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Neste trabalho tentareinos coligir algumas das impressões de via- 

jantes italianos que passaram por Portugal nos séculos XVIII e XIX. 

Apesar de uma certa proximidade cultural, a Península Ibérica era 

ainda bastante diferente da Península Itálica, embora talvez menos 

que a Inglaterra, a França ou a Alemanha. Os escritos destes autores 

pertencem a um género literário com muito público e grande prestí- 

gio na segunda metade da centúria de setecentos e nos inícios de oi- 

tocentos, ein especial em Inglaterra'. Hoje revestem-se de grande im- 

portância, uma vez que nos permitem ter um conl~ecimento de como 

o país era visto pelos viajantes estrangeiros e quais as características 

dos seus habitantes. Esta era, aliás, a opinião de Maria Amália Vaz de 

Carvalho, que na sua obra Em Portugal e no Estrangeip-o escrevia que 

"uma das leituras mais curiosas que póde haver é a de viagens feitas 

' Castelo Branco Cliaves, Os Iiwos de uingew aiiz Portugal no séczrlo X W I  e n 
sua projecçüo e-111-opein, 2.' ed., Lisboa, Instituto de Cultura e Língua I'ortuguesa, 

1987, p. 9. 



por estrangeiros de diversas nações na nossa terran2. Por seu lado, 

no entender de Maria Leonor Machado de Sousa, as descrições des- 

tes visitantes são inlportantes para a reconstituição social dos povos, 

objecto destes relatos3. 

De referir que um dos viajantes oitocentistas mencionados, tanto 

pela citada Maria Amália Vaz de Carvallio como por Castelo-Branco 

294 Chaves, é o italiano Giuseppe Baretti, que visitou Portugal em 1760 

e cujas Cartas de Portugal foram traduzidas, em 1970, para portu- 

guês por Maria Eugénia de Montalvão Freitas Ponce de Leão. Baretti 

visitou Portugal a primeira vez que realizou o trajecto de Inglaterra, 

onde permanecera durante longo tempo, para a sua Itália natal. A Pe- 

nínsula Ibérica era, nesta altura, algo de desconhecido que excitava 

"a c~iriosidade dos europeus cultos, famintos de exotismo, e Portugal 

sofrera recentemente abalos internos realmente estrondosos como 

o ainda falado terramoto, a tentativa de assassinato de D. José e a 

expulsão dos Jesuítas"? Baretti foi, com efeito, um dos primeiros es- 

trangeiros a visitar Lisboa após o sisnlo de 1755, tendo desembarcado 

na capital portuguesa, proveniente de Falmouth, a 31 de Agosto de 

1760. As suas primeiras iinpressòes retidas durante a subida do Tejo 

são positivas e, porque nessa zona do rio não via nenlium vestígio 

do terramoto, escreve ser "impossível descrever a magnífica e gracio- 

sa vista das inúmeras construçòes que lhe alindam especialmente a 

margem direita". E acrescentava: 

' Maria Amália Vaz de Carvallio, Eiiz Poitilgnl e izo Estruizgeil'o (Elwios Criticas), 

Lisboa, Parceria António hlaria Pereira, 1899, p. 113. 

' Maria Teresa Santos Simões Ferreira Leal de  Sousa Birne, Roino c i  Al'ccídia? 
P e ~ u i m  Lzsitalzos C/@ Oswnlrl Crntufui-4 Côizsul Bl'irâizico rzo Poi-to, Lisboa, 2001, 

dissertação de inestrado policopiada. 

Maria Eugénia de Montalvào Freitas Ponce de Leão, Ca~tasc/ePoi?ugal. Coimùra, 

1970, sep. da "Revista da Universidade de Coimbra", vol. XXI, pp. 8, 17, 331-515; Giulia 

Lanciani, "O I'ortugal de Baretti", in Esrrrdos Italianos em  Poitugal, Lisboa, Instituto 

Italiano de Cultura em I'ortugal, 43-44, 1980-1981, p. 139. 
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da embocadura do rio, contudo, os castelos e as torres, 

e as fortificações e os palácios e as casas sem fim, todas 

bem caiadas, com as vidraças bastante limpas e as porta- 

das das janelas pintadas de verde, fazem o mais gracio- 

so efeito que existe. Acrescente-se a isto os jardins que 

aparecem de onde em onde por entre as habitações; 

eles tomam todo o declive da margem do rio como uni 

lugar criado por magia, como o palácio cla fada Alcina. 
Sei que de perto tudo isto não parecerá tão excelente; 

tiias, de longe, é uma coisa extremamente bela e per- 

feitamente comparável i cidade e arredores da soberba 
Génova5. 

No entanto, fica impressionado com o que vê e ouve, qitando, 

uns dias depois, foi visitar a zona arruinada pelo terramoto e verifica 

que a maior parte da população ainda vivia e m  barracas, afirmando 

inclusive ser necessário mais d e  um século para se  conseguir termi- 

nar a reconstrução6. 

Por seu lado, Giuseppe Gorani, que esteve enl Portugal cinco 

anos depois e com intenção d e  se fixar e m  Lisboa, tendo chegado i 

cidade, por rio, vindo de  Espanha, descreve assim o que  viu: 

Do rio se tlesfmta o panorama clos vales constituí- 

clos por estas colinas, onde se aconcliegaiii ruas, praças 
e edifícios, entre os qiiais grande número de solares e 

palácios. 

