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"La chose publique est devenu la grande affaire; 

elle a mobilisé tout ce qui tenait une plume et se 

sentait les moyens d'y réfléchir, faisant de la liberté 

d'expression ou de son contrôle un des grands enjeux 

revendiqués sous tous les régimes. Le XIXe siècle a 

marqué l'entrée massive de ia littérature en 

polit ique. " 

Pierre NORA — Retour au XIXe siècle, in 

"Littérature. Textes et Documents. XIXe 

Siècle", Paris, Éditions Nathan, 1986, p. 3. 

"L'esthétique romantique est indissociable de ce 

climat et de cet engouement pou l'Histoire. Tous les 

arts sont portés par cette vague, comme le remarque 

Chateaubriand: Tout prend aujourd'hui la forme de 

l'histoire, polémique, théâtre, roman, poésie." 

Jean-Jacques ROUBINE — Introduction 
aux grandes théories du Théâtre, Paris, 
Bordas, p. 75. 
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9 . 

Imprensa, História e Ficção 
As Lições do Passado 

Diversos modos ha de diffundir e generalisar a 

historia. Conserva ella esse nome augusto e severo 

quando abrange systematicamente um periodo, 

galeria que percorre inteira na grave attitude da 

meditação. Chama-se drama, romance, poema 

histórico, se n'uraa data, n'um caso, n'uma figura, 

ou n'um grupo, e ainda em torno de uma ficção, 

congrega e substancia o essencial da vida nacional, 

o pensamento e o sentimento de um povo em tal 

conjunctura ou em tal edade! 

MENDES LEAL1 

A dimensão da temática inerente ao título em epígrafe é tão 
vasta e complexa que nos apressamos a determinar os contornos, e 
a expor as limitações da problemática que se pretende 
efectivamente aqui levantar. Se por uma lado, é impossível e 
descabido analisar no contexto do presente trabalho a importância e 
implicações da historiografia e da ficção histórica oitocentistas e sua 
relação com a imprensa periódica, por outro lado seria lacunar não 
relacionar essas matérias com o tratamento específico da questão 
ibérica, e seu impacto na opinião e mentalidades. 

O recurso sistemático à história, além de ter sido um 
imperativo estético, um cânone formal do Romantismo, foi também 
uma estratégia de sedimentação do espírito nacionalista, um veículo 
de propaganda do Estado-Nação, inspirado no historicismo liberal e 
romântico. As afirmações seguintes, sem serem totalmente 
inovadoras, têm o mérito de traduzir concisamente esta situação: 

"La configuración dei nuevo saber ocurre en un contexto de 
revoluciones libérales protagonizadas por burguesias que se 

1 A America, Lisboa, n° 5, Maio de 1869. p. 80. 
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vertebran en torno al espacio del respectivo Estado-Nación. Así nace 
la historia, encauzada por la cosmovisión liberal y las exigências 
nacionalistas dei Estado burguês. Ocurre en todos los países 
europeos, sumergidos en idênticas comentes sociales, ideológicas y 
mentales, aunque haya concretas manifestaciones y diferentes 
intensidades. 

Las metodologias y los soportes teóricos fluyen sin fronteras 
dentro de Europa por encima de las adscripciones nacionales de los 
autores. Arraigan con distintas adaptaciones, generando posiciones 
de ecletismo con frecuencia. Pêro sobre todo, la historia se escribe 
desde coordenadas libérales — lease también românticas — y 
nacionales, lo que condiciona los temas de estúdio predominantes: la 
historia coetânea, la proyección de esta hasta la Edad Media, la 
abundância de la historia local, el auge dei género biográfico... Y 
logicamente la hegemonia dei tema nacional, la história nacional 
propriamente dicha, que nace como expresión de la nueva realidad 
social politica"2. 

