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Aceitando que o Romantismo foi um período da história cultural do Ocidente deve todavia 
sublinhar-se que houve diversos romantismos consoante os paises e os momentos da sua 
afirmação; a par das incertezas sobre a natureza deste fenómeno que se consubstanciam na 
pluralidade dos seus impulsos, na disparidade das suas manifestações. nas contradições dos 
seus efeitos, na ambiguidade das suas formas de expressáo. avulta a dificuldade de o balizar 
cronologicamente. 
Situado entre duas idades. tem laços com o pensamento das Luzes e com a ideia ou facto 
revolucionários, com a sociedade industrial e o mundo da burguesia conquistadora. com a 
transformação do Estado e a formação das nações. A Europa absolutista e clássica cede 
lentamente aos estímulos do liberalismo e do romantismo e por isso as suas origens buscam-se 
nas últimas décadas de Setecentos, desenrolando-se através de metamorioses e renascimentos 
vários ao longo da centúria seguinte. tomando orientações diversas que mais não são do que 
formas de se perder e reencontrar, plasmando-se ora no realismo, ora no naturalismo, ora ainda 
no simbolismo. Com efeito, o Romantismo não se pode localizar entre duas datas muito 
marcadas bem como não se deixa encerrar em nenhuma definição. 
Se estudar o Romantismo pressupõe a exploração das profundezas da consciência individual e 

colectiva e a reflexão sobre os problemas da expressáo artística e da função da arte, também é 
certo que não se pode negligenciar a cultura dita "material". a intelecção das vertentes 
económicas. sociais e demográficas, as estruturas jurídicas e políticas, as ideologias e os quadros 
de pensamento. 
Apontava-se o pensamento racionalista e generalizador como incapaz de penetrar a totalidade 
do real começando a reclamar-se as possibilidades de um conhecimento intuitivo e irracional 
que privilegiava a experiência individual e subjectiva. A emancipação de valores como o 
sentimento e a paixão. até então abafados pela disciplina classicista e a ponderação racional, 
surge como corolário do empirismo sensualista e desenvolve-se com as novas doutrinas 
idealistas. permitindo o culto da originalidade pessoal, a exaltação das potencialidades do 
individuo e a eclosão do génio criador. 
O liberalismo extravasava da sua dimensão meramente política e impunha o princípio da 
liberdade a todos os sectores da vida, propiciando uma alteração do pensamento e uma 
libertação estilística. Esta vaga poderosa de renovação das ideias estéticas do Ocidente - para 
a qual contribuiu decisivamente a nova sensibilidade filosófica - mesclava o inconformismo 
com a apologia do herói, o desejo de contestação a ordem estabelecida com a apetência por 
emoções intensas. 
Sendo um movimento que se desenvolveu num clima de grande agitação, de irreversível 
mudança político-social, um dos seus traços fundamentais. enquanto corrente socio-política 



(aliás indissociável das suas manifestações culturais e literárias), é a nostalgia das sociedades 
pré-capitalistas, uma crítica ético-cultural do capitalismo e do centralismo absolutista. 
A reinvenção do passado promove o culto fervoroso das antigas tradições, a demanda das 
origens e a afirmação da originalidade de cada povo, favorecendo o despertar dos 
sentimentos nacionalistas que haviam de imperar sobretudo após as agressões napoleónicas. 
O Romantismo constituiu-se pois como um historicismo entendendo que o presente se 
encontrava comprometido com os fins últimos a atingir no futuro, mas sobretudo 
condicionado pelas realidades do passado com o qual nenhum povo pode romper sob pena 
de destruir a sua peculiar personalidade. A evocação histórica que exaltava, ou melhor, 
sobredoirava a epopeia nacional de génese medieva, espelha a vontade de afirmação da 
individualidade do povo e da genialidade dos seus melhores espíritos, alimentando os mitos 
refundadores da nação e projectando-se em múltiplas revivências e revivalismos que povoam 
as criações literárias e artísticas. 
O início da contemporaneidade é assim marcado por um ecletismo que se apresenta como 
inovação fundamental e condição de liberdade, conjugando o cristianismo com o misticismo, o 
tradicionalismo político com as aspirações revolucionárias. O seu equilíbrio constrói-se a partir 
de um jogo de oposições: energia e nostalgia. passado e futuro, revolução e reacção, optimismo 
e desespero, solidariedade e solidão. O Romantismo é simultaneamente sincretismo e análise, é 
um movimento. no pleno sentido do termo, em que cada experiência nacional deve explicar a 
sua diferença. 