A cidade sobe suavemente desde a margem do 
Tejo. Não se podia ter escolhido lugar mais apropriado 

para a grandiositlacle de unia vasta n~etrópole, Iimilada 

i Maria Euçénia de Montalvão Freit~s I'once de Leio, ob. cit., p. 59. 
Giuseppe Gorani, Pollzlgnl. A Cai-te e o País 120s anos cle 1765-1 767, Lisboa, 

Lisóptinia Edições, 1989, pp. 68, 71-72; Giulia Lanciani, 06. cit., p. 153. 



de montanhas pelo nordeste e do mar pelo sudeste. A 

inaior parte das casas e dos grandes etlifícios dominam 
o rio e campos fronteiros e o inconveniente dos desní- 
veis do [erreno é bein compensado pelos belos pano- 
ramas que as suas elevações proporcionam e pela vizi- 
nhança do inar, que torna Lisboa unia cidade deliciosa 
e salubre. 

E acrescenta que "não existe porto mais vasto para albergar iim 

grande número de barcos de todos os tamanhos, nem angra mais 

bem situada para o comércio universal". Também não deixa de refe- 

rir o facto de ainda subsistirem "no centro da cidade vastos bairros 

que não eram mais do que enormes montões de escon~bros das ca- 

sas destniídas". Além disto, tal como Baretti, descobriu que as mas 

da cidade "eram bastante sujas, mal calçadas e que os frequentes 

declives" tornavam "certas serventias extremamente desagfadáveis", 

embora elogie a então ainda incompleta Rua A~~gusta, plana e com 

passeios lajeados. Na realidade, afirma que dez anos depois do ter- 

ramoto ainda se encontravam ein Lisboa muitos escombros, o que 

atestava a violência do sismo e, apesar do ritmo rápido a que se iam 

construindo novos edifícios, pareceu-lhe "que não se haviam apres- 

sado muito a reconstruí-la". Se o estado dos pavimentos das ruas era 

mau, os das edificadas recentemente eram bons e,  em seu entender, 

a cidade obtivera vantagens com "a destmição das antigas ruelas e 

casas insalubres". Por outro lado, estava-se a utilizar uma nova téc- 

nica de construção, capaz de resistir aos abalos de terra7. Giuseppe 

Baretti, por seu lado, achou as ruas da capital portuguesa, tanto as 

das zonas em mínas como as das novas, "indecentemente sujas" e 

encontra a explicação para isto no facto de, apesar das proibições, 

' Giuseppe Gorani, 06. cif., pp. 65-68, 114-115. 



uma proporção considerável dos lisboetas, tal como os madrilenos, 

atirarem "pelas janelas as quotidianas imundíciesns. 

Mais de meio século depois, mais precisamente em 1822, um 

outro italiano, Giuseppe, Conde Pecchio, descrevia Lisboa deste 

modo: 

Se fosse verdade que Ulisses foi o fundador de Lis- 
boa, dever-se-ia admirar nele o seu boiii gosto, tanto 
quanto o seu génio e a sua astúcia. A situação desta ci- 

dade encanta. É uma entrada verdadeiramente digna da 

Europa. Da minlia janela domino o Tejo e a sua margem 

esquerda. Que pena haja aqui, conio em Espanha, an- 
tipatia contra as árvores! Comprazer-me-ia que durante 

uni século de doniínio, os Ingleses tivesseiii enfeitado 

de áwores, de bosques, de jardins e de casas de campo, 

as margens deste rio inajestoso, mas eles serviram-se de 

Portugal como usufnituários9. 

O já referido Giuseppe Baretti, além de Lisboa, visitou várias 

localidades, noineadamente Aldeia Galega, Pegões, Vendas Novas, 

Montemor, Arraiolos, Venda do Duque, Estrenloz, Vila Viçosa, mas 

não parece ter gostado muito do que viu, pois numa das suas últimas 

canas, já em Espanha, escreve que "de repente o coração bateu-me 

de alegria por deixar para trás aquele deserto e desagradável reino 

l~sitano"'~. Na realidade, ao visitar apenas o sul do país no decurso 

do inês de Setembro, só terá visto uma terra quente e meia desértica. 

"aria Eugénia de Montalvão Freitas I'once de Leão, o6 cit., p. 114; Giulia 

Lanciani, 06. cir., p. 149. 
Giuseppe Peccliio, Cniíns cle Lis6on 1822, Lisboa, Livros Iiorizonte, 1990, 

p. 21. 

' O  Maria Eugénia de Montalvão Freiras I'once de Leso, o6 cit., p. 149. 



Numa das suas últimas canas, em Badajoz, tenta justificar porque 

algumas vezes disse inal de Portugal nos seus escritos. ffirma ter tro- 

çado e maltratado "a pane mais abjecta da plebe de Portugal", mas 

não se ter esquecido "de dizer bem de muitos indivíduos portugueses 

não da plebe". Escreve ainda que o facto de a sua estada ter sido 

breve não lhe permitiu emitir mais opiniões positivas e passa em re- 

298 vista tudo quanto lhe mereceu comentários positivos e negativos. De 

facto, estamos de acordo com Giulia Lanciani, quando escreve que 

23 dias, duração da estada de Baretti em Portugal, "são poucos para 

julgar um povo". A mesma autora, no entanto, tem palavras severas 

para com este viajante, pois refere que ele "escolhe e relata" apenas 

o "que serve i finalidade da sua acgão denigrativa". Este, contudo, 

afirma não ter tido intenção "de denegrir toda a nação portuguesa", 

até porque sabe que "em todos os sítios há bons e maus e que todo 

o mundo é mundo"". 

