


O prefácio 

da obra Por- 
to e Brasil, 

M a p l  hães 
Basto dizia 
que as His- 

O ilAAÇI1 N A S  P~CIIRS 
D E  { { O  TRIPEIROr [1!00-1!!8] 

tórias do Brasil e de Portugal se encontravam tão inti- 
mamente ligadas que n ~ o  se podia ter conhecimento 
completo da uma sem se conhecerem, mais ou menos pro- 

fundamente, numerosos capítulos da outra 
Este pensamenfo ganha toda a validade nas páginas 
de uma  velha^ revisto do Porto - O fiipeiro - que, 

com o apoio de várias instituições locai~, se colocou ao 
serviço da cidade e do noroeste peninsular, assumindo- 
se como reposit~rio da sua mem~rio colediva Funda- 

da em 1998 por Alfredo Ferreira de Faria, esto p~bl i -  
coção prolongou-se até oo presente, ao longo de sete 
séries e cinco interrupções, iornecendo um interessante 

campo de análise das temáticas luso-brasileiios, com 
realce para os profundas liga@& entre o região portuense 

e o Brasil. 
A 1"érie de O Jripeirateve o singularidade de otrovessar 
a monarquia e o república, jó que se estendeu até Agos 

to da 191 3; os negócios de Estodo de Portugal e do Bra- 

sil assumem ai algum destaquecom a eleméride do reo- 
tamento dos relações bilaterais ocorrido em Maio de 

1895, e com a evocação das visitos ao Porto-do im- 
perador D Pedro II ('1. 

Outros referências ao Brasil são focalizadas em figuras na- 

cconais cuío percurso de vida tocou, de algum modo, aque 
Is país. É disto exemplo o texto de Pinheiro Chagas sobre 

Manuel Fernandes Tomás no qual se evidencio a influên- 
cio que este político exerceu sobre as Cortes Constituintes, 

levando-as a endurecer posiçaes face b colánia e preci- 
pitando algo que teria inevitavelmente de acontecer, mais 
cedo ou mais tarde: a independência do Brasil 1''. A pio- 
so de Pinheiro Chagas foi ainda utilizado para biografar 

um espirrto irrequieto -José Cardoso Vieira de Castro - 
que em 1866 decidiu ir ao Brasil divulgar os seus escrifos 

e ideias liberais, permanecendo cerca de um ano no seio 
da sociedade carioca C?'. Também o poeta e lornalista por- 
tuense Faustina Xavier de Morais optou pelo Brasil para 
lá embarcou em 1858 e lá morieu após onze anos do. in- 

sucesso sentimental e material, mas com inequívoca po- 
pularidade literário, wmo kxnbrouJbiio Moutinho i4' 

OS agrandes  criminoso^^ e as qrandes artistosa sugeri- 
ram alguns títulos do l g  série de D Tripeiro Ent-re os pri- 

meiros, é evocado pela 

pena de Camilo a fuga 

de Zé do Telhado paro 
o Brasil, por meados de 

Oitocentos Já O texto 
de Firmino Pereira bio- 

grafava o prodigioso pianista e compositor portuense 
Artur Nopoleão culo percurso artístico incluiu o Brasil, país 

que escolheu para acabar os seus dias pois o partir de 

1868 fixou residência no Rio de Janeiro, na qualidade 
de professor e proprietário de um c6lebre estabeleci- 

mento de músicas, o primeiro do género a existir na ca- 
pital brasileira l61 

O impacto na sociedade portuense da figura do brosr- 

ieiro, entenda-se o emigrante português no Brasil que re- 
torna ao país natal após anos de trabalho, é sugerido 
pela transcrição de um excerto de Ramolho Ortigão, 
aqui epigrafado O Porto em 1850. Como outros auto- 
res oitocentistas, Romalho contribuih poro a formação 
do *mito do bms~\eiro*, pois apresentouo como o minhoto 

de origens humildes que regressava rico, exibindo na 
capital nortenha as roupas vistosas e a fortuna amea- 

Ihada " Paradigma máximo deste novo tipo social, que 

associava a nobilitação recente, a benemerência e o 
investimento empresarial, foi o Conde de Ferreira cujos 
traços biográficos foram aqui traçados por Correia da 
Veiga, a par da tronscriç60 do seu testamento ''I. 