A íntima relação do labor historiográfico com as condições 
sociais e políticas gera uma nova concepção de História, assente 
numa democratização da sua difusão, tornando-se um tema de 
crescente consumo pelo grande público. Depois de eleger o povo 
como sujeito político activo da história nacional e de todo o processo 
histórico, e de identificar os cidadãos com as características 
indestructíveis de um país, a História romântica multiplicou os seus 
receptores: 

"Por lo demás, la historia no se escribe para la educación dei 
príncipe heredero, ni bajo el mandato dei monarca, sino para 
ensenar y adoctrinar a ese mismo protagonista de la historia, ai 
pueblo. Es un cambio perceptible en todos los campos dei 
pensamiento dei siglo XIX. Se inicia desde ahora una apertura dei 
acceso a la cultura por parte de capas de la población antes 
marginadas. Las obras más destacadas de historia figuran en las 
bibliotecas de las clases medias, se editan folletos históricos con 
finalidad política, se sistematiza el passado en forma de manuales 
para los três niveles de la ensefianza..."3 

2 CIRUJANO MARIN, Paloma; et ai — Historiografia y Nacionalismo Espanol 
(1834-1868). Madrid, C. S. I. C , 1985, p. 1-2. 
3 IDEM, Ibidem, p. 18-19. 
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Ao analisar a dialéctica passado/presente, Jacques Le Goff 
lembra a problemática suscitada por Hobsbawm com a sua 
abordagem da "função social do passado", bem como a teoria de 
François Châtelet que apresentava o passado e o presente como 
categorias idênticas e simultaneamente diferenciadas, isto é, que a 
não-actualidade não pode ser identificada com a não-realidade, que 
as lições do passado remetem também para a esfera da alteridade 
entre o passado e o presente e, finalmente, que a história, como 
ciência do passado, deve recorrer a métodos científicos de estudo do 
passado, considerado como real e decisivo, ao qual são dados traços 
actuais, de forma a que todo o discurso significativo do passado 
possa "estabelecer claramente por que razão — em função de quais 
documentos e testemunhos — ele dá, de uma dada sucessão de 
acontecimentos, uma versão e não outra"4. 

A pedagogia do passado derramou-se pelos diferentes 
géneros da criação literária, do drama à poesia, do romance à 
novela, da crónica ao folhetim de cariz historiográfico. Aos dois 
primeiros reservamos espaços particulares de análise; os restantes, 
permeáveis nas suas fronteiras comuns, promíscuos quase na 
comunicação intrínseca que estabelecem, impõem-se como objecto 
de algumas considerações. 

Antes contudo de abordar as narrativas históricas, façamos 
uma pequena paragem para referir as narrativas ditas de viagem, 
que se apresentam sob a forma de crónicas da actualidade, 
reflectindo também sobre a temática do iberismo. Desta situação é 
exemplo cabal a obra de Teixeira de Vasconcelos, primeiramente 
divulgada em folhetim no Comércio do Porto em 18615, e na 
Revolução de Setembro no ano seguinte, antes da publicação em 
livro no ano de 1863. 

A introdução, datada de 7 de Junho desse ano, tem a intenção 
expressa de comprovar que "é adversa ao iberismo, a doutrina deste 
livro"6 , aproveitando o autor para responder às recentes insinuações 
de que fora alvo. lançando aos olhos dos seus detractores, a lista de 

4 LE GOFF, Jacques — Passado/Presente, in " EINAUDI / Memória — História", 
vol. 1, I. N. C. M., 1984, p. 300-301. 
5 Este folhetim foi publicado ininterruptamente no Comércio do Porto entre 
16 de Março (n° 62) e 14 de Maio de 1861 (n° 108). 
6 VASCONCELOS. A. A. Teixeira de — Viagens em Terra Alheia. De Paris a 
Madrid, Lisboa, Editor F. Gonçalves Lopes, 1863, p. 9. 
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artigos e obras que publicara no país e no estrangeiro, e que 
castigavam essa doutrina. 

Quanto à acção da narrativa, propriamente dita, decorre 
entre Março e Abril de 1861, emergindo frequentes oportunidades 
para o autor patentear o seu desagrado pelas teorias da união 
ibérica. A propósito da história de Valladolid e suas primeiras 
tentativas de unidade da península espanhola, conclui que a esse 
pensamento vigoroso "só a nacionalidade portugueza soube 
resistir"7 , enquanto que o diálogo no comboio com a marquesa de 
Lovera abordava a questão da especificidade do sentimento 
português como esteio da independência do país8. 

