiração	de	homem	que	mais	assomos	tem	de	divina?	E	a	Transfiguração	de	Ra-

fael.	–	No	alto	e	na	luz	sobrenatural	do	quadro,	o	Salvador	nas	resplandecentes	ves-

tes	da	majestade	eterna	–	logo	os	profetas	que	ainda	reflectem	dessa	luz.	–	Abaixo	

um	monte	árido	e	feio	–	e	à	raíz	dele	o	energúmeno	que	esbraveja	com	horrorosas	

convulsões.	

Si	licet	parvis	componnere	magna,	 se	às	sublimidades	da	 fé	se	pudessem	ir	

buscar	alegorias	para	as	pequenezas	deste	mundo	–	acharíamos	nesta	obra-prima	

do	ministro	da	Justiça	notável	semelhança	com	a	de	Rafael.	–	O	nome	da	Rainha	no	

alto	do	quadro	–	da	portaria,	–	o	do	Sr.	Aguiar	em	baixo.	Deus	me	perdoe,	mas	é	

perfeita	a	semelhança.	

O	caso	é	grave	e	sério;	repetimos:	mas	o	Sr.	Aguiar	faz	rir:	a	impotência	da	

cólera	é	sempre	risível.	Há	tais	e	tão	tresloucadas	tentativas	de	maldade	que	se	não	

levam	senão	com	cachinadas;	e	até	o	sarcasmo	parece	arma	de	excessivo	calibre.	

Falemos	todavia	um	pouco	sério,	se	pudermos,	que	de	vez	em	quando	não	

se	pode	resistir.	–	O	que	é	que	quer	o	Sr.	Aguiar?	Quem	é	o	Sr.	Aguiar?	Donde	vem	o	

Sr.	Aguiar?	–	Forte	Sr.	Aguiar!	Lembra	o	marquês	de	Chaves	e	o	conde	da	Ponte.	–	O	

Sr.	Aguiar	é	ainda	o	ministro	da	Justiça,	vem	esbaforido	do	seu	ministério,	donde	

seus	colegas	o	querem	deitar	fora	(e	têm	razão,	mas	já	é	tarde),	quer	mandar	pren-

der,	processar,	julgar	e	punir	não	sei	que	homens	que,	diz	ele,	assuaram,	amotina-

ram,	acutilaram	os	eleitores	de	Viseu.	O	Sr.	Aguiar	assentou	que	como	ministro	da	
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Justiça	 era	 jurado	mor	de	 Portugal	 e	 Algarves	 d’aquém	 e	 d’além	mar,	 que	 podia	

cumular	estes	empregos	como	os	outros,	e	pronunciou	logo	sobre	o	facto,	e	manda	

que	os	 juízes	de	direito,	pela	eficácia	e	actividade	do	procurador	 régio,	 sem	mais	

detença,	 e	 só	 porque	 ele	 o	 diz,	 julguem	 tudo	 provado,	 e	 enforquem	 os	 réus	 que	

Deus	sabe	se	existem,	por	uma	culpa	que	Deus	sabe	se	foi	cometida.	

Deus	sabe	tudo,	e	saberá	também	isto.	Cá	neste	mundo,	Sr.	Aguiar,	ninguém	

pode	saber	dessas	coisas	senão	a	Câmara	dos	Srs.	Deputados	da	nação	portuguesa,	

quando	V.	Exª	e	seus	dignos	colegas	a	deixarem	reunir.	Enquanto	ela	 (porque	só	

ela	o	pode)	não	disser	que	a	eleição	de	Viseu	tem	todas	essas	pechas	que	lhe	assa-

cam,	nem	V.	Exª,	nem	todos	os	ministros	do	mundo	o	podem	fazer.	Podem	à	Polig-

nac.	Mas	a	Rainha	não	lho	há-de	sofrer;	nem	a	nação	está	pronta	a	tolerá-lo.	

______________________	

				

18	de	Agosto	de	1836	
	

Nobre	vencido	na	batalha	civil,	o	Sr.	Isturiz	aparece	na	nossa	capital.	E	em	

vez	do	generoso	respectaux	vaincus	do	ilustre	conquistador,	o	nosso	baixo	e	vil	mi-

nistério	publicamente	o	manda	 insultar	pelo	seu	 jornal	 favorito,	digno	 intérprete	

da	 grosseira	 e	 baixa	 ralé	 cuja	 língua	 fala.	Despeito	 sim,	 que	o	 sentimos	 com	esta	

infâmia.	 Em	 português	 e	 entre	 portugueses	 se	 usou	 tal	 vilania.	 Corremo-nos	 de	

pejo.	Que	bizarros	cavalheiros,	que	generosos	sentimentos,	que	nobres	termos	tra-

tam!	

Vergonhas	desta	pobre	terra!	Esta	gente	é	a	nossa	cruz	e	o	nosso	opróbrio.	

Que	 hão-de	 dizer	 de	 nós	 as	 nações	 estrangeiras?	Que	 hão-de	 pensar	 de	 um	país	

cujo	governo	é	tal,	abjecto	e	indecente?		

Não	se	lembram	esses	miseráveis	como	na	desgraça	e	no	exílio	fomos	aco-

lhidos	pelas	nações	hospedeiras	que	nos	deram	asilo?	Cobertos	de	faltas,	carrega-

dos	de	erros,	não	foram	esses	mesmos	homens,	hoje	tão	insolentes	na	prosperida-

de,	mendigar	um	asilo,	quantos	o	pão,	às	terras	estrangeiras?	Insultou-os	o	gover-

no	desses	países	pelo	órgão	de	seus	jornais?	Mofou	de	sua	desgraça,	escarneceu	de	

sua	queda?	
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Indignidade	e	baixeza	sem	nome!	Portugal	todo,	com	brado	unânime,	há-de	

renegar	semelhante	vileza,	do	mesmo	modo	que	Lisboa	toda	se	indignou	com	ela	e	

a	cospe	de	si.	

Que	o	Sr.	Isturiz	nos	não	julgue	pois	tão	bárbaros	e	grosseiros	como	os	nos-

sos	ministros.	Que	não	ajuíze	da	criação,	da	generosidade	e	hospitalidade	dos	por-

tugueses	pela	vilã	rusticidade	e	crapulosa	grosseria	de	seus	opressores.	

Honra	seja	dada,	justiça	seja	feita	a	todos	os	partidos.	Ministeriais	e	oposici-

onistas,	neste	ponto	combinaram	todos,	na	indignação	e	vergonha	que	geralmente	

nos	causou	aquela	infâmia.	