Giuseppe Baretti, juntamente com a pessoa que o liospedava, a 

qual estava acompanhada de dois fillios, foi atacado à pedrada, por 

cinco ou seis homens "encapados" ã saída do vale de Alcântara. No 

seguimento deste episódio, escreve "que o populacho português é 

a escória dos populaclios e não é digno sequer de ser comparado 

ã mais vil ralé dos países idólatras e maornetanos, porque nem os 

maometanos nem os idólatras podem tratar mais inòspitamente os es- 

trangeiros do que aquela vilíssima turba ine tratou a mim e aos ineus 

~ompanlieiros"'~. A propósito deste episódio, Giulia Lanciani escreve 

que Baretti é acompanliado por três ingleses e como se exprimia 

na língua destes, os populares que o ouviram tomaram-no também 

por natural da Grã-Bretanha. Ora, não nos podemos esquecer que o 

povo não simpatizava com os britânicos, pois sofria com a hostilida- 

" Idem, ibirle~iz, pp. 88-89; Giulia Lanciani, 06. cit., p. 142. 

l2 Maria Eugénia de MontalvÃo Freitas Ponce de Leão, 06. cit., pp. 88-89. 
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de entre o Reino Unido e a França, potências inimigas de Portugal, 

que procurava manter-se neutro. Apesar de Baretti reconhecer este 

facto, não deixa de aproveitar o incidente para afirmar que "os por- 

tugueses são bmtais porque são ignorantes"". 

Contudo, na opinião de Maria Eugénia de Montalvão Freitas Pon- 

ce de Leão, estas páginas de autocrítica de Giuseppe Baretti serviam 

apenas para "atenuar as más impressões que dera do país" e o autor 299 

"sentia realmente" tudo o que escrevera14. A propósito, Giulia Lan- 

ciani menciona que as canas deste viajante não se puderam publicar 

de imediato "devido aos protestos do ministro de Portugal", pois este 

achara profundamente ofensivas as considerações sobre Portugal e 

os portugueses'j. 

Em relação ao Marquês de Pombal, estes visitantes deixaram 

vários testemunhos. Sebastião José de Carvalho e Melo estava há 10 

anos no poder quando Giuseppe Baretti visitou Portugal e, a propó- 

sito, este escreve as seguintes palavras de apreço sobre o governo 

português e as reformas que se estavam a proceder no ensino: 

Direi ainda que nos últiinos anos o Ministério por- 

tuguês introduziu, à iiiiitaçào do que se fez no estran- 

geiro, alguiiias reforiilas nos estudos para secundar os 

intentos do Rei; e ouvi dizer que inantlaranl procurar 

nos centros mais cultos da Europa homens sapientes, 

pai-a os atraíren~ c0111 reiiiuneraçòes assaz generosas a 

ensinar toda a espécie de boas doutrinas aos súbditos 
de Sua Majestade Fidelíssiiiia. Faça o Céu medrar louvrí- 

veis diligências coiiio estas e faça florescer etil Portiigal 

a probidade de par qiie o saber, que eu ine regozijarei 

IJ Giiilia Lanciani, 06. cit., p. 144. 
"Maria Eugénia de Montalvio Freitas I'once de Leão, 06. cit., pp. 153-155. 

Giulia Lanciani, 06. cit., p. 141. 



sempre inuitíssimo juntamente corn todos os cidadãos 
tlo mundo; e se calhar, não serei o último a entrelaçar 
grinaldas de aplausos a todos os que forem fautores e 
proinotores de tão divina obra16. 

No entanto, mais uma vez de acordo com Giulia Lanciani, Baretti 

não era favorável ao ensino laico e tentou demonstrar que sem os 
300 

jesuítas, expulsos em 1759 por Pombal, os portugueses caminhavam 

"para o estado primitivo". Aliás, no que diz respeito aos eclesiásticos, 

Baretti mostra ter uma boa opinião acerca deles, o que a referida 

autora afirma dever-se sobretudo i boa comida que estes sempre Ilie 

proporcionaranir7. 

Já Giuseppe Gorani, que teve uma estada mais longa em Por- 

tugal, entre 1765 e 1767, cliegou coin intenção de aqui se instalar 

e com a mellior das disposições, pois acabara de ler a Hisloire Gé- 

12érale de Portugal de Nicolas La Clède e sentia "adiniração por um 

país que, apesar da sua pouca gente, havia realizado as coisas mais 

espantosas e dilatado o seu domínio por todas as partes do Mundo 

graças ao seu engenho, virtudes, valor e a uma plêiade de Iieróis que 

sucessivamente o serviranl". Mostra grande confiança em Sebastião 

José de Carvalho e Melo, que considera capaz de restituir ao país a 

grandeza passada e conseguira "abater a liidra da superstição e do 

feudalismo". No entanto, afirma a certa altura, apesar de não dar 

qualquer explicação para o facto, que "todo e qualquer italiano era 

olhado com suspeição pelo Conde de Oeiras, que era o Deus de 

Portugal e um Deus infinitamente mais zeloso que o Deus de Israel". 