Não falta sequer à narrativa um magistrado espanhol que 
exalta as delícias que tal união proporcionaria à península e que 
Teixeira de Vasconcelos rebate, enunciando cinco razões que, a seu 
ver, minavam à partida a teoria da anexação: 

"Em primeiro logar, porque estamos bem assim. Em segundo, 
porque nem somos capazes de pagar com ingratidão á nossa família 
real, que nos trata bem, nem de expulsar a de Hespanha, de quem 
ajudámos a firmar o throno. Em terceiro, porque, onde os senhores 
fuzilam, nós amnistiamos. Em quarto, porque os hespanhoes não 
estão contentes com o seu governo, e nós estamos bem com o que 
temos. E em quinto, porque não queremos, que é a suprema razão 
dos povos"9. 

As reiteradas afirmações de cordial amizade com Espanha 
atenuam-se um pouco para o fim da obra, mostrando-se o escritor 
indisfarçavelmente agastado com a difusão e apoio que a 
propaganda ibérica colhia em Madrid: 

"O negocio que me trouxe a Madrid morreu ás mãos da idéa 
ibérica, de que estes bons hespanhoes andam namorados (...). 

Os nossos excellentes irmãos e visinhos têem pelos 
portuguezes uma paixão entranhada! Corta o coração vêr com que 
affecto nos amam (...). 

Quanto valem, quanto possuem, tudo nos offerecem para 
nosso bem. Seremos felizes, se isso nos agradar ou mesmo sem que 
nos agrade; teremos imprensa com fiscal, como o doente de cuja 

7 IDEM, Ibidem, p. 71. 
8 IDEm, Ibidem, p. 83. 
9 IDEM. Ibidem, p. 96. 
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cabeceira se não afasta o medico; poderemos aproveitar um systema 
administrativo, em que os membros dos corpos dissolvidos não 
podem ser reeleitos; e ficaremos, finalmente, em dieta de liberdade, 
como está a Hespanha inteira. Já é preciso ter coração duro para não 
se render a tanta generosidade! 

E estes offerecimentos não são palavras estéreis! O governo 
central de Madrid deu ordens a Lisboa duante sessenta annos, e a 
lembrança desses bons tempos ainda se conserva na tradição 
popular. Tanto bem nos queriam os nossos irmãos castelhanos, que 
iam dando cabo de nós à força de nos apertarem nos braços. Era 
amor de macaca!"10 

O tom sarcástico prossegue quando refere a vontade que 
outros territórios, como a Flandres, a Itália, a França meridional e a 
América, tiveram de se emancipar do governo de Madrid, talvez 
achando-o "tolerante e benigno em demazia", ou quando lembra a 
participação espanhola na invasão de 1807. Repassando as 
demandas de Aljubarrota e da guerra de 1640-68, pouco favoráveis 
aos intentos dos espanhóis, conclui: 

"Pois agora, fiquemos assim, que estamos bem. A minha 
pátria venha o mal que eu quero á Hespanha. Prospere ella, e 
prosperemos nós outros, mas que não seja á custa dos interesses ou 
dos affectos de qualquer dos dois povos"11. 

Clarifique-se desde já que nem toda a literatura de viagens 
que utilizava a península como cenário, aborda necessariamente o 
tema da união, podendo esse assunto ser preterido pelo exotismo e 
fascínio da civilização espanhola, como acontece na narrativa de 
Ricardo Guimarães12, pela profusão de faits divers que recheiam as 
Viagens de Luciano Cordeiro13, ou pela descrição dos espectáculos, 
costumes e monumentos, como preferiu Júlio César Machado14. 

As crises da nacionalidade, as contendas mais ou menos 
graves com o país visinho e a sua "heróica" superação, fornecem o 
fundo histórico a boa parte da ficção portuguesa dos 2o e 3o 

1 0 IDEM, Ibidem, p. 302-303. 
11 IDEM, Ibidem, p. 304. 
1 2 GUIMARÃES, Ricardo — Impressões de Viagem. Cadiz, Gibraltar, Paris e 
Londres, Porto, Viúva More Editora, 1869, 278 p. 
13 CORDEIRO, Luciano — Viagens. Espanha e França, Lisboa, 1874. 
1 4 MACHADO, Julio Cesar — Em Hespanha. Scenas de Viagem, Lisboa, Livraria 
de A. M. Pereira, 1865, 256 p. 
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quartéis de Oitocentos. Embora não pretendendo fazer uma resenha 
dos tradicionalmente chamados "romances históricos" que se 
debruçam sobre essas temáticas, parece-nos ser lícito afirmar que o 
género não expira em meados da centúria, se bem que tenha 
alcançado com Herculano e Garrett inultrapassável nível literário. 
Posteriormente, sobretudo ao longo das décadas de sessenta e 
setenta, é visível o recurso a uma pedagogia da história nacional, ou 
por vezes até desmontagem dessa história, através daquilo a que 
poderíamos chamar textos ou ensaios de ficção histórica, como 
forma de responder adequadamente a situações emergentes no 
contexto politico-mental do país ou da península. 