Almas	a	quem	toda	a	generosidade	é	estranha,	corações	que	nunca	bateram	

com	um	sentimento	elevado,	línguas	afeitas	a	chocarrice	e	vulgaridade	da	ralé	em	

que	foram	nados	e	criados	–	não	são	assim	os	portugueses.	Essa	gente	não	perten-

ce	a	este	país,	onde	nas	classes	menos	educadas	é	natural	a	cortesia,	e	no	sangue	

menos	histórico	gira	muita	nobreza	ingénita.	

	

ESPECTÁCULOS	

Revista	dos	Teatros	

Esta	 semana	 que	 acabou	 ontem	 foi	 cheia,	 foi	 completa	 para	 o	 teatro;	 é	 a	

grande	 semana	 dramática	 de	 Lisboa.	 Graças	 ao	 bom	 gosto	 e	melhor	 vontade	 do	

nosso	director	da	 rua	dos	Condes:	que	a	ele	 só,	 à	 sua	 infatigável	perseverança,	e	

quase	teima	generosa	contra	obstáculos	e	dificuldades,	devemos	todos	os	delicio-

sos	serões	desta	semana.	

O	 nosso	 desgraçado	 e	 abandonado	 teatro	 nacional	 está	 melhor:	 porquê?	

Porque	o	exemplo	da	direcção	francesa,	na	escolha	das	peças,	na	declamação	dos	

actores,	não	tem	nem	podia	ter	sido	perdido.	

A	desleixada	administração	de	compadres	da	ópera	italiana	deu-se	ao	incó-

modo,	estes	últimos	dias,	de	servir	melhor	o	público,	fez	um	pequeno	staccato	no	

crescendo	de	desmazelo	 e	não-se-me-dá	 com	que	vai	 chegando	ao	 termo	–	 ainda	

bem!	 –	próximo	de	 sua	 governança	quasi-ministerial:	 porquê?	Porque	 a	 zelosa	 e	

diligente	administração	do	teatro	francês,	a	tem	forçado,	pela	concorrência,	a	mais	

alguma	consideração	com	os	contribuintes.	

A	ópera	italiana	imaginava	talvez	que	o	subsídio	de	30:000:000	rs.,	porque	

não	é	pago	ali	ao	balcão	do	camaroteiro,	deixa	de	sair	das	algibeiras	do	público;	e	
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que	portanto	basta	cantar	ou	dançar	à	domicile	para	satisfação	de	seus	protectores,	

sem	fazer	caso	do	respeitável	pagante.	É	um	engano	muito	grande	em	que	está	a	

ópera	italiana;	e	damos-lhe	o	conselho	de	amigo,	que	se	tire	dele.	

Por	nossos	hábitos,	por	mil	razões	que	todos	sabem,	a	ópera	italiana	é	uma	

necessidade	para	Lisboa,	e	 forçosamente	para	Portugal,	cuja	hidrocéfala	cabeça	é	

Lisboa.	Daí	a	razão	pela	qual	todo	o	reino	contribui	para	este	divertimento	da	sua	

capital.	Mas	abusar	desta	necessidade	é	revogá-la	em	dúvida,	não	a	satisfazendo.	

Apesar	 do	 pouco	 direito	 que	 ela	 tem	 à	 indulgência	 pública	 (ao	 favor,	 ne-

nhum)	 os	 frequentadores	 deste	 espectáculo	 generosamente	 esqueceram	 esta	 se-

mana	 todos	os	 agravos	passados	para	 fazer	honra,	 com	sua	presença,	 com	o	 seu	

dinheiro	e	seus	aplausos,	às	récitas	e	benefícios	da	companhia.	

Mlle.	Clara	tem	dançado.	Sua	graça	irresistível,	seu	ar	de	boa	companhia,	a	

elegante	facilidade	de	seus	movimentos,	o	aprumo	natural	de	suas	pausas,	–	até	o	

ingénuo	e	refinado	gosto	de	seu	vestido	simples	–	e	rico	de	singeleza,	tudo	tem	in-

tercedido	 pelos	 pecados	 da	 administração.	 Se	 o	 propósito	 de	 emenda	 é	 firme	 e	

cumprido,	todos	serão	absoltos.	

A	Srª	Brighenti	tem	estado	enferma.	Este	acidente	infeliz	veio	aumentar	os	

ronceiros	movimentos	da	direcção.	Os	Normandos	que	há	tantas	semanas	deviam	

ter	entrado	em	Paris,	que	já	tinham	tido	tempo	de	arrasar	tudo	desde	a	barreira	da	

Estrela	até	à	do	Inferno,	só	sexta-feira	apontaram	ao	boulevard	exterieur.	

Ai	que	anacronismo!	O	arco	da	Estrela	e	a	rainha	Berta!	Roberto	(que	não	é	

o	do	diabo)	e	a	barreira	do	Inferno!	Pedimos	muito	perdão	aos	cronólogos	do	tea-

tro	de	S.	Carlos,	 e	à	arte	de	verificar	as	datas	de	 sua	administração.	Mas	a	 falar	a	

verdade,	ela	tem	muita	culpa	neste	nosso	sbaglio	tão	miserável,	que	todas	as	datas	

e	épocas	e	crónicas	e	cronologias,	nos	confundiram	como	o	retalhado	e	póstumo	

costume	dos	actores,	 impropriedade	das	decorações,	e	completa	anarquia	das	ce-

nas	e	vistas	daquele	Paris	antigo,	que,	se	não	for	o	Paris	de	Mercier	–	o	do	ano	de	

graça	de	2400	e	tantos,	não	sabemos	que	Paris	seja	o	que	vimos	sexta-feira	em	S.	

Carlos.	

Nas	ruas,	nas	casas,	nos	palácios,	nos	marceneiros,	nos	pintores,	nas	modis-

tas,	nos	alfaiates,	nos	armeiros,	não	é	de	certo	o	Paris	do	tempo	da	peça,	o	que	ri-

mou	o	Sr.	Felix	Romano	e	solfejou	o	Sr.	Mecadante.	
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A	administração	contou	talvez	com	a	ignorância	ou	pouco	escrúpulo	da	hu-

milde	plateia.	A	humilde	plateia	a	que	temos	a	honra	de	pertencer	anuncia	a	S.	S.	a	

administração	qu’elle	a	compté	sans	son	hôte.	As	suas	armas	brancas	de	Aquiles,	e	

os	seus	gorros	à	Francisco	Primeiro,	com	capas	à	castelhana,	com	penteados	à	Luís	

XIII,	 com	 tamboretes	 à	 la	Guise,	 com	 a	 arquitectura	 do	 renascimento,	 deram	nos	

olhos	e	ofenderam	a	todo	o	mundo.	E	no	estado	perfeição	a	que	hoje	em	toda	a	par-

te	tem	chegado	a	ciência	das	decorações	e	trajes,	e	arte	da	mise	en	scène,	não	é	tole-

rável	a	ignorância	e	a	incúria	da	direcção	de	S.	Carlos.	