O Portugal da segunda metade do século XVIII reflecte as tensões de um país que, apesar 
de alguns índices de crescimento, declinava na sua posição relativa entre as demais nações 
europeias. Sob o ponto de vista demográfico Portugal comungava do surto europeu e 
registava, por volta de 1820, cerca de 3 100 000 habitantes dos quais apenas uns escassos 
15% viviam em centros urbanos, denotando uma evidente ruralidade. Se Lisboa deixara de 
acompanhar o ritmo das cidades-capitais europeias, a província passou a estar melhor 
povoada, salientando-se o crescimento do Porto que, alcançando os 50 000 habitantes por 
volta de 1820 se distanciava cada vez mais das outras cidades, constituindo um bom 
exemplo da prosperidade e desenvolvimento económico do norte do país, contrastando 
com o declínio do sul. 
Longe do fulgor que o impulso expansionista lhe emprestara dois séculos antes, Portugal 
reencontrara na economia brasileira. ao longo da Ia metade de Setecentos, a prosperidade há 
muito perdida, assente em três pilares fundamentais: ouro e diamantes, açúcar e escravos. Não 
obstante o esforço das companhias comerciais e outras reformas pombalinas, o refluxo da 
produção aurífera e o amadurecimento autonómico da colónia ditariam as crescentes 
dificuldades do império luso-brasileiro, pese embora não se deixasse de registar uma evolução 
económica que se baseava quer na exploração ultramarina quer na economia metropolitana 
escorada na agricultura, no comércio e numa indústria necessariamente incipiente. Portugal 
ampliou então o número dos seus parceiros comerciais e aumentou consideravelmente a 
produção de vinho, o grande produto do século XVIII que trouxe riqueza ao país mas que o 
subordinou a Inglaterra. 
Se por esta altura o país evidenciava alguma saúde económica, chegando mesmo a balança 
económica a conhecer saldo positivo, o 1" quartel do século XIX correspondeu a uma nova fase 
de depressão, enquadrada aliás na conjuntura internacional, tendo os anos de 1808 a 1813 
conhecido uma crise mais profunda devido às invasões francesas, a abertura dos portos 
brasileiros ao tráfego internacional e sobretudo ao crescimento fabuloso da indústria britânica, o 
que implicou um "deficit" sempre crescente no comércio externo português e ainda bem 
patente nas vésperas da revolução liberal. A Guerra Peninsular pôs assim termo à prosperidade 
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do século XVIII provocando a paralisação do comércio externo e interno, o fim do monopólio 
português no Brasil, o declinio das receitas e o decréscimo das exportações e importações. 
Entendido quer como corolário último do absolutismo régio quer como consequência política das 
doutrinas das Luzes, o Despotismo Esclarecido de Setecentos marcou uma época de centralização 
e fortalecimento do poder real, encarando o monarca como intérprete das leis naturais e 
depositário das leis de Deus. Pombal afirmou-se como o grande mentor desta doutrina em 
Portugal e reformou os vários campos da governação para melhor responder a crescente 
complexidade da administração pública e da intensificação dos contactos internacionais. 
As cortes não foram convocadas, o modelo de governo por conselhos foi declinando impondo- 
se o poder dos ministérios (sobretudo o do reino cujo titular agia como um verdadeiro primeiro- 
ministro), a justiça senhorial foi abolida operando-se uma unificação na administração judicial, 
reestruturaram-se as instituições repressivas e policiais com especial relevo para a criação da 
polícia de Estado cujas atribuições não pararam de crescer até a revolução de 1820. Pina 
Manique, Intendente Geral da Polícia, celebrizou-se pela ordem que conseguiu imprimir à 
capital e ao país mas sobretudo pela tenaz perseguição que moveu aos pedreiros-livres e 
suspeitos ou adeptos do ideário liberal. 
Crente do princípio da igualdade de todos perante a lei, o despotismo iluminado tendia a nivelar os 
diferentes grupos sociais face ao poder real; daí a abolição de privilégios baseados na 
hereditariedade e na tradição. A velha aristocracia fundiária declinou e foi gradualmente substituída 
por uma elite recém-nobilitada de burocratas, intelectuais e burgueses, cuja preparação 
especializada era reclamada pelas novas exigências das funções administrativo-diplomáticas e das 
operações económico-financeiras. Este apagamento da nobreza de sangue e o surto de uma 
burguesia nacional não foram exclusivo da governação pombalina, antes prosseguiram nos reinados 
posteriores com uma promoção social evidente das actividades mercantis. 