A vida do Mestre de Avis foi revisitada por Carlos Pinto de 
Almeida que, como esclarece no subítulo da sua obra, pretende 
construir um romance fundado na Historia, não se coibindo contudo 
de adjectivar o adversário espanhol, através do discurso de um 
personagem, com os epítetos de "castelhano maldito" e "perro"15. 

A Lenda das Ruínas é um exemplo acabado deste "género" 
híbrido, que cruza metodologias da historiografia, com aportações da 
biografia, técnicas discursivas do romance com juízos opinativos do 
articulismo periodista1 6 . Escolhendo como subtítulo Narrativa 
extrahida da chronica do Condestavel, Eduardo Coelho tratou 
algumas facetas da figura mítica de Nuno Álvares e, abordou a crise 
política peninsular do século XIV de uma forma plena de 
anacronismos, denunciando assim as preocupações do seu tempo. 
Trechos episódicos ilustram esta situação. Do banquete de 
casamento de D. Beatriz com o rei de Castela, ao qual D. Nuno não 
terá assistido, diz que celebrava o "tratado da união ibérica", 
caracteriza de "nacionalicida" o pregão que gritava arraial pela 
rainha de Castela, e visualisava o soberano vizinho a invadir 
Portugal erguendo "a bandeira ibérica, na qual appareciam os 
escudos de armas dos dois povos, sendo o de Portugal, — vêde esta 
synthèse significativa, — meio escondido por detraz do de 
Castella"1?. 

1 5 ALMEIDA,, Carlos Pinto d' — O Mestre d'Aviz (Romance fundado sobre a 
Historia), Lisboa, Typ. Universal, Brinde aos Senhores Assignantes do Diário 
de Noticias, n° 14, 1878, p. 105. 
1 6 COELHO, Eduardo — A Lenda das Ruinas. Narrativa extrahida da chronica do 
Condestavel, Lisboa, Typ. Universal. Brinde aos assignantes do Diário de 
Noticias, 1875, p. 71-148. 
1 7 IDEM, Ibidem, p. 89, 91 e 92. 
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Sob a epígrafe A Renascença e o Mosteiro da Batalha 
(Fragmento de um livro inédito), António Pedro Lopes de Mendonça 
publicou na Revista Contemporânea de Portugal e Brasil1^ um 
estudo que pretendia demonstrar que a realeza moderna começou a 
desenhar-se no grandiosos vulto de D. João I, o qual poderia ter sido 
o prelúdio da realeza representativa e democrática, se o despotismo 
do Estado e da Igreja iniciado com D. Manuel, não tivesse 
adormecido o país durantes três séculos. Defendia aí que essa nova 
era nacional se encontrava envolta em lendas várias, desde a 
padeira de Aljubarrota ao alfageme de Santarém, "legendas em que 
se espraiam as cândidas crenças do povo, que ou se acceitem como 
factos históricos, ou como mythos poéticos, revelam realmente o 
sentimento nacional, e as generosas aspirações d'essa revolução 
popular, que firmou a nossa independência em nome do direito 
s o c i a l " 1 9 . Nesta conformidade, o Mosteiro da Batalha, criação 
espiritual e material, "é a imagem de uma nacionalidade, que se 
sente robusta e potente e que se consolidou pela victoria, e pelo 
enthusiasmo popular"20. 

Também Aljubarrota foi título de um volume de uma 
colecção destinada à ilustração do grande público, ensinando aí 
Pinheiro Chagas que "povo que assim affirmava a sua autonomia, 
não podia ver o seu nome riscado da lista das nações 
independentes" 2 1 . 