Não	daremos	hoje	nosso	juízo	da	nova	ópera;	porque	o	desejamos	fazer	com	

mais	vagar	e	segurança,	e	uma	primeira	representação	não	basta	para	isso.	Pare-

ceu-nos	longa	demais	a	peça:	é	o	defeito	geral	do	mestre	Mercadante.	Pouca	unida-

de	e	ligação	nas	suas	diversas	partes,	ausência	de	um	pensamento	músico	predo-

minante	que	dê	centro	à	partitura	–	pouca	originalidade,	menos	vivacidade,	–	lar-

gos	andantes,	são	as	 faltas	mais	cuidámos	notar.	Belezas	também	tem	muitas:	al-

guns	coros	extremamente	harmoniosos,	um	dueto	(de	Berta	e	Osvino)	rico	de	gra-

ça	e	de	sublimidades	de	harmonia	–	muito	sábia	instrumentação	–	uma	instrumen-

tação	germânica.	Mas	tudo	isto	que	é	excelente,	e	que	em	geral	foi	bem	executado	–	

e	especialmente	pelo	órgão	sonoro	e	flexível	da	Sra.	Mathey,	pela	alma	que	lhe	deu	

sua	 expressão,	 pelos	 sábios	 esforços	 da	 Sra.	 Brighenti,	 pela	 bela	 e	 cheia	 voz	 de	

Maggiorotti,	não	compensa,	em	nosso	gosto,	a	 falha	de	um	desenho	grande	e	um,	

que	a	composição	não	tem:	este	é	o	efeito	que	nos	fez;	pois	mais	nos	causou	o	pra-

zer	quieto	que	pode	dar	aos	sentidos	uma	elaborada	peça	de	mosaico,	do	que	aque-

la	sensação	de	abalar	a	alma	e	bater	no	coração	que	um	grande	monumento	de	arte	

excita.	

Mas	Bellini	morreu,	Mayerbeer	não	é	popular	em	Lisboa:	que	remédio	se-

não	contentarmo-nos	com	o	que	há!	

O	que	é	verdade	é	que	sai	a	gente	sensabor	de	S.	Carlos.	Vamos	à	rua	dos	

Condes.	Aí	sim	que	se	não	ofende	o	senso	comum,	que	a	música	sem	pretensões	do	

vaudeville	faz	rir	com	tanto	gosto	–	e	mais	amiúde	ainda	sorrir	com	aquela	satisfa-

ção	interior	que	todos	repassa	os	sentidos.	E	também	se	chora	às	vezes,	e	chora-se	

e	 ri-se,	 e	 fica	a	gente	 satisfeita,	mas	nunca	 fatigada,	que	a	variedade,	o	 talento,	o	

cuidado	e	desejos	de	todos	são	tão	visíveis,	pagam	tanto	por	qualquer	descuido	e	

imperfeição,	que	nem	há	olhos	para	a	ver.	Aplaude-se	tudo,	e	sai	uma	pessoa	muito	
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obrigada	e	agradecida	a	quem,	por	tão	pouco	dinheiro,	 lhe	faz	passar	tão	agradá-

veis	horas.	

Terça-feira	a	Position	delicate,	vaudeville	cheio	de	espírito	e	graça,	engenho-

síssimo	em	sua	fábula	simples,	relevado	pelo	talento	de	Paul,	ajudado	da	galhofeira	

fisionomia	da	Mlle.	Clarisse,	foi	a	peça	que	ainda	vimos,	sem	excepção,	representar	

melhor	em	Lisboa.	O	público	estava	tal	que	até	nem	reparou	nos	descuidos	e	dis-

tracções	de	Mlle.	Emilie,	que	tantas	vezes	se	esqueceu,	e	não	fez	aquela	noite	honra	

à	sua	capacidade	ordinária.	

E	todavia	não	foi	tão	mal	como	ontem	em	Paul	Clifford,	em	que	Miss	Morton	

vestida,	penteada	como	uma	inglesa	perfeita,	quase	que	vestia	a	raideur	britanni-

que	também.	Nem	tanto	ao	vivo.	Paul	como	sempre.	E	não	é	o	seu	melhor	género,	

mas	fez	um	prodigioso	efeito	nas	principais	cenas.	

Paul	Clifford	é	tirado	da	célebre	novela	inglesa	deste	nome	cujo	autor	é	um	

bem	conhecido	deputado	e	jornalista	inglês.	Mas	ao	dramatizá-la,	só	lhe	tomaram	

os	nomes	e	alguns	dois	caracteres,	se	tanto.	A	novela	inglesa	é	muito	mais	cómica	e	

muito	mais	patética.	É	a	sátira	severa,	mas	verdadeira	de	um	ministério	corruptor,	

de	 um	partido	 corrupto	 que	muitos	 anos	 dominou	 a	 Inglaterra.	 Se	 a	 traduziram	

bem	em	português,	cuidar-se-ia	ler	uma	história	do	nosso	tempo.	A	teoria	das	ra-

pinas	públicas	desenvolvida	sarcasticamente	em	princípio,	o	falso	liberalismo	dos	

homens	vendidos,	dos	agitadores	e	agiotadores,	ironicamente	engrandecido,	a	apo-

logia	 igualmente	 sarcástica	do	peculato,	da	desmoralização	–	 fazem	desta	novela	

uma	sublime	obra	de	moral,	digna	de	que	a	estudassem	os	povos	e	para	que	dela	

tremessem	os	governos.	

Ora	nem	sempre	o	teatro	de	S.	Carlos	há-de	estar	vazio,	ou	a	gente	morren-

do	de	sono	por	aqueles	bancos	tão	longos.	Segunda-feira	todas	as	musas	do	drama	

se	deram	rendez-vous	para	lá.	A	tragédia	vem	com	os	Infantes	d’Eduardo;	a	dança	

oferece	Mazaniello;	a	música	concorre	com	o	dueto	final	da	Norma.	

Não	estamos	fatigados,	mas	falha	o	tempo	para	prolongar	a	nossa	visita	dos	

teatros	que	tão	comprida	tem	sido.	O	nosso	desvalido	teatro	do	Salitre	nos	perdoe,	

que	lá	iremos	um	dia	destes,	e	com	muito	gosto,	porque	já	por	lá	vai	havendo	bas-

tante	que	louvar	e	muito	mais	que	animar.	