E continua dizendo que "em Lisboa e em todo o Reino de Portugal, 

todos os 01110s se voltavam para este homem terrível, cujo nome bas- 

'"aria Eugénia de Montalváo Freitas Ponce de Leão, 06. cif., pp. 154.155. 
" Giulia Lanciani, 06. cit., pp. 145, 150 
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tava para amedrontar as gentes". Contudo, acabou por descobrir que 

se fosse bem recebido pelo ministro sê-10-ia em todo o lado, mesmo 

sendo alguém sem nome ou título importante. De facto, as cartas de 

apresentação com que ia munido, uma do cônsul de Portugal em 

Génova e outra da irmã da Condessa de Oeiras, bem como a forma 

como se apresentou, permitiram-lhe, de imediato, entrar nas boas 

graças de Carvalho e Me10'~. 

No entanto, Gorani vai fazcr várias afirmações po~ico abonató- 

rias para o Conde de Oeiras, acusando-o de ser utn "déspota terrí- 

vel", pérfido, astuto, trocista, capaz de ridicularizar as suas próprias 

vítimas, de divertir-se à custa delas, como fora o caso do padre Ma- 

lagrida, bem como do duque de Aveiro, e de utilizar meios baixos 

"para deitar a perder os estrangeiros que tinham servido o Rei com 

honra". E vai mais longe ao falar da iniquidade do governo e do facto 

de se ter arrependido de ter tentado "fortuna" naquilo que designa 

de "cloaca de perversidade", considerando que Portugal foi "o país 

onde mais constantemente" teve de se "vigiar, pois o temor de morrer 

miseravelmente num calabouço da Inconfidência" impunha-lhe "a 

maior reserva". E, em 1766, apesar de lhe ser proposto um casamento 

vantajoso, diz só pensar em deixar Portugal, após se ter inteirado da 

maneira como Sebastião José de Carvalho e Me10 governava. Aliás, 

diz dele que as suas "perfídias" o "tornavam detestável", embora elo- 

gie a sua acção no período imediatamente a seguir ao terramoto. Não 

deixa, contudo, de referir que o ministro inspirava temor aos portu- 

gueses, o que podia ser constatado em toda a parte: 

Nas praças, nas ruas, nos palácios, nas estalagens, 

nos teatros, nos palácios e nas siinples liabitações, em 
toda a pane onde se conlieciaiii bastos exemplos da 

lY Giuseppe Gornni, ob. cit., pp. 36, 38, 62, 6G81. 



sua crueldade e (Ias suas vinganças, o receio era tal que 
até das pessoas mais queridas se teniia a inconfitlência 

ou a delação. Todos baixavam os olhos e nas mas não 
se atreviam a levantá-los, no receio de que fosseni os 
seus sentinientos adivinliaclos pelos inúmeros espiões 

do Ministro'". 

, 302 Apesar disto, Gorani não considerava os portugueses cobardes, 

pois no tempo das antigas dinastias tinham-se distinguido por vários 

feitos heróicos e o povo "mesmo sob o governo dos Braganças foi 

sempre bom, hospitaleiro, corajoso, fiel aos seus soberanos e 2 pa- 

lavra dada, como tão bravamente o provou ao defender a realeza 

de D. João IV". Além disto, acliava que, dada a situação do país, os 

seus habitantes tinliani desenvolvido virtudes pouco usuais entre a 

maioria dos outros povos. Aliás, é de opinião que "os portugueses 

de 1766 eram tão sóbrios, tão sâos, tão vigorosos e tão disciplinados 

como sempre foram durante os séculos XiI a XIV". Por outro lado, 

escreve que "o povo de Portugal desconhece a insubordinação, a 

embriaguez, a giila e está sempre pronto a praticar o heroísmo". 

Além disto, os crimes eram raros e "a maior parte dos malfeitores que 

ali se execiitavain eram de nação estrangeira"20. 

Giuseppe Gorani justifica a sua saída de Portugal com a relu- 

tância que sentira "por um país onde o despotismo ministerial fora 

levado ao extremo". E, quanto mais convivia com ele, mais tinha von- 

tade de o abandonar. Considerava, no entanto, que Sebastião José de 

Carvalho e Me10 tinlia o talento de "bem sondar, examinar e analisar 

as pessoas antes de as empregar conforme os seus particulares de- 

sígnios, porque pouco se incon~odava com o bem público". O que, 

de acordo com Gorani, precipitou a sua saída de Portugal foi o facto 

' O  Id., ibid, pp. 97, 101-103, 110, 118-122, 127 

20 Id., ibid., pp. 133, 190. 



viajantes italianos ein Portugal nos séculos X W I  e XLX 

de ter sido denunciado por um oficial francês, Gaubier de Barrault, 

a quem ajudara, o que lhe valeu o ser interrogado no Tribunal da 

Inconfidência, de onde acabou por ser libertado21. 