Na 2%érie, publicado entre Janeiro e Junho de 191 9, 
Q Jripeiro continuou a lembrar alguns portugueses o 

quem os voltas da vida levaram ao Brasil. Nesta gale- 
ria, além do bandido romântico Zé do Telhado [novamente 
evocado pela pena de Camilo), fambém cabiam milito- 

res ilustres do Cerco do Porto como o Barão de S. Cos- 
me e os viscondes de Valongo e de Bóbeda, ou ainda 
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o explorador Silva Porto que aos doze anos emigrou 
para o Brasil onde permaneceu até cerca dos vinte e um, 
passando doi a Angola e à aventura do desbravamen 

to do sertão "1 

No 3%érie, que correspondeu ao período compreendido 

entre finos de 1925 e meados de1 928, perpassam ou- 

tros portugueses com ligações ao Brasil: o fundador da 
Associação dos Bombeiros do Porto -Guilherme Go- 
mes Fernandes - nascido na cidade da Baía i'@', o cé- 
lebre caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro que entre 
1875-1 879 emprestou o sua arte a periódicos corio- 

cos, e ainda o músico portuense Domingos Círiaco de 
Cardoso, concertista e reputado autor de operetas que 

em 1863 partiu paro o Rio de Janeiro onde permane- 

ceu catorze anos, vialando posteriormente duas vezes ao 
Brasil com uma companhia teatro1 '''' 
A 4"érie de O Tripeiro, publicoda entre Outubro de 
1930 e o mesmo mês do ano seguinte, não fornece ele- 
mentos para a análise em questão A própria revista vi- 

via tempos difíceis e só após uma interrupção de qun- 
ze anos surgiu em Maio de 1946 a 5' série de O 
Tripeiro, dirigida até Abril de 1960 por Artur de MO- 
galhães Basto Esto longa série de três lustros revela uma 

particular incidência nas temáticas luso-brasileiras, sen- 

do ainda de realçar a campanha de divulgação de O 
tipeiro entõo realizada no Brosil através da nomeoçóo 
de vários subogentes em diversos estodos do país 

Um dos assuntos recorrentes desta série prende-se com 
o surgimento de uma agremioção cula sede se locolizova 
no Rio deJoneiro e pretendia ligar portuenses de ambos 
os lados do Oceano Trata-se da Cosa do Porto no Rio 

de Janeiro, fundada em 1945 por Morques da Silva 
(tambésn seu primeiro presidente), que adoptou o lema. 
Pelo dishito do Porto - Para engrandecirnenfo de Por- 

tugal. 
As ligações entre O Tripeiro e esta colectividade eram 

profundos Marques do Silva era delegado da revisto no 

Rio de Janeiro e para ela escreveu vários textos, em 
1947 a agremiação conferiu a O Tripeiro o título de só- 
cio honorário, funcionando esta revista como uma es- 
pécie de interlocutor entre a cidade do Porto e a coló- 
nia portuense do Rio deJaneiro Não surpreendem pois 

os frequentes notícias sobre o Boletim lnforrnohvo publ- 
cado por esta associação, os suas relações com outras 
instituições que ag~utinavam portugueses [lornais como 

Voz de Portugal e Mundo Portugu&, o Liceu Literário Por- 
tuguês, o Clube Ginástica Português, o Orfeão Portugal, 

outras casas regionais portuguesas, etc ), mas sobretu- 
do as suas actividades culturais como conferências e sa- 

raus musicais, declamaçhes de poesia e recitais culos re- 
pertórios privilegiavam tradições, escritores e compositores 

portuenses i'a' 

Paralelamente, alguns contributos deste período atestam 
a recepçõo do cultura portuguesa no Brasil, a vários ni- 
véis, através de artigos como o que refere o aexporta- 

çãoa do devoção a S Gonqalo de Amorante para aque- 
le pais, OU o que estuda a correspondência de D. Pe- 
dro II com Herculano, Costilho e Camilo 