Terça-feira	última	representação	de	Paul!	–	Última!	oh	isto	é	impossível!	fa-

zemos	uma	revolução,	uma	desordem	muito	grande.	Já	ir-se	embora!	E	quem	nos	
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há-de	distrair	à	noite	em	duas	horas	bem	passadas,	das	sensaborias	e	cuidados	em	

que	nos	traz	o	ministério	nas	outras	vinte	e	duas	do	dia!	–	Realmente	se	fica	este	

ministério	para	amofinar	a	gente,	fique	também	Mr.	Paul	para	a	consolar.	

Teatro	de	S.	Carlos	–	Benefício	de	Mr.	Vestris,	 tragédia	 francesa	Les	enfants	

d’Edouard	–	Personagens:	Mr.	Charton,	Steville,	e	Clarisse.	–	Mrs.	Jucliers	e	Descha-

zelles	–	Dança:	Mazaniello	–	Actores	–	Mmes.	Maggiorotti	e	Veluti;	Mrs.	Borsi,	Vic-

torino,	Fidanza,	e	o	dueto	final	da	Norma	por	Mme.	Mathey	e	Mr.	Furlani.	

______________________	

									

	31	de	Agosto	de	1836	
	

Antes	de	ontem	nos	ferveu	o	sangue	de	indignação	com	os	cobardes	insultos	

e	 grosseiras	 injúrias	 que	 os	 jornais	 do	 governo	 lançaram	 sobre	 um	 vencido,	 um	

homem	na	desgraça.	Pouco	importa	a	cor	do	partido	a	que	pertencesse.	Um	foragi-

do,	uma	vítima	das	dissensões	civis	da	sua	pátria,	amigo,	embora	frouxo	da	liber-

dade,	soldado,	embora	tíbio	e	tímido	da	santa	causa	que	defendemos	–	é	tamanha	a	

vileza	de	o	insultar	na	desgraça,	e	no	país	a	que	se	acolheu,	que	não	sabemos	que	

nome	dar-lhe:	o	facto	e	a	ideia	são	novas.	

Hoje	o	ministério,	que	não	tem	que	responder,	vinga-se	com	a	vingança	dos	

fracos,	mandando	 despejar	 por	 seus	 homens	 de	 ganhar	 uma	 nuvem	 de	 calúnias	

sobre	o	Português,	e	os	que	eles	supõem	seus	redactores.	

Desprezamos	tanto	a	esses	foliculários	ineptos	e	ignorantes,	que	não	pensá-

vamos	tomar	conta	de	suas	escrevinhaduras.	Mas	instam	amigos	que	é	mister	fazer	

o	sacrifício,	porque	o	demandam	os	princípios,	e	cumpre	desmascarar	a	impostura.	

Fá-lo-emos	com	muita	relutância	porém,	e	chorando	sempre	o	tempo	que	com	tal	

gente	e	com	tais	misérias	se	perde.	

______________________	

	

EXTRACTO	DA	NOSSA	CORRESPONDÊNCIA	PARTICULAR	

S.	 Bartolomeu	 de	Messines,	 29	 d’Agosto.	 –	 O	 guerrilheiro	 Remexido	 entrou	

aqui	na	manhã	de	23	com	70	a	80	homens	armados,	surpreendeu	um	destacamen-

to	de	infantaria	n.º	4,	de	1	alferes,	1	sargento	e	29	soldados.	O	alferes	escapou-se	

para	 Albufeira	 a	 pedir	 socorro,	 porém	 o	 sargento	 que	 se	 conduziu	 com	 bravura	
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ficou	morto	no	campo	com	1	soldado	e	2	prisioneiros;	levaram	mais	2	prisioneiros	

e	 o	 comandante	 do	 batalhão	móvel:	 não	 roubaram	 o	 povo,	 porém	 levaram	 uma	

porção	 de	 tabaco	 deixando	 um	 recibo	 assinado	 por	 Remexido,	 comandante	 da	

guerrilha	em	movimento.	

______________________	
					

	1	de	Setembro	de	1836	
	

O	MINISTÉRIO	E	O	PORTUGUÊS	

Os	elementos	de	oposição,	que	existem	em	todos	o	país,	mais	ou	menos	ac-

tivos,	rapidamente	se	desenvolvem,	e	entram	em	funções	regulares	e	eficientes	no	

que	se	governa	pelo	regime	Constitucional.	Mas	a	oposição	é	uma	condição	neces-

sária	de	toda	a	governação;	dá-se	em	Paris	como	em	Constantinopla,	em	Roma	co-

mo	em	Genebra.	A	única	diferença	entre	a	oposição	dos	governos	legais	e	a	oposi-

ção	dos	governos	arbitrários,	seja	qual	for	a	forma	deles,	está	unicamente	no	modo	

e	nos	meios.	

E	quem	determina	este	modo	e	estes	meios,	é	o	governo.	Se	a	direcção	e	coer-

ção	governativa	se	exerce	por	via	do	laço	do	serralho,	como	nos	estados	da	Sublime	

Porta,	–	ou	por	via	do	Knout	(azorrague	russo)	do	Kremlin	como	em	Moscovo,	–	a	

reacção	dos	governados	 (a	oposição)	 faz-se	 com	punhais	 e	 alfanges.	Onde	 se	go-

verna	por	meios	morais,	quem	reage	não	tem	remédio,	por	mais	violento	que	seja,	

senão	reagir	por	meios	morais.		

A	questão	de	pessoas	é	nula,	e	para	ser	considerada	só	por	ignorantes	e	ma-

liciosos:	sejam	quem	forem	as	pessoas	do	governo,	são	os	meios	que	elas	empre-

gam	os	que	determinam	os	meios	da	oposição.	

E	todavia	a	oposição	é	sempre	mais	circunspecta	e	regrada,	porque	não	tem	

nas	mãos	o	poder	que	cega,	nem	continuamente	nos	beiços	a	copa	da	lisonja	que	

embebeda.	Mas	 a	 embriaguez	 e	 cegueira	 da	 autoridade	 a	 faz	 aventurar	 coerções	

perigosas	–	a	oposição	degenera	em	revolução.	Nos	estados	representativos	faz-se	

esta	 passagem	manifesta	 e	 abertamente,	 porque	 se	 conspira	 na	 tribuna,	 na	 im-

prensa,	na	praça;	nos	estados	absolutos	a	operação	é	secreta,	e	parece	repentina,	

mas	foi	muito	mais	lenta	que	a	outra.	

As	gloriosas	revoluções	de	820	em	Portugal	e	Espanha,	de	830	em	França,	

são	exemplo	e	prova	daquela	teoria.	
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Em	Portugal	pois,	assim	como	em	toda	a	parte,	a	oposição	não	nasceu	com	a	

liberdade	 e	 com	 o	 sistema	 representativo,	 segundo	 vulgar	 e	 superficialmente	 se	

diz;	ao	contrário,	a	oposição,	forçada	pelo	governo,	tomou	o	carácter	de	revolução,	

e	nos	trouxe	a	 liberdade	e	o	sistema	representativo.	Feito	este	grande	feito	pelos	

heróis	do	Porto,	a	oposição	entrou	nos	meios	do	governo	que	ela	mesma	criara.	Os	

meios	 desse	 governo	 já	 não	 eram	 as	 baionetas,	 nem	 as	 fogueiras	 do	 campo	 de	

Sant’Ana;	e	os	da	oposição	foram	portanto	morais	como	os	dele.	