Castelo-Branco Chaves, contudo, tem uma outra interpretação 

para as verdadeiras relações entre este italiano e o então Conde de 

Oeiras. De acordo com este autor, Gorani teria vindo a Portugal em 

espionagem, não sendo também verdadeira a sua indignação contra o 303 

filruro Marquês de Pombal e a sua forma de governar. Por outro lado, 

no entender de Castelo-Branco Chaves, o episódio da prisão no Tri- 

bunal de Inconfidência parece ser verdadeiro, tendo o italiano saído 

em liberdade apenas porque aceitou servir o Conde de Oeiras como 

espião. Este fora, de facto, seu protector, mas os seus métodos as- 

sustaram-no". 

As boas relações com o Conde de Oeiras pernlitiram-lhe uma 

nomeação para um posto militar e a visita ao Arsenal e ao Tesouro 

do rei. Em relação ao primeiro, compara-o com os dos outros países 

que conhecera e afirma ter experimentado "uma impressão dolorosa 

ao ver a fiindição de canhões e a construção das coisas necessárias i 

defesa do Rei entregues, por contrato, a pessoas que não tinham ou- 

tro fim senão enriquecerem i custa do Estado". Já no que diz respeito 

ao Tesouro, escreve nunca ter visto tão grande quantidade de ouro, o 

que na opinião de Castelo-Branco Chaves é um dos exageros em que 

o autor cai no decurso desta obra. Aliás, a propósito, comentava que 

o soberano niio gastava metade do que recebia, pois "as suas tropas 

de terra e mar eram bastante mal pagas e a sua corte mesquinha", 

estando a maior parte das soldadas em atraso há quase 7 anos. Estas 

afirmações parecem aliás corresponder 5 realidade2'. 

" Id., ibicl., pp. 142, 198.199, 200-203 
" Id., ibid., pp. 12, 17. 

" Id., ibicl., pp. 91, 268-269. 



Será interessante transcrever aqui o que um simpatizante das 

ideias liberais, como é o caso de Giuseppe Pecchio, escreve acerca 

do Marquês de Pombal, até porque admira as medidas por ele toma- 

das, que considera benéficas para o país: 

Não posso querer mal a este inarqués. Sei muito 

beiii que foi uni cléspota, iiias sob um rei cléspota, se o 

próprio ministro o não tivesse sido, sê-10-iam por ele, 

o confessor do rei ou o seu favorito, ou a sua amante, 
e de uma maneira menos útil. Porque o marquês de 

Poilibal ensinou aos príncipes do il~undo que cada uni 

deles se tiver vontade disso, pode ser ein sua casa o 
suiilo pontífice. Ele teve a coragem de niandar desti- 

tuir uiil santo fazendo-o desaparecer do calendário, e 

o santo era Inicio de Loyola. Intl-oduziu a disciplina no 

exército, reorganizou a iilarinha; tentou sacuclir o jugo 
tlo coiiiércio inglês. EnFim, reformou a instrução pública 

e adaptou-a ao progresso cio século, de fornia que os 

liberais de lioje não pocleni detestar a sua memória. Ele 

foi uni tirano benfeitor24. 

Baretti e Gorani também registaram a existência de negros e até 

de judeus em Port~igal, apesar das perseg~iições de que estes últimos 

haviam sido alvo. De facto, o primeiro destes viajantes revela-se sur- 

preendido com a existência de uma grande quantidade de africanos 

de ambos os sexos, escrevendo acerca deles que "são pobres escra- 

vos, trazidos de diversas partes de África e levados contra a vontade 

para as colónias americanas, para as ilhas Terceiras, ou para outras 

regiões sujeitas i coroa de  Portugal". Se este facto o leva a posicio- 

nar-se contra a escravatura, ao mesmo tempo mostra ser contra a mis- 

cigenação das raças, pois considera "n~onstros humanos" os filhos de 

brancos e negros, os denominados mulatos, ou os filhos destes com 

" Giuseppe Pecchio, ob. cit., p. 92 
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europeus ou africanos. E vai ainda mais longe, quando afirma serem 

"poucas as famílias portuguesas que se mantêm europeias puras e, 

com o andar do tempo, abastardar-se-ão todas, porque em todas en- 

trará muito OLI algum sangue africano". Além disto, chama também a 

atenção para o facto de ter ouvido dizer que existiam "hebreus dis- 

farçados" e de estes contraírem matrimónio com cristãos, de forma a 

melhor se esconderem. E, apesar de não ter provas disto, afirma ter 3o j  

encontrado em Portugal "estranhas caras" c disto dever "purgar cada 

vez mais a nobreza desta nobilíssima nação, que se julga a mais ilus- 

tre e mais digna de todas". No fundo, como diz Giulia Lanciani, para 

este viajante os hebreus estragavam a raça'j. 