O reforço do poder real também não poupou o clero, nomeadamente os seus sectores mais 
poderosos, cerceando privilégios e prerrogativas eclesiásticas. A Igreja nacional que o Estado 
despótico almejava pressupunha tanto menor submissão a Roma quanto maior dependência do 
favor régio. O despotismo não admite estados dentro do Estado e a expulsão dos Jesuítas foi 
disso exemplo. Por sua vez a Inquisição encontrava-se ultrapassada e Pombal converteu-a num V i e w o f I h e c i t Y o f O ~ ~ ~ ~  

disciplinado tribunal régio, sem contudo a extinguir. Desenho de Cailor van Zeller, rapitZo da 
begada inglesa ao reniiqo de Portugal 
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interesse do Estado materializou-se ainda em atitudes como a protecção aos artífices, a proibição i.. 170MNsR 

da escravaturas negra na metrópole e indígena no Brasil (onde foram inclusivé estimuladas as 
uniões luso-ameríndias), a abolição da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos. 
A inevitável secularização da cultura resultante deste processo de laicização política 
pressupunha uma intervenção directa do Estado na educação pública e em todo o sistema 
cultural, derramando-se as reformas do ensino pelos diversos nivéis, desde o primário ao 
universitário, atingindo novos espaços geográficos que são contemplados com instituições 
escolares de índole vária, e afectando franjas mais vastas da população. Paralelamente, 
ampliaram-se e actualizaram-se "curricula" e matérias de estudo, com particular destaque para 
as áreas técnico-científicas, sendo também sensível a abertura a ciência e aos mestres europeus. 
0 s  "estrangeirados" foram agentes valiosos no fomento do progresso cultural actuando de 
diversas formas, mais ou menos enquadrados pelas instituições ou orientações políticas do 
Estado. A recepção da cultura transpirenaica impôs-se ao longo do século e a hegemonia dos 
modelos cuturais franceses e ingleses acelerou o desprezo pela influência espanhola. 
Se se afirmou o princípio iluminístico da difusão da cultura- patente em multiplicadores vários 
como as sociedades eruditas e academias, a formação de bibliotecas, o hábito da 
correspondência científica, o surto do periodismo, o aumento da produção livreira - a 
renovação estava longe de implicar a liberdade de cultura e apoiou-se num sofisticado 



dispositivo censório. Não obstante esta limitação. o espírito de liberdade consagrado pelas 
Luzes estimulava a circulação e apetência pelos livros proibidos. ou permitia vislumbrar laivos de 
contestação a velha ordem inocuamente patentes nas obras toleradas. 
Embora certamente de uma forma involuntária. este regime preparou o país para a revolução 
liberal de Oitocentos: quer a nobreza quer a Igreja sofreram golpes de que jamais se 
recomporiam. burocratas e homens de negócios tomaram as rédeas da administração e da 
economia. a abolição do privilégio feudal abria caminho a aspiração da igualdade social, a 
secularização das consciências clamava por um Estado laico mas a sua configuração 
demasiadamente repressiva suscitava inevitáveis ataques a própria monarquia absolutista e 
alimentava a reivindicação pela liberdade. 
Os primeiros anos do século XIX, marcados pelo vendaval napoleónico. reservavam a Portugal 
uma crise profunda; em virtude das invasões francesas a corte transfere-se para o Brasil, o povo 
sofre as agressões militares durante cinco anos e só começa a repelir os invasores com o auxílio 
da Inglaterra que escolhe um dos seus generais, William Beresford, para governar o país na 
ausência do rei. Enquanto o Brasil conhecia uma fase de organização das suas estruturas 
politico-administrativas sendo elevado à categoria de reino unido a Portugal (1815) e 
internacionalizava os seus negócios. a velha metrópole vivia uma séria crise das finanças 
públicas e assistia a ruína do comércio e da agricultura acelerada pela concorrência externa. 
Além da desolação causada pela guerra, Portugal confrontava-se com uma situação política de 
grande fragilidade convertendo-se. desde 1808, quer numa colónia do Brasil quer num 
protectorado britânico. 