Indulgente	e	receosa,	porque	era	mãe,	a	oposição	tratou	como	tal	o	governo	

que	era	filho	seu.	

Permita-se	continuar	a	alegoria:	o	 filho	começou	a	 frequentar	más	compa-

nhias,	a	associar	com	gente	perdida,	a	habituar-se	a	procederes	alheios	de	sua	cria-

ção;	a	mostrá-lo	em	seus	actos,	a	patenteá-lo	nos	meios	de	governar	que	emprega-

va:	e	a	oposição	se	fez	mais	severa.	

Por	duas	vezes	o	governo	criado	pela	oposição	degenerou	a	ponto,	à	 força	

de	más	companhias	e	maus	meios,	que	perdeu	a	revolução,	perdendo-se.	

A	força	moral	da	oposição	era	muita	todavia:	a	liberdade	apoiada	na	legiti-

midade	 e	 apoiando-a;	 os	 direitos	 do	 soberano	 e	 do	 povo	 fazendo	 causa	 comum,	

deram	de	novo	à	oposição	uma	valentia	e	energia	capaz	de	ousar	tudo.	Um	príncipe,	

cujo	só	nome	era	torre	de	fortaleza,	aparece	à	 frente	da	oposição;	a	 liberdade	e	o	

governo	 representativo	 são	 restituídos,	 a	 oposição	 volta	 portanto	 a	 seus	 meios	

originais,	 e	 com	mais	brandura	 ainda,	 com	mais	 leniência	 os	 exerce,	 porque	este	

governo,	este	filho	seu	é	mais	querido	ainda,	custou-lhe	mais	dores,	mais	angústias,	

é	o	preço	de	muito	sangue	e	de	muita	lágrima;	é	mais	mimoso:	desgraçadamente	e	

por	necessária	consequência,	saiu	mais	voluntário	e	desmandado.	

Foi	mister	à	oposição	fazer	violência	a	si	própria,	empregar	rigores	e	seve-

ridades	com	que	lhe	doía	o	coração,	mas	que	a	razão	imperiosa	do	Estado	exigia.	

Esta	é	ingenuamente	a	história	do	nosso	governo	e	da	nossa	oposição	desde	

a	proclamação	do	sistema	representativo.	Sem	tratar	de	pessoas,	que	não	é	institu-

to	nosso,	e	dos	desvios	que	alguns	acidentes	e	incidentes	puramente	pessoais	fize-

ram	à	linha	sempre	continuada	desta	história,	tal	se	passou	ela	realmente	na	gene-

ralidade	em	que	a	contamos.	

Parece-nos	impossível	que	alguém	deixe	de	entender	e	de	concordar	no	que	

levamos	dito	com	tanta	singeleza,	sem	nenhuma	animosidade,	e	com	a	mão	sobre	a	
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consciência,	 pesando	 uma	 a	 uma	quantas	 palavras	 escrevemos,	 porque,	 segundo	

em	o	1º	n.º	deste	 jornal	prevenimos,	 a	má	 fé	 e	 a	 calúnia	 são	as	 armas	únicas	de	

nossos	adversários,	Não	lhes	havemos	medo	por	nós;	senão	pelo	povo	que	desvai-

ram	e	empeçonham	com	elas,	senão	pela	causa	da	Nação	e	da	Rainha	que,	se	pron-

to	remédio	não	acode,	perdida	vai	pela	traição.	Assim	nos	enganemos!	Mas	desgra-

çadamente	não	 temos	os	olhos	 cegos	do	espírito	de	partido;	 a	história	 é	oráculo	

infalível:	e	a	história	de	todos	os	povos	está	bradando	a	grandes	gritos	às	orelhas	

do	povo	e	da	Rainha	de	Portugal,	que	se	tardam	em	acudir,	em	breve	hão-de	que-

rer	acudir	e	será	tarde.	

A	 ignorância	crassa	do	ministério,	de	seus	agentes	e	escritores,	 (agentes	e	

escritores	 pelos	 quais	 os	 ministros	 são	 responsáveis	 perante	 a	 opinião,	 embora	

não	chegue	lá,	porque	mais	não	pode,	a	acção	da	lei	escrita)	em	parte	lhe	esconde	

estas	 duras	 verdades,	 e	 lhe	 tolhe	 o	 benefício	 das	 terríveis	 lições	 da	 história.	 Por	

outra	parte	está	a	cegueira	do	partido,	e	a	má	fé	de	muitos	nele,	que	todas	três,	ig-

norância,	cegueira	e	má	fé	urdem,	tecem	e	bordam	arrevesado	o	véu	fatal	com	que	

se	vendou	o	governo,	e	com	que	marcha,	e	nos	quer	 fazer	marchar,	ao	precipício	

que	não	vê	ou	finge	não	ver,	no	qual	se	lhe	não	atravessamos	a	estrada	precipita-

rão	a	liberdade,	e	talvez	a	independência	nacional.	

Dizemos	pois	que	aquela	é,	contada	sem	paixão	a	história	do	ministério	e	da	

oposição	de	Portugal	sob	o	regime	representativo.	

Não	temos	presunção	de	escritores	ou	de	eloquentes,	mas	havemos	consci-

ência	de	ser	verdadeiros	e	leais.	Os	grandes	talentos	e	moralíssimos	caracteres	da	

imprensa	ministerial	 hão-de	 chamar	 à	 nossa	 exposição	 tão	 simples	 embrulhada,	

hão-de	gritar	à	lanterna,	hão-de	bradar	aristocrata;	hão-de	fazer	mais	(porque	já	o	

têm	feito)	hão-de	mascarar	de	oposicionistas	alguns	satélites	seus,	para	fazer	repe-

tir	pelas	larvas	de	Davos	e	de	Getas,	as	mesmas	e	uníssonas	calúnias.	Hão-de	fazer	

mais:	hão-de	ameaçar,	por	cartas	anónimas	e	confidências	indirectas,	os	escritores	

do	Português	com	punhais	e	assassínios.	

Às	calúnias	respondemos	com	o	texto	de	nossos	escritos	todos,	não	com	fra-

ses	deslocadas	e	retorcidas	pelos	ministros	que	escrevem	ou	dirigem	as	calúnias.	