José Maria de Andrade Ferreira veria compilado no 2o tomo 
da sua obra Litteratura, Musica e Bellas-Artes, três textos que 
ilustram esta temática: Batalha de Aljubarrota (escrito em Outubro 
de 1868); Casos da Vida do Condestavel D. Nuno Álvares Pereira 
(Extraídos da "Crónica do Condestavel"), de Novembro de 1868; Duas 
Épocas Notáveis da Historia Portugueza: Batalha de Alcacer-Kibir e 
Revolução de 1640 (de Fevereiro de 1868)22. A abordagem de tais 
matérias faz-se pela via da peregrinação aos lugares sagrados da 
pátria, que a tradição "poetisou de recordações gloriosas, e que 

1 8 Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, Lisboa, 1860, p. 13-16 e p.120-
127. 
1 9 Ibidem, p. 13. 
2 0 Ibidem, p. 15. 
2 1 CHAGAS, Pinheiro — Aljubarrota, Lisboa, Lucas & Filho Editores, col. 
Educação Popular, n° 8 — 3a Série, 1874. p. 122. 
2 2 FERREIRA, José Maria de Andrade — Litteratura, Musica e Bellas-Artes, 
tomo 2, Lisboa, Rolland & Semiond, 1872. p. 89-101, 103-128, 129-151. 
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depois a memoria do povo, incendida pelo heroísmo patriótico que 
presidiu a tão grandes façanhas, fabulou de lendas e narrativas, que 
ficaram sendo, com o volver dos annos, um dos capitulos mais 
encarecidos da nossa historia nacional"23. 

Estas divagações históricas revisitam assim os símbolos da 
vitória e da afirmação nacional, sejam eles um mosteiro, ou uma pá, 
uma caldeira ou uma calçada feita de caveiras e ossadas de 
inimigos, entretecidos com uma factologia seleccionada, e expostos 
num estilo vivo a que não faltava sequer o discurso directo. A 
virtude do patriotismo é exaltada nos antigos para instrução dos 
modernos, e inculcação de respeito nos estranhos: 

"O temivel poder de Castella veiu sobre nós, e comtudo nada 
pôde contra o animo patriótico d'esté povo, porque, se por 
momentos, pela abjecção de alguns ânimos protervos, o lustre das 
quinas portuguezas se viu obumbrado pela sombra do Leão de 
Castella, a mancha foi bem lavada por vinte e cinco annos de 
combates, em que a bandeira portugueza sempre tremulou como 
emblema de victoria. A culpa, que foi grave, resgatou a largamente 
a abnegação com que o sentimento profundo do amor da pátria 
esmaltou de episódios, dignos em tudo da historia antiga, aquelle 
glorioso quadro da restauração. Portugal, maneatado por alguns 
bastardos vis, sentiu nos pulsos os ferros dos captiveiro, mas não 
ajoelhou a seus oppressores, nem succumbiu. Foi altivo na desgraça 
e digno na rehabiltação. É esta a sorte das grandes causas: podem 
atraiçoal-as, mas não pervertel-as. E a rasão é simples: é por que o 
patriotismo não importa só uma força, constitue também o 
sentimento d'um direito, e esse direito quando é mantido com 
heróicos esforços, illumina fulgurantes paginas da historia, que o 
mundo respeita, e que são titulos de verdadeira independência para 
os povos que as inspiram. 

Lembremo-nos pois d'ellas, sigamol-as, que a integridade do 
território portuguez terá sempre defensores e será acatada pelos 
estranhos"2 4 . 

Os periódicos concorreram sobremaneira para a divulgação 
do gosto pela leitura desta prosa historiográfica, reservando espaços 
específicos para essa função. O lugar nobre para estas matérias é 

2 3 IDEM. Ibidem, p. 89. 
2 4 IDEM. Ibidem, p. 151. 
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sem dúvida a parte inferior da Ia página a que jocosamente se 
chamava "sobre-loja" ou mesmo, utilizando o vocábulo francês "rez-
de-chaussée" , e que se vulgarisou sob a designação geral de 
fo lhe t im. Como expl ica René Guise, este fenómeno nasceu 
exactamente em França, em periódicos como o Journal des Débats, 
La Presse e Le Siècle, tornando-se então a vida do jornal quase 
dependen te do roman-feuilleton que pub l i cava . Oc upa ndo 
inicia lmente um terreno politicamente neutro, o folhetim vai-se 
poli t izando, acompanhando o desenvolvimento da imprensa política 
e ideológica, tornando-se enfim o instrumento ideal para exercer 
uma acção científica e filosófica sobre o homem. Lugar de 
predicação eficaz e instrução, o folhetim contribuiu para a educação 
do povo pela vulgarização de princípios e ideais políticos, ideológicos 
e sociais, prefigurando determinadas tomadas de consciência2 5 . 