E neste cenário de abatimento nacional que as ideias liberais ampliam a sua difusão, tanto por 
influência francesa como inglesa, gerando um descontentamento que se traduziu, para certos 
grupos, no desejo de mudança de regime. A conspiração abortada de Gomes Freire de 
Andrade. em 1817. marca justamente o surto de uma consciência liberal nas fileiras do exército 
e da burocracia que se revelará vitoriosa em 1820, primeiro no Porto (onde se constituíra o 
Sinédrio para preparar o movimento revolucionário) e depois na capital. 
Se esta revolução, que inaugurou uma longa série de intervenções militares na política nacional 
contemporânea, alcançou alguns dos seus objectivos. como o regresso do monarca e a 
proclamação da Constituição, eram evidentes as diferenças ideológico-programáticas entre os 
vintistas que. profundamente desconcertados com a independência do Brasil, se depararam 
ainda com a resistência quer das camadas populares. quer da nobreza e do clero. Não obstante 
as dificuldades conjunturais, as Constituintes lograram aprovar medidas de largo alcance como 
a abolição da Inquisição, a reforma do clero secular, a alteração do regime senhorial. a 
consagração da liberdade de imprensa, a legislação eleitoral, a criação do Banco de Lisboa. 
Todavia, e apesar dos tempos serem de mudança, a vacilação doutrinária era grande. A reacção 
antiliberal, encabeçada por D. Carlota Joaquina e D. Miguel. não se fez esperar como o 
demonstram os sucessivos golpes da "Vila Francada" (1823), que se seguiu à queda do 
liberalismo em Espanha, e da "Abrilada" no ano seguinte. que levou ao afastamento do 
príncipe absoluto. O primeiro destes golpes despoletou a primeira grande vaga da emigração 
liberal para Inglaterra e França, procurando numerosos jovens exílio nessas pátrias da liberdade 
onde acrisolaram a ideologia e alimentaram os talentos. Justamente em Paris, no ano de 1825, 
Garrett publicava o poema "Camões", mito da saudade e da ingratidão da pátria. a partir de 
então indefectivelmente ligado ao Romantismo português. 
Mas as convulsões do Portugal liberal estavam ainda longe de terminar. D. João VI morre em 1826 
e o governo de regência que lhe seguiu tinha pouca força, as fileiras liberais e absolutistas 
extremavam-se, D. Pedro tomava decisões de compromisso e conciliação do seu longínquo trono 
imperial - como a outorga da Carta Constitucional - mas que não conseguiam suster nem 
levantamentos militares nem guerrilhas. desencadeando um ambiente bem próximo da guerra civil. 
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D. Miguel preparava, enfim, novo assalto ao poder. Chegado ao país para assumir a regência 
após celebração em Viena dos seus esponsais com a sobrinha, jurou fidelidade ao irmão, a D. 
Maria e a Carta, mas acaba por ser proclamado rei, em Julho de 1828, nas Cortes que convocara. 
escorando-se desde logo no apoio da maioria da nobreza titular e de uma parte importante do 
clero. Foi o início de seis conturbados anos de regime absolutista marcado por uma repressão 
violenta que, além de suscitar a segunda vaga de emigração política, provocou inúmeras prisões, 
execuções e assassinatos. Este regime despótico foi também inábil do ponto de vista político- 
económico e a resistência liberal logo começou a organizar-se nos Açores, reduto insubmisso a 
ordem absolutista, primeiro sob a chefia de Palmela e depois de D. Pedro de Bragança que, após 
abdicar da coroa brasileira em seu filho (1831), fez um périplo pela Inglaterra e pela França onde 
angariou apoios para a causa liberal. Em Julho do ano seguinte estava pronta a expedição 
composta por 7500 homens que partiu da Terceira e desembarcou numa praia do Mindelo, 
poucos quilómetros a Norte do Porto, cidade que ocuparam dias depois. 
Os dois anos seguintes assistiram ao desenrolar de uma ruinosa guerra civil que além de 
consumir muitas vidas acabou por submeter ainda mais o país a dependência estrangeira, quer 
no aspecto político, quer no aspecto económico-financeiro. Não obstante a inferioridade 
numérica e a falta de apoio popular, os liberais saem vitoriosos da peleja, quiçá alentados pela 
legislação teórica de Mousinho da Silveira que destruiu as bases do absolutismo e fundou a 
nova ordem. ou desesperados pela certeza de que a derrota significaria a exclusão da Pátria. 