Dos	ameaços	não	havemos	medo:	que	fatigados	de	uma	vida	passada	quase	

toda	nos	cárceres	e	no	exílio,	velhos	na	força	da	idade,	sem	esperança	de	tornar	a	
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ter	 saúde,	 pouco	 nos	 pesa	 de	 que	 o	 punhal	 dos	 sicários	ministeriais	 leve	 alguns	

meses	de	vida	que	sobrarem	à	doença.	

Por	isto	só,	e	não	porque	não	saibamos	o	que	urdem,	andámos	afoitos	entre	

eles.	

Continuemos	no	assunto	primeiro,	que	é	vergonha	tal	polémica.	

Obrigada	a	oposição	a	usar	mais	severidade,	apareceu	na	tribuna	armada	de	

palavras,	duras	às	vezes	–	acaso	dirão	alguns,	excessivas:	seja	qual	for	a	opinião	de	

quem	as	conceitue,	a	provocação	do	governo	e	de	seus	órgãos	justifica	ou	explica	

tudo.	

O	ministério	tremeu	diante	da	severidade	de	uma	tribuna	que	se	habituara	

a	desprezar	e	a	escarnecer.	Um	número	considerável	de	cidadãos	dentro	e	fora	das	

câmaras	que	haviam	esgotado	toda	a	paciência,	e	que,	talvez	mais	do	que	deviam	

mas	certamente	com	 intuito	no	bem,	 tinham	continuado	o	sistema	de	 leniência	 e	

moderação	de	que	o	ministério	cobardemente	abusava	cada	vez	mais,	então	se	re-

solveu	a	reforçar	a	oposição,	e	a	não	prestar,	nem	com	seu	silêncio,	apoio	mais	al-

gum	a	um	ministério	que,	na	frase	de	um	publicista	moderno,	suava	por	todos	os	

poros	o	despotismo	que	tinha	no	coração.	Então	dissolveu	o	ministério	as	cortes.	

Continuamos	a	ser	meros	historiadores;	e	esta	é	a	história	dos	últimos	qua-

tro	a	cinco	meses.	Progridamos	nela.	

Fechada	a	tribuna,	órfão	Portugal	de	suas	cortes	contra	lei	porque	a	lei	só	o	

permite	num	caso,	e	esse	caso	se	não	deu,	–	a	oposição	não	desesperou	nem	desis-

tiu,	e	buscou	na	imprensa	livre	os	meios	legais	de	continuar	a	combater	um	minis-

tério	cada	vez	mais	 insolente	e	desmandado	nos	meios	que	empregava,	não	para	

governar	que	tal	não	governa,	uns	para	se	sustentar	com	as	pastas	debaixo	do	bra-

ço	contra	a	opinião	que	o	repulsa,	a	despeito	de	todo	o	ódio	público	com	que	o	es-

magam,	e	apesar	da	ausência	de	toda	a	simpatia	e	cooperação	que	nenhuma	classe	

lhe	presta.	

Os	 dignos	 e	 honrados	 jornais	 que	 há	muito	 advogam	 a	mesma	 causa,	 efi-

cazmente	cooperaram	e	auxiliaram	a	oposição	parlamentar.	

Mas	a	oposição	desejava	e	precisava	um	jornal	seu	próprio	e	que	ela	dirigis-

se	todo	e	sempre.	Fizeram-se	diligências	para	conseguir	este	fim	sem	aumentar	o	

número	das	folhas	periódicas;	e	não	se	pôde	conseguir.	Então	se	resolveu	formar	

uma	associação	composta	de	todos	os	membros	da	oposição	parlamentar.	Muitos	
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pares	do	reino,	quase	toda	a	maioria	da	dissolvida	câmara	dos	deputados,	alguns	

homens	 de	 letras	 e	 zelosos	 patriotas	 formaram	 esta	 reunião,	 e	 assinaram	 todos,	

contribuindo	 com	os	meios	materiais	necessários,	 outros	 com	esses	 e	 com	os	de	

seu	trabalho	conjuntamente.	

Esta	é	a	origem	do	Português	em	sua	actual	série.	

Em	outra	época	aparecera	o	mesmo	Português,	com	menor	base	formado	e	

menos	solidez	de	administração,	mas	com	 igual	 intuito.	O	mesmo	Português	dize-

mos:	que	a	 alguns	de	 seus	 antigos	 colaboradores	 a	quem	circunstâncias	que	nos	

não	metemos	a	 julgar	retenham	nas	 fileiras	ministeriais,	 sem	quebra	da	amizade	

que,	 paga	 ou	 não,	 lhes	 guardaremos	 sempre,	 autorizamos	 que	 nos	 contradigam	

assinando	 os	 artigos	 do	 antigo	Português	 com	que	deram	 cor	 àquele	 jornal	 para	

quem	tão	indulgente	foi	o	público.	

Dita	a	origem	do	Português,	cumpre	dizer	o	modo	por	que	se	regula.	

Não	é	à	toa	e	ao	capricho	de	um	ou	dois	ou	vinte	colaboradores	que	o	Por-

tuguês	se	redige.	Antes	que	o	primeiro	de	seus	números	fosse	publicado,	fosse	es-

crito,	detalhada,	minuciosa	e	escrupulosamente	se	discutiram	um	a	um,	não	só	os	

princípios	da	futura	folha,	mas	todas	as	teses	e	hipóteses	de	administração,	de	ju-

risprudência,	de	economia	política,	de	governação	interior,	de	política	exterior,	de	

fazenda	que	eram	agitadas,	 e	 ainda	aquelas	que	na	mais	 remota	probabilidade	o	

poderiam	ser	em	Portugal.	Sobre	esta	discussão,	que	foi	longa	e	miúda,	se	tomaram	

decisões,	 de	 todas	 estas	 decisões	 se	 lavrou	 instrumento.	 Este	 é	 o	 sistema,	 o	 regi-

mento	do	Português.	Nem	se	apartou	nunca	nem	pode	apartar-se	dele.	A	 linha	de	

seu	proceder	está	marcada	ponto	a	ponto;	nem	quer,	nem	pode	variar	com	todo	o	

vento	de	doutrina.	

Sabe	o	ministério	isto;	e	daí	seu	encarniçamento	contra	o	Português.	À	força	

de	calúnias,	outro	ministério	seu	co-irmão	respondera	ao	Português	com	os	cárce-

res	em	que	seus	colaboradores	expiaram	a	independência	de	suas	opiniões	e	pro-

ceder.	