Não raramente estas prosas eram posteriormente refundidas 
pelos autores, originando obras de maior fôlego. É o caso dos textos 
de Mendes Leal Como um Povo Surge! publicado no Campeão das 
Províncias26, e Amostra de um grande Dia divulgado no Jornal do 
Comércio21, ambos sobre os acontecimentos da Restauração, que 

2 5 Cf. GUISE, René — Le roman-feuilleton et la vulgarisation des idées 
politiques et sociales sous na Monarchie de Juillet, in "Romantisme et 
Politique (1815-1851)", Colloque de l'École Supérieur de Saint-Cloud, 1966, 
Paris, Armand Collin, 1969, p. 316-328. 
2 6 O Campeão da Províncias, Aveiro, publicado não consecutivamente entre os 
números 771 e 787, de 12 de Novembro de 1859 a 7 de janeiro de 1860. 
2 7 Jornal do Commercio, Lisboa, publicado não consecutivamente entre os 
números 2083 e 2466, de 8 de Setembro de 1860 a 20 de Dezembro de 1861. 
Esclareceu aqui o autor a alteração do título inserto no periódico aveirense 
por o considerar "demasiadamente ambicioso", e explicou que pretendia agora 
terminar um trabalho "que consumira tantos dias de investigação e tantas 
noites de vigília". Mais esclarece que já havia apresentado o assunto no 
teatro, e defende que tal como aquele servia de complemento ao romance, 
também não havia razão porque o romance não servisse de desenvolvimento 
ao teatro. A opção temática deste folhetim cuja acção começa na última noite 
de Novembro de 1640, não pretendia reavivar ódios antigos, como então 
justificou Mendes Leal: "Sabe o autor que os ódios e rancores do século XVII 
entre os habitantes dos dois reinos peninsulares, sam hoje condemnados por 
todos os homens esclarecidos de um e outro paiz; sabe que n'um e n'outro só os 
alimentam os ignorantes e fanáticos, sabe que são incompatíveis com as ideas 
de fraternal civilisação; sabe enfim que o amor da pátria nem se prova nem 
se estimula com estas paixoens brutaes e agressivas, que podem sem nenhum 
proveito despenhar-nos em precipícios. Não teve portanto o minimo intuito 
de ressurgir as rivalidades mortas". (Cf. n° 2083, 8 de Setembro de 1860, p. 1). 
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viriam a formar Os Mosqueteiros de Africa2^, que constituíram a 
segunda parte das Chronicas do século XVII29. 

O folhetim de actualidade, crítica política e de costumes, 
alternou com o folhetim literário ou histórico, originando sobretudo 
a partir de meados da centúria espaços privilegiados de lazer e 
instrução que viriam a consagrar autores e empresas jornalísticas. 

O tema dos conflitos e paralelismos hispano-lusos de 
Quatrocentos sugeriu diversos folhetins da imprensa da época; cite-
se-se, a mero título de exemplo, Guerras entre Portugal e Castella no 
século XIV, de Ribeiro Gonçalves, publicado na Crença30; 14 d'Agosto 
de 1385, da autoria de F. A. Costa Pereira, editado no Viriato31, D. 
João I de Castella é vencido na batalha de Aljubarrota, de A. X. 
Rodrigues Cordeiro, dado à estampa no Português32, e do mesmo 
autor D. Afonso XI de Castella e D. Afonso IV de Portugal, ganham 
aos mouros a batalha do Salado, divulgado no Tribuno Popular33. 

Mas o folhetim-romance mais célebre foi talvez o Conde 
Soberano de Castella. Fernão Gomes, da autoria de Oliveira Marreca, 
publicado no Panorama e nunca terminado34. 