Este assunto vai ser retomado na edição inglesa da sua obra 

Journey from Lisbon to Gelzoa, thmz~gh E~zgland, Portugal and  Fran- 

ce, onde repete que estas uniões entre portugueses, africanos e jii- 

deus, enchiam Lisboa "coin uma variedade de caras singulares". Isto 

levava-o a duvidar de que a capital portuguesa se situasse na Europa, 

acrescentando ser previsível o facto de dentro de alguns séculos não 

existir "uma gota de sangue português puro, porque terá sido todo 

corrompido pelos judeus e negros, apesar do muito santo tribunal 

da Sagrada Inquisiçâo". No entanto, não aprova os métodos deste 

tribunal e afirma não compreender conlo os judeus podem viver "no 

meio de um perigo constante". Escreve contudo: 

Mas há unia maligniclatle tão obstinada em desafiar a lei 
portuguesa que quase justifica a raiva inquisitorial. Não 
ficaríeis furiosos e não atiraríeis pelas escadas abaixo o 
aiuigo impudente que tivesse resolvitlo ficar em vossa 
casa a despeito dos vossos ~lesejos?'~ 

25 Giulia Lanciani, ob. cit., p. 147. 

" Maria Eugénia de Montalvào Freitas I'once de Leão, ob. cit ,  pp. 119-120, 

159-160. 



Giuseppe Gorani, por sua vez, refere o preconceito existente 

contra os judeus, muçulmanos, luteranos e calvinistas, que ele quali- 

fica de absurdíssimo, até porque está "em absoluta contradição com 

todos os esforços empregados" para os converter à religião católica 

romana. Além disto, diz serem estes e seus descendentes olhados 

"com tão grande horror que equivalia a estas pessoas viverem à mar- 

306 gem da sociedade", sendo necessárias quatro gerações para "lavar" a - 
honra de uma família cujos antepassados tivessem professado outra 

religião que não a ~atólica'~. 

Em relação ao povo, as opiniões destes visitantes são, no gene- 

ral, positivas. Baretti, por um lado, achava-o "bom, liospitaleiro e ge- 

neroso", em especial a população rural, a qual considerava a "mellior 

gente do mundo", tendo inclusivamente podido verificar "quanto são 

severos e puros os costumes de um povo agrícola" e que "o pai e 

a mãe da inocência são o traballio e a fmgalidade". Os camponeses 

tinham ainda de lutar contra a falta de instrumentos apropriados que 

Ihes permitissem tirar um maior rendimento do seu trabalho. Além 

disto, ao contrário do que acontece aos que se dedicam ao comércio, 

"um povo dado i agricultura pouco conhece da veniaga que envilece 

a alma e do luxo que a c~rrompe"'~. Apesar desta nossa observação, 

Giulia Lanciani escreve que "o juízo de Baretti sobre os portugueses 

é radical", pois acha-os "iletrados, ladrões, sujos, supersticiosos". Afir- 

ma, ainda, que os homens, além de vestirem "com péssinio gosto, 

gostam de divenimentos cruéis" e "são cornúpetos e arrogantes". No 

que diz respeito às mulheres, escreve que estas demonstravam "es- 

cassa propensão para o p~dor" '~ .  

Giuseppe Gorani, ob. cit., p. 107. 

" Id., ibid., pp. 45, 137. 

Giulia Lanciani, ob. cit., p. 141. 
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Refira-se, ainda, que, de acordo com as observações de Baretti, 

as classes mais baixas da população detestavam "todos os povos 

da Europa", em particular os ingleses, como já mencionámos. No 

entanto, estes haviam ficado horrorizados com o terramoto, tendo o 

Parlamento reunido e dado aos pobres portugueses o equivalente a 

100.000 libras esterlinas, metade em dinheiro e metade em víveres, o 

que o levou a passar a ter uma muito boa impressão dos  britânico^'^. 307 

Giuseppe Pecchio, que, como dissen~os, visitou o país muito de- 

pois, já após a Revolução de 1820, no que diz respeito aos campone- 

ses afirma que a simples observação do modo como saudavam per- 

mitia concluir que o povo vivera "uma longa opressão", pois escreve: 

"logo que eles avistam, mesmo ao longe, um viajante, tiram o seu 

amplo chapéu e levam-no até ao chão". Aliás, de acordo com Pec- 

cliio, a maneira de saudar é um indicador do "grau de liberdade ou 

de escravidão das nações". De facto, em relação ã situagâo política, 

refere que a antiga "construção" ainda estava de pé, pois apesar de 

se ter jurado erguer o edifício constitucional, ainda só existia a facha- 

da desse monumento: a Constitiiição. O povo, no entanto, não era 

muito erudito e não se recordava das Cones dos tempos passados. 

Segundo este autor, o povo chegara "ao Reino da liberdade como 

alguém que sai de repente das trevas: a luz of~isca-o, não distingue 

ainda qualquer objecto"31. 

As más condições das estalagens e l~ospeclarias portuguesas e o 

desconforto experimentado pelos estrangeiros quando viajavam em 

Portugal, no entanto, não parecem ter mudado desde os inícios da 

segunda metade do século XVIII até aos anos vinte do século XIX, 

pois as queixas sucedem-se. 

" Maria Eugénh de Montalvão Freitas I'once de  Leão, ob. cit., pp. 119-120, 
159-160. 

Giuseppe I'eccliio, 06. cit., pp. 19-21. 