Onde	estavam	nessa	época	os	escritores	ministeriais	todos?	Então	que	fazer	

oposição	era	meter	o	pescoço	na	corda	da	forca!	Então	que	tanto	patriota	que	hoje	

blasona	 de	amigo	de	D.	Pedro	 abandonou	 cobardemente	 a	 causa	 do	 seu	 rei	 e	 da	

liberdade	da	sua	pátria!	
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Onde	estavam	os	ministros	actuais?	Se	o	nobre	duque	da	Terceira	combateu	

no	Prado	e	em	Coruche,	os	outros	onde	estavam?	Sumidos	em	sua	nulidade	e	inca-

pacidade.	 –	 Qual	 é	 dos	 actuais	 escritores	ministeriais	 que	 tão	 alto	 fala	 hoje,	 que	

então	ousou	pegar	na	pena,	e	arrostar	de	peito	descoberto	com	os	precursores	de	

D.	Miguel,	com	os	rancores	do	bispo	de	Viseu,	com	as	repúblicas	do	Bastos?	

Mas	não	falemos	nisso,	que	é	vergonha:	e	havemo-la	de	falar	no	pouco	que,	

em	desempenho	de	nossa	obrigação,	fizemos.	

Seguindo	o	exemplo	do	ministério	Viseu-Santarém	(de	que	fazia	parte	Cân-

dido	José	Xavier,	patrão	que	foi	na	terra,	e	hoje	advogado	no	céu	do	ministério	ac-

tual)	assentaram	de	combater	à	força	de	calúnias;	e	de	outro	modo	não	sabem	nem	

podem,	porque	em	extremo	são	 ignorantes	eles	 e	os	 seus,	 e	porque	o	pecado	de	

suas	delapidações	contra	eles	está	sempre.	

Começaram	 as	 calúnias	 do	 ministério	 –	 Carmina	 Paulus	 eruit,	 recitat	 sua	

carmina	Paulus;	são	suas	que	as	paga;	com	o	nosso	dinheiro,	é	verdade.	Despreza-

mo-las,	porque	 insultando	as	pessoas	que	supunham	redigir	esta	 folha	não	ousa-

vam	passar	a	princípios.	Que	entendem	eles	de	princípios?		

Mas	 veio	 a	 revolução	 de	 Espanha,	 revolução	 que	 inalterável	 e	 constante-

mente	caracterizámos	de	necessária,	 louvando,	como	o	merecem,	muitos	de	seus	

fautores,	estigmatizando	as	intrigas	dos	que	a	querem	torcer	para	seus	fins	pesso-

ais.	

Que	 fez	o	ministério	português?	Mandou	por	seus	escribas	 insultar	aquela	

grande	e	necessária	reacção	da	opinião	espanhola,	enquanto	não	viu	claro	que	ela	

vingaria.	

Testemunhas	e	documentos	aí	estão	em	todos,	todos	os	jornais	ministeriais,	

com	a	única	e	honrada	excepção	do	Independente,	a	quem	todo	o	homem	de	boa	fé	

louvará	sempre	pela	honestidade	com	que	nesta	questão	se	houve.	

Mas	 triunfou	 a	 revolução;	 victrix	 causa	diis.	 Foram	deuses	nisto;	 sem	 pejo	

nem	 decência,	 nem	 respeito	 às	 conveniências	 sociais,	 começaram	 a	 louvar	 sem	

termo	quanto	fazia	em	Espanha	o	partido	vitorioso,	quanto	quereria	fazer	a	facção	

de	sua	alma	e	coração.	

Aqui	jaz	a	alma	do	licenciado	Pedro	Garcia	–	era	uma	bolsa:	aí	está	também	a	

alma	dos	nossos	licenciados.		
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O	que	 fez	o	Português?	Aprovou	os	 fins	e	os	motivos	nacionais	do	grande	

movimento	de	nossos	vizinhos	e	aliados.	Censurou	os	excessos	com	que	os	exage-

rados	e	falsos	(toda	a	falsidade	afecta	exageração	para	impor	com	ela)	liberais	de-

sonraram	com	eles	a	revolução	e	o	país.	

Não	admira	o	sistema	e	redacção	do	código	político	de	Cádis.	Reprova,	e	re-

provará	sempre,	que	o	seu	paralelo	em	Portugal,	a	constituição	de	822,	seja	substi-

tuída	à	constituição	muito	menos	imperfeita	de	826.	Advoga	as	reformas	que	nesta	

podem	fazer-se;	declara	ser	a	mais	larga	e	sólida	e	natural	base	de	nossa	constitui-

ção	o	princípio	democrático,	pede	um	ministério	que	promova	estas	reformas	to-

das,	insta	pela	da	câmara	dos	pares,	propõe	a	doutrina	não	suspeita	de	O’connel.	E	

o	ministério	que	nada	disto	quer,	que	não	sabe	o	que	quer,	que	em	nenhum	princí-

pio	 assentou	 senão	em	o	de	 se	 conservar	no	poder,	manda	que	 toda	 a	 imprensa	

acuse	 o	 Português	 de	 retrógrado,	 de	 aristocrata,	 de	 absolutista	 senão	miguelista:	

são	formais	palavras	dos	ministros	em	um	de	seus	porta-vozes	de	ontem.	

Não	temos	amplificado,	senão	moderado	a	vileza	do	proceder	dos	ministros	

para	com	o	Português.	

Só	nos	resta	acrescentar	o	que	é	verdade,	e	os	ministros	sabem	tão	bem	co-

mo	nós;	que	não	há	na	redacção	deste	jornal	pessoa	que	tenha	o	menor	agravo	in-

dividual	deles	como	homens	ou	como	ministros.	

Inimigos	seus	políticos,	todos	somos	e	seremos	tanto	tempo	quanto	assim	e	

tão	deslealmente	pretendam	governar	o	reino,	comprometer	a	Rainha,	e	anular	a	

liberdade.	

______________________	

							

7	de	Setembro	de	1836	
	

ALCYON	NO	CABO***	

	

Tradução	da	meditação	poética,	ou	canção,	de	Mlle.	Pauline	Flaugergue	pu-

blicados	no	Português	n.º	41,	extracto	da	Abeille.	Por	um	anónimo.	

Apressamo-nos	a	publicar	esta	versão,	que	nos	parece	em	muitas	partes	fe-

liz;	e	com	a	liberdade	a	que	o	anónimo	do	poeta	nos	autoriza,	notaremos	algumas	

partes	que	julgamos	poderem	melhorar-se.	
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Se	o	aluno	das	musas	se	não	ofender	deste	atrevimento	e	adoptar	alguma	de	

nossas	 indicações	 (que	 não	 são	 censuras)	 folgaremos	 que	 no-lo	 escreva,	 e,	mais	

que	 tudo,	que	 continue	a	dar-nos	 tão	boa	 cópia	de	 si,	 e	 a	 fazer-nos	mimos	deste	

preço,	que	melhorem	o	depravado	e	exagerado	gosto	de	nossa	actual	poesia.	