É todavia o longo período que medeia o fracasso de Alcácer-
Quibir e a instauração da dinastia brigantina o que mais questões 
coloca sobre a temática da união peninsular, o que permite as mais 
extensas reflexões sobre as vicissitudes e resistências ao 
nacionalismo ibérico, mantendo sempre eficazes os paralelismos 
com a vivência de Oitocentos. 

Tema comum desta prosa historiográfica é a sua 
representação vincadamente negativa e pejorativa de D. Sebastião, 
culpabilizando o carácter e actuação do jovem monarca pela 
precipitação política que daria origem à perda da independência. 

2 8 Lisboa, Typ. de J. G. de Sousa Neves, 1865, 393 p. 
29 D. B. P., vol. 13, 1885, p. 211. 
3 0 A Crença, Lisboa, n° 253 e n° 257, de 11 e 20 de Maio de 1864. 
3 1 O Viriato, Viseu, n° 1604, 16 de Agosto de 1870. 
3 2 O Portuguez, Lisboa, n° 2250, 24 de Outubro de 1860, p. 1-2. Este texto foi 
aliás transcrito do Archivo Universal. 
33 O Tribuno Popular, Coimbra, do n° 294 ao n° 296, de 20 a 27 de Novembro de 
1858. 
3 4 Foi começado no Panorama em 1844, e continuado no 2o volume da 3a série, 
em 1853. 
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Na sua trilogia sobre o século XVI35, Manuel Pereira Lobato 
sublinhou o temperamento impetuoso e colérico deste monarca a 
quem designa várias vezes por "louco" ou "doido de Alcácer Quibir", 
lembrando que aí o sepultaram os "erros dos seus educadores"36. 

A poesia romântica versou tamém a temática sebastianista, 
nomeadamente através da pena de Palmeirim e João de Lemos37. 

Um Episódio de Alcácer Quibir foi título de um romance de 
Camilo Castelo Branco publicado em folhetim do Eco Popular em 
1849, mas por desentendimentos do autor com a empresa ficou 
incomple to 3 8 . Nas palavras introdutórias, Camilo refere-se ao neto 
de D. João III como o homem "que pôde acabar com o edifício de 
quatro séculos heróicos, com a obra estupenda de umas poucas de 
gerações de gigantes". 

Esta ideia de ruptura histórica também está presente na obra 
de um estudioso da lenda sebástica, o diplomata Miguel d'Antas que 
afirmava concisamente na introdução de Les Faux Don Sébastien : 

"La dynastie fondée par Jean le Victorieux s'éteint, à Alcacer-
el-Kébir, avec D. Sébastien le Vaincu"39. 

Deplorando o apagamento temporário da nacionalidade 
portuguesa nos séculos XVI e XVII, o conselheiro da legação 
portuguesa em França admitia que a marcha progressiva da 
civilisação tornara íntimas as relações de Portugal e Espanha nos 
tempos mais recentes, esbatendo as ameaça à independência e 
sentimento de autonomia tão pronunciado no povo português. Por 
isso, justificava da seguinte forma o relativo sucesso das 
falsificações sebásticas: 

"Le crédit que les grossières et absurdes entreprises des faux 
D. Sébastien obtinrent dans le pays est comme la manifestation de 

3 5 LOBATO, Manuel Pereira — Os Fidalgos do Coração de Ouro. Chronica do 
reinado de D. Sebastião, 2 vols., Lisboa, Lucas & Filho Editores, 1874, 279 p. + 
279 p. e A Queda d'um Gigante. Romance original do século XVI, Lisboa, Lucas 
& Filho Editores, 1875, 272 p. 
3 6 A Queda d'um Gigante ..., p. 7 e p. 268. 
3 7 PALMEIRIM, Luís Augusto — O Sebastianista, in Poesias, Lisboa, 1859, e 
LEMOS, João de — Alcácer-Kibir, in "Cancioneiro de João de Lemos", 1859. 
3 8 O Eco Popular, Porto, n° 224, n° 229 e n" 243 de 5 e 17 de Outubro e 18 de 
Novembro de 1849, respectivamente. Nas Obras Completas de Camilo Castelo 
Branco encontra-se a indicação de que este romance iniciou a publicação no 
Nacional, cf. vol. 9, 1988, p. 49. 
3 9 ANTAS, Miguel d' — Les Faux Don Sébastien. Étude sur l'Histoire de Portugal, 
Paris, Auguste Durand, Libraire, 1866, p. IL 
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l'instinct national refoulé ou contenu, mais impatient du joug de 
l 'étranger"40 . 