Esto série remete também para a ligação a Portugal, e 
mais especificamente ao Porto, dos intelectuais e artis- 
tas brasileiros Três exemplos ilustram a situação: a pro- 

pósito do 52%niversário do reatamento das Iigações di- 
plomáticos entre os dois poíses, evocou-se a visita ao Porto 

do ministro brasileiro em Portugal, Joaquim Francisco As- 
sis B r o ~ i I ~ ' ~ ) ,  O artigo intitulado Gusiovo Barroso e a Por- 

to referia as obras desie historiador integralisto que ano- 
Iisavam a nalmaw dos monumenfos portugueses e ressaltava 
o capitulo relativo às Aquarelas do Porto 1"'; o texto so- 

bre Os Geroidos evocava a carreira artistico deste due- 
ia de miisicos-bailarinos evidenciando os suas actuações 

no nosso pais, onde acabaram por se fixar i'6'. 

F a ç a - s e  l u s i i ç a  a o  < B R A S I L E I R O a  
que o Rornsntirma l a n l o  caluniou 



Mas são sobretudo os portuenses (ou portugueses liga- 

dos ao Parta) e as suas experiências nas terras de Vera 
Cruz que dominam a temática luso-brasileira nos púgi- 
nas da 5"érie de Q Tripeiro. 0 s  exemplos sáo varia- 
dos como se comprovo ao analisar o texto de Rocha Bri- 
to sobre o jesuíta Inácio de Azevedo que chegou ao 
Brasil em 1566 ''71, o artigo de Hernãni Cidade a pro- 

pósito do bicentenário da nascimento de Antóriio Ribei- 
ro dos Sontos, membro da Academia Real das Ciências 
que em criança partiu do Porto rumo ao Brasil só re- 

gressando para prosseguir estudos na Universidade de 
Coimbro 'I"; o artigo Raiael Bordalo Pinheiro e o Porto 
que lembra como ele mantivera sempre uma relação es- 
trecta com esta cidade pois mesmo no Rio deJaneiro os 
seus companheiros de tertúlia eram os músicos portuen- 
ses Ciríaco Cardoso e Artur Napoleão, com quem par- 

tilhara uma república que se celebrizou na boémio flu- 
minense ("I; ou ainda o texto comemorativo do centenário 
de nascimento de Gonçalves Crespo que sublinha que 
este escritor nascido no Rio veio paro o Porto, fazendo 
aqui as primeiras incursões na poesra Poi 

Os artistas portuenses que se notabilinorom no Brasil e 
aí permaneceram até ao fim dos seus dias são também 
memorados vejam-se os textos dedicados ao artista plár 

tico Rozo lagoa, ao pianista e compositor ~ e r ~ í l i o Â n ~ e -  
10, e ao escritor Filinto de Almeida, um dos fundodores 

da Academio Brasileira de Letras i2'' 

0 s  portuenses cuios negócios Ihes granlearam Fortuna em 
terras brasileiras não podiam deixar de estar presentes Um 
Homem que dignificou duas pátrias fala de António Gon- 

çalves de Aroúlo, natural de S. João da Foz que no Bra- 
sil consolidou fortuna através da actividade comercial, vin- 

do a notabilizar-se por uma vasta obra de beneficência 
que acalentou ot6 6 hora da morte, ocorrida nesse país 
em 1889 f2*. Por SUO vez, O texta evoativo de Henrique 

de Mesquita ilusira outro tipo de brasileiro, filho de um emi- 
grante natural da Lixa que prosperou com a borracha do 
Porá e regressou ao pais, instalando-se num palacete da 

Bowista, Henrique, um dos filhos mais novos e lá nasci- 
do'em Portugal, era um homem distinto e viajado que se 
destacou na capitol nortenha em actividades diversas, 
como a presidência do Futebol Clube do Porto, e viveu 

alguns períodos da sua vida no Porá e no Rio de Janeiro, 
fixando-se posteriormente em Lisboa '231 