Giuseppe Baretti achou muito desconfonável viajar em Portugal, 

pois escreve que quem nunca o fez e julga ser "uma beatitude na ter- 

ra" deve visitar este país. Tratou-se, no entanto, de uma jornada curta, 

pois foi apenas uma ida de Lisboa a Sintra, vila que dista uns meros 

30 km da capital. Depois de afirmar que não pôde resistir i tentação 

de ver Mafra e Sintra, diz, quanto a nós algo exageradamente, que 

308 teve "mais desconforto e aborrecimento nestes dois dias do que em - 
dez dos piores" da sua vida. De qualquer modo, admirou a grandeza 

e a solidez do convento de Mafra, que resistira ao terramoto, bem 

como a sua biblioteca e os seus órgãos. Quanto a Sintra, acliou-a 

muito aprazível. No entanto, queixa-se da estrada entre as duas vilas, 

a qual em seu entender é uma das piores, pois "os Iiornens deixaram- 

-na como a natureza e as carroças a traçaram", além de toda a região 

que atravessava ser "um autêntico deserto"32. 

As estalagens foram das coisas que mais detestou em Portugal, 

não se coibindo de dizer mal delas em várias passagens do livro. 

Inclusivamente refere tê-las descrito "zombeteiramente", porque são, 

na sua opinião, "de facto péssimas Iiospedarias, principalmente se 

as compararmos i s  que se encontram pelo caminho quando se viaja 

para outros lugares"33. Além disto, apesar de, como vimos, se ter deli- 

ciado com a comida que lhe fora oferecida pelos monges, abominou 

a que era servida nestes estabele~imentos3~. 

Giuseppe Gorani tanibém visitou estas duas vilas, mas não fala 

da viagem. Acerca de Sintra, louva as belezas, dizendo que ali se go- 

zava "o ar mais puro e salubre" do país. De Mafra não podia deixar 

de referir o convento, fazendo a sua descrição e historia13j. 

j' Maria Eugénia de Montalvão Freiras I'once de Leão, 06. cif., pp. 95, 103-112. 
jJ Id., ibid., p. 152. 
31 Giulia Lanciani, 06. cit., p. 149. 
35 Giuseppe Gorani, ob. cif., pp. 193-197. 
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Tal como Baretti, Pecchio fala dos incómodos de viajar na Pe- 

nínsula Ibérica e do mau estado das estalagens. De facto, escreve 

que "uma viagem em Portugal ou em Espanha equivale a uma cam- 

panha militar: falta de víveres, emboscadas, perigos, incomodidades, 

acampamentos. Encontra-se de tudo menos a glória." E acerca das 

hospedarias afirma o seguinte: 

Para vos dar uma ideia das estalagens de Ponugal, 
dir-vos-ei que a noite passada, na Moita, os ratos devo- 
rara111 uma grande galinha da índia que eu tinha levado 
para o meu quarto, e da qual neni sequer deixaram os 
ossos. Os nossos lobos são nienos vorazes que os ratos 
clas estalagens deste país% 

Refira-se, por último, que Giuseppe, Conde Peccliio, conforme 

já mencionán~os, esteve em Portugal dois anos depois da primeira 

Revolução Liberal Portuguesa, encontrando um país totalmente di- 

ferente, pelo menos a nível político, daquele que Baretti e Gorani 

conheceram. Através das cartas por ele escritas, verifica-se, de acordo 

com Manuela Lobo da Costa Sinlões, que Pecchio está profundamen- 

te empenhado nos ideais liberais3'. 

Fazendo uma resenha breve da História de Portugal, diz que o 

país sempre imitou a Espanlia e,  seguindo o exemplo do seu vizi- 

nho, também proclamara uma Constituição. Contiido, pergunta-se 

se a Revolução de 1820 "não é semelhante, nos seus motivos e na 

sua execução" à de 1640. Pois se nesta data Port~igal "gemia sob o 

jugo dos espanhóis", em 1820 o país sofria a influência inglesa. No 

primeiro caso, alguns fidalgos "depõem as autoridades espanliolas", 

36 Giuseppe l'ecchio, 019. cit., p. 19. 
" Giuseppe l'ecchio, 06. cit., p. 9. Introdução de Manueia Lobo da Costa Simões 

a esta obra. 



"colocam no trono o duque de Bragança" e a seguir convocam Cor- 

tes. No segundo, são "alguns proprietários e fidalgos" que se reúnem 

"no Porto para libertar a pátria", depõem a Regência, trazem o rei de 

volta do Brasil e também reúnem Cortes, mas agora para estabelecer 

as bases de um novo governo. E, curiosamente, afirma que se elogia 

mais a Restauração de 1640 que a Revolução LiberaPs. 

310 Giuseppe Pecchio descreve uma sessão das Cortes a que assis- 

tiu, a 24 de Fevereiro de 1822, afirmando que as reformas se estão a 

fazer lentamente, tendo-se adoptado a máxima "de construir antes de 

destmir", até porque "os monges e os inorgaclos" estavam 

aincla intactos, assiiil coiiio as escandalosas riquezas do 
alto clero. As próprias coiiienclas não são clevolvidas ao 
Estado senão após a iiiorte dos titulares. A clirecção da 
polícia e os seus agentes permanecem também intactos. 
Não é que o Congresso se gabe de desariliar os inimigos 
cla liberdade pela sua magnanimidade, mas, como já vos 
disse, necessita de ganhar tempo e aumentar a sua força 
antes ela luta39. 