Estes representantes do Portugal Novo eram eles próprios jovens, instruídos na sua maioria, 
vindo a ocupar lugares destacados na futura sociedade, desde a política ao exército, da 
burocracia as letras, marcados embora pelo trauma do conflito fratricida. 
A inevitável perseguição ao clero. sobretudo regular, foi completada em 1834 com a extinção 
das ordens religiosas, cujos bens foram desamortizados e vendidos em hasta pública. 
redundando este agravamento das relações entre o poder civil e a Igreja no corte de relações 
com Roma. Importantes transformações na propriedade adviriam ainda da prossecução do 
processo de nacionalização de grande parte de bens da Coroa. 
O fim da guerra não trouxe, contudo, a estabilidade: o país encontrava-se devastado, a 
economia desorganizada e o Estado desarticulado; os adeptos do absolutismo ora eram 
reintegrados ora perseguidos provocando mal-estar em qualquer dos casos e um estado de 
conspiração permanente; os liberais estavam profundamente divididos e revelavam nítidas 
deficiências na prática do constitucionalismo. D. Pedro, herói aos olhos de uns, ditador aos de 
outros, foi a primeira emais ilustre vítima deste desacerto. e apenas a morte. em Setembro de 
1834. o poupou a mais dissabores. 
Até 1836 conservadores e moderados detiveram o poder ensaiando algumas tentativas de 
retorno a ordem, mas a Revolução de Setembro desse ano deu voz a oposição progressista 
dirigida por Passos Manuel que conseguiu demitir o governo. abolir a Carta e repor a 
Constituição de 1822, enquanto preparava um novo texto constitucional, promulgado em 
1838. O movimento liberal ficava assim cindido em dois grupos principais, cartistas e 
setembristas, separados por divergências doutrinárias e constitucionais, questões pessoais e 
diferentes concepções da acção governativa. 
O Setembrismo saldou-se em algumas medidas importantes e revolucionárias, nomeadamente 
no campo da cultura e educação onde avulta a instituição de liceus em todas as capitais de 
distrito e a reforma do teatro nacional, seduzindo para estas obras alguns dos melhores espíritos 
do seu tempo. Mas o pacto social que mantinha um compromisso de centro-esquerda depressa 
entrou em ruptura, minado quer pela oposição cartista quer pela facção mais radical. A partir de 
1839, encarnando a garantia de ordem e prosperidade, o ministro da Justiça Costa Cabral 
surgia como o homem forte do governo, acabando por tomar o poder três anos mais tarde. 
Para cumprir o seu programa de desenvolvimento económico. o regime cabralista instaurou-se 



sob o signo do autoritarismo, servindo-se frequentemente da fraude, da repressão e da violên- 
cia. Se, por um lado, algumas das suas reformas, nomeadamente nas áreas das obras públicas e 
administração, conseguiram algum sucesso e durabilidade, por outro, a incompatibilização na 
família liberal e os descontentamentos populares, despoletados pela proibição de enterramentos 
nas igrejas, produziram um ambiente de tensão prenunciador de uma nova guerra civil. 
Após a Maria da Fonte organizou-se um governo de cartistas moderados e setembristas que ao 
fim de cinco meses foi derrubado pelos adeptos de Costa Cabral; assim se precipitou o país na 
Patuleia, um conflito que se arrastou de Outubro de 1846 a Junho do ano seguinte, e revelou 
uma curiosa organização revolucionária assente na formação de juntas locais que, detendo o 
poder por algum tempo e à escala regional, fizeram tremer o trono e o governo central. Como 
consequência da intervenção militar anglo-espanhola os revoltosos depuseram as armas sob as 
condições da paz de Cramido que em 1847 trouxe o regresso dos Cabrais. Contudo, só em 
1849, após a queda de Saldanha. o velho ministro reassumiu a plenitude do poder, embora não 
por muito tempo. Num momento que a Europa acalmava a gigantesca vaga revolucionária de 
1848, Portugal, ferido da guerra, vivia o derradeiro consulado cabralista e uma atmosfera 
terrorista de campanhas difamatórias na imprensa que chegaram a envolver a própria rainha. 
Urgia fazer a reconciliação dos portugueses, regenerar o país. 