Mas para além destes casos particulares, a representa- 
ção colectiva do tipo do brasileiro de tornaviagem tom- 

bém se pode encontrar nesta publicação mensal Veia- 

se o artigo de Arnaldo Leite sobre o comediógrofo Sá 
de Albergaria que realça uma dos suos operetas com cen- 
tenas de representações no inicio do século O Brasileiro 

Poncrbcio Sobre a peça diz o artigo. #A figura do bra- 
sileiro - aquele brasileiro do século passado, que re- 
gressava a Portugal com o papagaio e o indispensável 

poleiro, e que dotava a igreia da sua Freguesia com um 
sino e um relbgio - era fielmente estudada por Só de 
Albergaria, desde o ridiculo das situações, ate ao sotaque 
dengosa e arrastado do pronúncia» '14'. 

Igualmente de carácter memorialístico é o artigo que 
Amadeu Cunha intitulou Do aBrasileiroa e seus críticos no 
qual pretende salientar a admiração de que eram alvo 

os retornados do Brasil Segundo explica, os lares por- 
tugueses tinham até litografias desses homens, geral- 
mente de origem modesta que, após granleorern pecú- 
lio no Brasil, regressavam 6 pátria engrossando a fidalguia 
nova e xdemocrática do Liberalismo* e se distinguiam pe  
Ias obras de benemerência [criandq escolas, fundando 
hospitais, subsidiando obras pbblicas], enfeitavam a ter- 
ra-natal com os seus apalacefes mais ou menos ochale- 

zadosr, e singravam na política lml ou nacionol Apon- 
tando exemplos de alguns brasiletros notáveis Icondes de 
S Salvador de Matosinhos e de AltoMearim) o autor 

visava resgatar da condenação literária e social essa 
personagem que, como lembra, o caneta de Camilo 
ehovia caricaturado até 6 ferocidade) e .caricatura é de- 

formaçãoa Por isso evoca a <doutrina novo* de Eço que 
no seu prefácio ao Brasileiro Soares de Luis de Maga- 
lhães, em 1886, reabilita e reintegro o brasileiro, tal 

como cinco anos antes Gomes de Amorim havia feito no 
romance As duas fiandeiras, embora com menos sen- 
sacionalismo e impacto '2s1 

Pode dizer-se que O fipeiro, pela incidência e trota- 
mento que conferiu ao tema, quis tamkm contribuir para 

a reabilitação do brasileiro, tão causticamente tratado 
pela literatura oitocentista Se dúvidas houvesse a este 

respeito bastaria anoli~ar o artigo de Mogolhãeç Basto 
publicado em 1958 sob o eloquente título Faça-se lus- 
hça ao aBrasiIeiro~ que o Romantismo tonto caluniou. A 
imagem do brasileiro boçal e burlesco veiculada pela sa- 
nha camiliona contra o rival Pinheiro Alves, Mogolhães 
Basto contrapunha a imagem de homens enobrecidos 

pela caridade e filantropia, por isso reslomava que se 
fizesse lustiça à memória desses homens tom os quais 
o norte do pais tinha uma imensa dívida de gratidáo A 
exclamação final do texto sintetiza a teorla expendida. 



%Abençoado ouro do Brasil, abençoados brasileirosl~ i"' 
Magalhães Basto fora, de resto, o mentor do Grupo de 

Estudos Brasileiros do Portaque, em 19ó1, ao comemorar 
um quarto de século de existencia e alguns meses após 
a morte do historiador, fez publicar em O Tripeiro um ar- 

tigo que homenageava a suo acção em prol da amira- 
de luso-brasileira ["J. Este ortigo inclui-se lá na 6%érie, 
publicada entre Janeiro de 1961 e Novembro de 1972, 

a qual conferiu 6.5 temáticas em apreça uma orientaçõo 
semelhante & da anterior 
Continuam pois os referências à Casa do Porto no Rio 

de Janeiro e evidenciam-se alguns textos de carácter his- 
tórico culo denominador comum assentava no Iigaçao 
de brasileiros com o Porto ou de portuenses com o 