	

Canta,	e	co’a	ponta	d’asa	preguiçosa	

As	águas	fere!	Qual	sorri	de	gosto	

Menino	que	no	berço	se	acalenta.	

Canta	doce	Alcyon,	e	em	mar	sereno	

Das	ondas	animado	vai	boiando.	

	Meu	termo	de	viagem	se	aproxima!	

Restam	mágoas	–	mas	logo	a	paz	das	campas!	

Nem	hajas	dó	de	mim,	–	longa	tormenta	

Contínua	me	acossou;	e	eu	antes	quero	

Dormir	no	porto,	que	tremer	de	susto	

	Sobre	irritado	escolho.	

Mas	tu!	co’a	ponta	d’asa	preguiçosa	

As	águas	fere!	Qual	sorri	de	gosto		

Menino	que	no	berço	se	acalenta.	

Canta	doce	Alcyon,	e	em	mar	sereno	

Das	ondas	animado	vai	boiando.	

Mui	feliz	–	nem	fugiste	à	tua	gente:	

Não	corres	triste	e	só	por	sobre	as	águas!	

Que	o	ninho	vai	contigo,	e	a	pátria	toda	

	Te	segue	e	boia	ao	lado!	

Longe…	bem	longe	o	lar	por	que	suspiro!	

Longe…	bem	longe	o	que	meu	peito	anseia!	

E	ser-me-á	dado	o	ver…	escutar	ainda…	

	Olhos…	sons…	que	amo	tanto?	

Terna	amizade,	nobre	e	pura	chama,	

Do	céu	descida!	–	onde	não	te	acoitas,	

O	gelo	do	sepulcro	lá	existe!	

E	hei-de	eu	viver…	morrer…	sem	da	minh’alma	
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Arcanos	revelar!…	da	mente	o	facho	

	Tem	assim	de	apagar-se!	

Que!…	só	penhas!	e	só	areal	deserto!	

Um	ar	pesado,	um	céu	tempestuoso,	

Mais	triste	do	que	a	noite!	–	luz	do	dia	

Tão	lívida,	que	ofende	os	olhos	débeis!	

Se	nesta	muda	praia	houvera	ao	menos	

Um	eco	só,	que	a	voz	me	repetisse!	

Uma	flor	murcha…	um	tronco	desfolhado…	

Um	só	no	céu,	um	astro	vacilante!	

	Quão	grato	me	seria	esse	eco	triste	–	

A	flor	amortecida;	–	quanto	a	estrela	

Pálida	–	e	esse	tronco	já	lascado!	

Dai-me	–	dissera	–	dai-me	simpatia	

	Oh!	dai-me	piedade!	

Piedade…	sim,	porque	eu	sofro	muito.	

Respiro	a	custo;	um	fardo	–	e	é	de	morte	–	

Me	oprime	o	coração	–	sim,	piedade	

Porque	eu	morro,	e	a	areia	movediça	

–	Como	véu	funeral	–	gelada	fronte	

	Me	vai	cobrir	em	breve.	

Dizia,	e	tu	passaste	rente	d’água,	

Que	roçavas	co’as	penas	azuladas,	

Teu	canto	respondeu	a	meus	gemidos,	

Como	som	d’alaúde,	contra	os	dedos	

	Vibrando	docemente.	

Volta,	cantor	sonoro,	tu	me	aprazes;	

Responde	ainda	uma	vez	a	meus	lamentos.	

Teu	canto	me	parece	hino	d’esperanças,	

Tua	brilhante	cor	a	cor	dos	céus.	

Canta,	e	co’a	ponta	d’asa	preguiçosa	

As	águas	fere!	Qual	sorri	de	gosto	

Menino	que	no	berço	se	acalenta.	



Maria	Gabriela	Rodrigues	da	Silva	Ferreira	
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Canta,	doce	Alcyon,	e	em	mar	sereno	

Das	ondas	animado,	vai	boiando.	

	

NOTAS	

	 Vers.	4.º	–	Parecia	melhor	–	Canta	suave	Alcyon	&c	

	 Vers.	6.º	e	seg.	–	Não	ficaria	mais	fiel	e	inteligível:	

Meu	termo	de	viagem	se	aproxima.	

Pouco	mais	penarei,	que	a	paz	da	campa	

Aí	vem	logo.	Oh!	nem	por	mim	te	pese,	

Esta	minha	tormenta	dura	há	muito;	

Antes	dormir	no	porto,	que	de	susto	

	Tiritar	sobre	o	escolho?	

	 15.º	O	mesmo	que	o	vers.	4º	

	 17.º	Tão	feliz!	–	Com	o	ponto	de	admiração	seria	mais	claro.	

	 19.º	e	seg.	

Contigo	vai	teu	ninho	e	a	pátria	inteira	&c	

	 Parece	mais	natural	a	construção.	

	 21.º	e	seg.	

Longe,	tão	longe	é	o	lar	&c	

Longe,	tão	longe	&c	

	 27.º	–	Aí	o	gelo	do	sepulcro	mora.	

	 28.º	e	seg.	

Viver,	morrer	sem	revelar	minha	alma	

Quê!	do	ardido	pensar	soprar	na	chama!	

Quê!	só	penhas	&c	

	 45.º	e	seg.		

Respiro	a	custo,	um	peso	que	m’o	esmaga	

Oprime	o	coração.	Oh!	sim	piedade	

Que	eu	morro,	e	vai	cobrir-me	a	fronte	gélida	

De	alvo	sudário,	a	areia	movediça.	

	 53.º	e	seg.	

Com	o	som	do	alaúde	me	responde	

Sob	os	dedos	que	o	vibram.	



Eu	tinha	umas	asas	brancas	
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	 55.º	e	seg.	

Vem,	responde	outra	vez	a	meus	lamentos!	

Cantor	sonoro	que	esta	dor	me	afagas,	

Teu	canto	me	parece	&c	

Concluiremos	dando	os	parabéns	a	Mlle.	Pauline	de	ter	encontrado	tão	dig-

no	intérprete	na	língua	de	Camões.	Não	achou	

	 Um	eco	só	que	a	voz	lhe	repetisse;	

mas	muitos	ecos,	porque	as	boas	musas	em	Portugal	se	já	têm	poucos	sacerdotes,	

ainda	contam	muito	devoto.	

Nem	com	uma	flor	murcha,	nem	de	um	tronco	desfolhado;	mas	de	muito	vi-

çoso	 loiro,	 e	mui	 frescas	 flores	de	nossos	 roseirais	 coroaremos	a	poetiza	e	o	 seu	

intérprete.	–	Assim	continuem	ambos	a	nos	cantar	tão	lindas	canções.	

	

	

	