Os primeiros anos de consolidação do liberalismo em Portugal, se bem que marcados por sérias 
hesitações políticas e graves conflitos armados, não deixaram de se desenrolar sob o signo das 
grandes esperanças, visível no ímpeto reformista e na inquietação progressista. As grandes 
obras de Carrett e Herculano, publicadas até meados dos anos 40, reflectem a demanda da 
consciência nacional e sugerem uma criatividade inovadora, se bem que respeitadora das 
tradições autênticas. O convencionalismo estético-literário que se lhe seguiu revela a 
acomodação, o esvaziamento poético-filosófico correspondente a resignação só perturbada 
pela contestação da década de 60. 
Não obstante a feição menos violenta do segundo cabralismo, a oposição ao regime liderada 
por ~aldanha conseguiu em Abril de 1851 retomar o poder dando início à almejada 
Regeneração. O país clamava por paz. estabilidade e reconciliação nacional. 
Malgrado certas contrariedades iniciais, o periodo regeneracionista cumpriu alguns dos seus 
desideratos mais pragmáticos, controlando as tibiezas constitucionais com a nova lei eleitoral e 
o Acto Adicional de 1852, debelando a crise economico-financeira com um surto industrial e 
mercantil assinalável, minimizando as fracturas sociais com uma gestão de equilíbrio entre os 
diversos grupos e uma dominação inteligente, porém branda, da máquina do poder. 
Com efeito, a política interna nos reinados de D. Pedro V (1853-1861) e seu irmão D. Luís 
(1861-1889) evidenciou uma acalmia relativa, possível apenas num quadro de prosperidade. O 
sistema bipartidário suscitou a alternância no poder entre regeneradores e históricos 
(designados por progressistas a partir de 1876, após a fusão com os reformistas) o que 
assegurou quase meio século de governo pacífico. 
Neste periodo em que a Europa oscilava entre duas tendências aparentemente contraditórias, a 
progressão palpável do nacionalismo e a afirmação generosa do internacionalismo. Portugal 
confrontou-se com a recolocação das doutrinas iberistas, propaladas por alguns intelectuais 
portugueses e por vastos sectores espanhóis. O ucronismo ibérico derramou-se em inúmeros 
projectos que visavam a união peninsular defendendo, consoante as preferências ideológicas de 
cada grupo ou indivíduo, as mais diversas fórmulas políticas para inaugurar uma nova era de 
grandeza hispânica, desde a monarquia à república. do federalismo ao dualismo ou unitarismo. 
Esta "questão ibérica" de Oitocentos que, como nenhuma outra, inflamou as páginas da quase 
totalidade da imprensa periódica, invadiu todos os domínios da literatura da época, do opúsculo 
ao ensaio, do drama a canção, da historiografia ao romance, da poesia ao sermão. Ganhou 
notoriedade no rescaldo socializante de 48. ampliou-se nos inícios do decénio de 60 com a uni- 
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ficação italiana e, no plano interno, com a morte prematura de D. Pedro V, atingiu novas possi- 
bilidades em 1868 com a revolução que destronou Isabel II de Bourbon e lançou a Espanha em 
busca de um rei, insistindo nas candidaturas de D. Luis e D. Fernando II, reabriu-se entre 1873 
e 1875 durante a 1" república espanhola, e não deixou mesmo de manifestar-se após a restau- 
ração bourbónica alcançada com Afonso XII. Aquilo que foi simultaneamente uma questão de 
opinião e uma questão política exerceu uma acção persistente quer nas mentalidades quer na 
governação do país que não mais deixou de se atemorizar com os alvitres de Espanha e se aco- 
modou reforçadamente à "protecção" inglesa e todas as suas implicações, quer no espaço me- 
tropolitano, quer ultramarino. 
A modernização que o fontismo imprimiu ao país permitiu atenuar paulatinamente o atraso que 
o separava da Europa, registando-se uma expansão económica decorrente do desenvolvimento 
da rede de transportes e comunicações; o investimento nas obras públicas estimulou a 
construção de pontes e assinaláveis troços rodoviários e ferroviários, melhoramento de portos e 
faróis, a instalação dos telégrafos, a reforma dos correios. Em 1866 inaugurava-se a ligação 
ferroviária com a Espanha e, talvez ainda mais desejável, com a Europa; Paris. a cidade-luz 
mediadora da cultura europeia, ficava a dois ou três dias de viagem. 