Brasil, sem esquecer representantes emblemâticos da 

monarquia como D Pedro IV, ou seu filho o imperador 
D. Pedro 11 
O destaque vai todavia para numerosos artigos que evo 

cavam artistas portuenses que fugazmente levaram a sua 
arte ao Brasil (coso de Aurélio Paz dos Reis), ou que aí 
viveram e até se radicaram, como os músicos Raimundo 

de Macedo e Óscar da Silva, vários artistas plásticos, 
e numerosos escritores com destaque para Álvaro Fran- 
co R~be~ro, José Dias de Oliveira e Faustino XavFer de No- 
vais, aqui longomente retratado por Cruz Malpique que 
também evoca o casamento da irmã de Faustino com o 

grande escritor Machodo de Assis "1 Da presença de 
intelectuais br~sileiros em solo portuense h4 tão somen- 
te o noticia de mais uma visita de Erccs Verissirno à c r  

'I 
dade que tanto lhe recordava a natal Porto Alegre l3O' 

A 7P série de O Fipeiro publica-se ininterruptamente des- 
de 198 1, data a partir da qual passou a propriedade 
da Associação Comercial do Porto Inicialmente 50b di- 
recção do Professor Antbio Cruz, dele foram publica- 
dos alguns textos relacionodos com a história luso-bra- 

sileira, nomeadamente sobre o tripeiro Pero Voz de 
Caminho, sobre o História da Colonizaçõo Portuguesa 

do Brasil coordenoda por Carlos Malheiro Dias, ou s e  
bre a colecção de manuscritos ultramarinos da Bibliote- 
ca Pública e Municipal do Porto '3'' Aliás, verifica-se 

nesta shrie a incidência de estudos de docentes da Fa- 
culdade de letras do Porto sobre a matbria em epígra- 
fe, como o comprovam os textos dos Professores Olivei- 
ra Ramos (Os Descendentes do Brasileiro Thomaz e A4 
Ze  Centenário do Nascrmento da D Pedro 14, Ribeiro 
da Silvo sobre A Geografia do Comércio Portuense nos 

finais do século XVIII, e Jarge Aives que nesta revisto di- 

vulgou alguns aspectos da sua extenso investigoção soL 

bre a emigração para o Brasil, traçando inclusivomente 
o percurso empresarral do torno-viagem Clemente Me- 

néres (32' 
Destes brasileiros regressados à pátria continua O iripeiro 
o dar conto na suo última série como o demonstram os 
estudos sobre o Barão de Nova Sintro, o Conde de 

S Bento e a Fundação Cupertino de Mirando ("1 Man- 
têm-se também presentes os artistas portuenses com 

actividades desenvolvidos no Brasil como os pintores 
António Carneiro e Emídio Dias de Carvalho, o músico 
Óscar Courrége do Silva, ou mesmo a ofamoda mo- 

dista Candidinha "'' 
As Iigaçcies da literatura nacional ao Brasil súo ossna- 
lados com artigos sobre escritores consogrados como 

Camlo Castelo Branco, Gomes de Amorim, Xavier de 

Novais e Ferreiro de Castro 1'') Embora escassos, emer 
gem alguns estudos sobre individualidades brasileiros 
com vivênc~os no nosso país "6', mantendo-se ainda pre- 

sente o casal imperial Pedro li e Teresa Crisfina por via 
das suas estadias no Porto onde, aliás, a imperatriz fa- 
leceu, logo após lhes ter sido interditado o território da 

nóvel república brasileira 1"' 

Entre os intelectuais portugueses ligadas ao Brosii são re 
ferenciados o enciclopedista António Ribeiro dos Santos 

e o jurista António Luís de Seobra, bem como o profes 
sor Duarte Leite que nesse pais desempenhou o cargo de 
embaixador de Portugal entre 191 4-1 93 1 , encetando 
então a investigoção histórica no ambito dos descobri- 
mentos portugueses 

Incluem-se nesta 7" série de O Tripeiro artigos que visa- 
vam homenagear homens reconhecidamente amigos do 
Porto e cultores do intercâmbio cultural luso-brasileiro 

Velamse OS destaques feitos ao lornalista Manuel dos San- 
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