O seu interesse pelos acontecimentos políticos leva-o a falar da 

conspiração dos denominados Covcu?zdas, quer dizer, dos partidários 

do despotismo. A propósito desta designação, escreve que "nunca 

um cognome foi melhor adaptado: pois os aduladores, os servis, to- 

dos os cortesãos, 21 força de se curvarem tornam-se corcundas. Estes 

corcundas não podem permanecer tranquilos: procuram constante- 

mente afogar a liberdade em sangue". Esta conspiração, que também 

ocorreu na cidade do Porto, fracassou devido 2I actuação firme das 

forças militares e do então ministro da justiça. Na sua última carta, 

" Giuseppe Pecchio, ob. cit., pp. 27-28. 

" Id., i b id ,  pp. 37-42. 
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comentava que a revolução portuguesa estava "nas mãos de homens 

fortes, intrépidos e instmídos". No entanto, se os liberais não eram 

em tão grande número em Portugal como na Espanha, compensa- 

vam, porém, "o número pela sua união e energia" e ,  prevendo "a 

guerra que teriam de enfrentar: estabeleceram o seu plano de cam- 

panha e executaram-no inex~ravelniente"~~. 

A 20 de Maio de 1822, fala do grande interesse que está a des- 

pertar a sessão parlariieritur que vai ter lugar nesse dia, pois nela se 

vai falar da independência do Brasil. Aliás, diz que o Brasil, enquan- 

to foi tratado como colónia, era muito vantajoso para Portugal, mas 

que, a partir do moniento em que foi elevado 2 categoria de reino, 

a união deixara de ser necessária ou justa. Revela-se favorável a que 

separação se faça o mais rapidamente possível, pois, assim, "Portugal 

não dividirá mais a sua atenção e as suas forças entre a América e 

a Europa". A força de doze mil homens que niantinha no Brasil era 

"demasiado para as suas finanças e insuficiente para conter uma po- 

pulação de quatro milhões e meio de habitantes" que tinha "já, em 

arinas, vinte mil liomens de guardas nacionais". E escreve ainda: 

até agora Portugal foi americano: é a altura, finalmente, 
que volte à fariiília europeia com iilais interesse e recur- 
sos que anteriorrilente. A discórdia reina nesta família: 
é portanto urgente que Poitugal escollia os seus amigos 
naturais e que faça causa comum coin eles". 

Giiiseppe Pecchio elogia o general Sepúlveda, com quem, aliás, 

falou. E, recordando a História de Portugal, acha que o país "é bem 

digno da Europa" e que "embora pigmeu, proporcionou mais benefí- 

' O  Id., ibid., pp. 61-62, 95. 

" Id., ibicl., 1990, pp. 77-79. 



cios à humanidade que o colosso disforme da Rússia e da Polónia e 

todo o Império Austríaco,  reunido^"^'. 

Com este trabalho pretendemos mostrar como Portugal foi visto 

312 por estes três viajantes italianos nos sécuios XVIII e XIX. Giuseppe - 
Baretti e Giuseppe Gorani visitaram Portugal na segunda metade do 

século XVIII, já depois do terramoto, em pleno consulado pombalino 

e, como vimos, teceram várias considerações sobre o próprio ministro 

e o país, algumas, diga-se, pouco abonatórias, como as dificuldades 

que representava viajar em Portugal e o mau estado das hospedarias. 

Aliás, Baretti, de acordo com Giulia Lanciani, não parece haver sido 

um simples difamador, embora tivesse uma tendência "inata" para a 

linguagem maligna e para a acusação gratuita, faltando-lhe, além dis- 

so, "uma perspectiva contextual". De facto, embora as condições não 

fossem muito diferentes das de outros países da Europa, este autor 

tem uma visão unilateral, "acompanhada por uma evidente má fé e 

por uma insuportável dureza de modo". Contudo, apesar de o próprio 

reconhecer ter passado das marcas, toda esta maledicência se deveu 

ao facto de Baretti ter estado pouco tempo em Portugal e não haver 

conhecido aquilo que ele denomina como sendo gente digna43. Já 

Giuseppe Pecchio, simpatizante das ideias liberais, esteve em Portugal 

em 1822, altura em que, conforme referimos, a situação política tinha 

mudado radicalmente, após a primeira Revolução Liberal Portuguesa, 

que tivera lugar no Porto, a 24 de Agosto de 1820. 

Giuseppe Baretti é considerado por Castelo-Branco Chaves como 

o viajante por excelência, enquanto Gorani faria parte da estirpe dos 

" Id., ibid., pp. 85-87, 89-90. 

Giulia Lanciani, 06. cit., pp. 154-156. 
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aventureiros do século XVIII, tendo vindo para Portugal em busca de 

emprego44. O Conde Pecchio, por sua vez, é um liberal italiano proscri- 

to que, sendo obrigado a deixar Milão, depois de ter participado numa 

revolta contra a Áustria, se refugia em território espanhol. Acaba por 

vir de visita a Portugal, acompanhando um outro exilado piemontês, 

em ~ s ~ a n h a ,  o qual escolhe Lisboa para partir para a Grécia, onde ia 

combater pela liberdade desse país4j. 

'' Castelo Branco Cliaves, ob. cit., p. 16; Giuseppe Gorani, ob. cit., p. 11. I'reficio 

da autoria de Castelo-Branco Cliaves a esta obra. 

'' Giuseppe I'eccliio, 06. rir., pp. 6, 8. Introdiição de  Manueia Lobo da Costa 

Sirnões a esta obra. 