A par desta tendência fomentista, o amadurecimento do sistema constitucional manifestou-se 
em diversas áreas como atestam as inovações judiciais, administrativas e eleitorais, a reforma da 
igreja, compelida pela gradual laicização da sociedade, a renovação da educação e do ensino. 
com particular evidência para a instrução técnico-científica. 
Não menos assinalável foi a abolição da censura a livros e periódicos o que permitiu a 
multiplicação das publicações, efectivando-se a liberdade de expressão e reunião, propiciadora 
de um refinamento da cultura literária. Este clima de liberdade, aliado às ligações ferroviárias, 
permitiu a chegada das novas ideias, sistemas e estéticas que da Europa irradiavam por cima 
dos "Pirenéus moralmente arrasados". A ilustre geração de 70, educada nas leituras de 
Michelet e Hegel, Renan e Quinet, Goethe e Heine, Hugo e Balzac, Taine e Proudhon, Poe e 
mesmo Darwin, comprova esta abertura ao mundo civilizado, o progresso das comunicações e 
a maturidade da liberdade de imprensa. 
Não obstante a liberalização do sistema, quaisquer ataques a ordem politico-social existente 
eram mal vistos pelo que as Conferências do Casino foram arbitrariamente proibidas em 1871. .. 
O romantismo social daquele notável grupo de homens que na década anterior tinha 
protagonizado a "Questão Coimbrã" e ao qual se juntaram artistas, professores, aristocratas, 
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projectando nos quadros de pensamento novos valores filosóficos. sociais e científicos. sendim 
O monarca fardado. iandecaiado e de 
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acontecimentos, na segunda a luta ideológica ganha preponderância impondo-se, com todo o numara~unr robre aquai Se " e o  busto de 
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fulgor, a dimensão explosiva das ideias. O pensamento romântico tinha evidenciado a 
fecundidade das noções de contradição e devir, pelo que os sistemas filosóficos oitocentistas 
apresentavam a evolução das ciências e do espírito segundo uma marcha regulada por leis 
evolutivas e dialécticas. 
O positivismo e o cientismo emprestam uma fundamentação teórica às novas doutrinas 
políticas, fazendo sentir-se em Portugal, sobretudo a partir dos anos setenta. o apelo de 
organizações republicanas e socialistas que, retomando os ideais de justiça social enunciados em 
48, exerceram uma acção demopédica que chamava a atenção para as novas realidades da 
sociedade e do mundo do trabalho, bem como denunciava o esgotamento do rotativismo 
liberal. Outro volante de descontentamento e oposição às instituições manifestava-se no 
exacerbamento do anticlericalismo que apontava as hierarquias católicas como as principais 
responsáveis pelo atraso cultural português. As comemorações do tricentenário da morte de 
Camões em 1880, e do centenário da do Marquês Pombal dois anos depois, congregaram as 



insatisfações crescentes e representaram um povo em demanda da sua identidade, aspirando a 
reformas mais ou menos radicais. 
Além dos sintomas evidentes de crise interna, o último decénio da centúria seria marcado por 
uma crise económica europeia que se repercutiu fortemente em Portugal cuja situação, 
especialmente a partir do "ultimato", se degradou sensivelmente no xadrês político 
internacional. Esta conjuntura depressiva que ensombraria irremediavelmente o reinado de D. 
Carlos, foi agravada pelo ambiente de profunda descrença na classe política nacional que 
radicalizava posições e reforçava o autoritarismo, optando por medidas coercivas como a 
limitação da liberdade de expressão. 
A renovação artístico-cultural, nascida sob o influxo da militãncia ideológico-social, não deixou 
de acusar os sinais de degenerescência e decadentismo do final de século, projectando conflitos 
de identidade nacional, visíveis, por exemplo, na oscilação entre o louvor do progresso e da 
civilização e o encarecimento do bucolismo e virtudes rurais, entre a crença na superioridade do 
estrangeiro e o ressentimento pelo desconhecimento externo da grandeza pretérita de Portugal. 
O entusiasmo generoso dos anos setenta dava lugar ao pessimismo moral dos anos noventa 
metaforizado no suicídio de Antero, o princípe da mocidade e da Revolução, ou no cepticismo 
amargo dos "Vencidos da Vida". A crise finissecular ampliava as angústias e aspirações 
condensadas no binómio decadência/ regeneração. inquietantemente recorrente na condução 
da política e na interpretação da história nacional. 

S. M. F. a Senhora D.' Maria de Saboya 
Litogiafia par Adolphe pinçon Abri de 1999 
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