E por via desta teoria que explica a criação dos falsos 
monarcas devido ao descontentamento da nação face à anexação, 
que o crítico do Diário Mercantil que recenseou a obra de Miguel 
d'Antas rotulou o seu pensamento de "patriótico"41. 

Sales Loureiro sublinhou que Antas teve a preocupação de 
inserir o aparecimento dos falsos D. Sebastião no contexto histórico; 
vivendo Portugal o opróbrio da perda da independência sob o jugo 
espanhol, recusou a morte do rei, pelo que esse mito radicado na 
crença da redenção da pátria, ajudou a erguer o ânimo dos 
portugueses vergados à extorsão filipina42. 

De entre estas mitificações a mais célebre foi a do pasteleiro 
do Madrigal que suscitou a versão Rei ou Impostor de José Torres, 
inicialmente publicada em folhetim, no ano de 1856, num diário da 
capital — A Pátria43. Este conto viria a integrar a colectânea Lendas 
Peninsulares44 onde as referências à questão ibérica não são de 
somenos importância, como seria, aliás, de esperar do antigo 
redactor do Progresso. Na nota final explica que, apesar do adjectivo 
do título em ocasião melindrosa como então se vivia, suscitar 
"recordações de Portugal e de Hespanha debaixo d'uma mesma 
capa", não havia qualquer propósito político no seu livro, e justifica 
temerariamente tal postura: 

"Se esse tivesse sido o pensamento mais claramente estaria 
patenteado, e seria sustentado diante de todos os ódios e 
preconceitos, como nem d'uns nem d'outros se arreceia quem, agora 
mesmo, não temeria escrever o que acerca de iberismo para si tem 
como verdade, que tão falsificada por ahi trazem tanto os que 

4 0 IDEM, Ibidem, p. V. 
4 1 Diário Mercantil, Porto, n° 1821, 12 de Fevereiro de 1866. 
4 2 Cf. LOUREIRO, Sales (introd. e notas de) — Os Falsos D. Sebastião de Miguel 
d'Antas. 2a ed., Lisboa, Heuris, s.d., p. 32. 
4 3 Inicia-se este folhetim no n° 63 de 27 de Fevereiro de 1856. Não é de 
admirar a colaboração de José Torres neste periódico progressista onde se 
pode encontrar uma recensão elogiosa da Revista Peninsular (n° 2, 12 de 
Fevereiro de 1855), artigos vários do esritor espanhol José Ferrer do Couto, 
anúncios detalhados da 3a edição de A Ibéria de D. Sinibaldo Mas, etc. 
4 4 TORRES, José de — Lendas Peninsulares, 2 vols., Lisboa, Livraria de Antonio 
Maria Pereira, 1861. Veja-se a recensão que Brito Aranha fez desta obra, com 
particular destaque para o conto Rei ou Impostor, publicada no diário lisboeta 
A Política Liberal, n° 362, de 15 de Junho de 1861. 
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pretendem sustentar, como os que procuram impugnar o 
principio"45 . 

Todavia, a sua prosa despreocupada não se consegue 
dissociar de uma filosofia de fundo manifestamente iberista, como o 
provam as reflexões de inspiração iluminística exaradas no Brazão 
d'Elvas, as quais encerram um lamento profundo pela desunião da 
península: 

"Alli, no Caia, no momento em que as mulas param para 
beber, não se está nem em Hespanha nem em Portugal, e entretanto 
está-se na peninsula, que toda occupam estes dois reinos. Então, 
hespanhol ou portuguez que seja, quando o coração se inflamma 
com o amor da humanidade e da civilisação, e a mente illustrada se 
desata de vulgares, anachronicos preconceitos, sente-se uma grande 
amargura, contemplando os effeitos perniciosos da desunião do que 
Deus irmanou em tantas condições naturaes e moraes, e que 
ambições e paixões de homens, influencias de tempos impoliticos, 
têm contido separado"46. 

Os "tempos impoliticos" a que se refere o autor remetem para 
o despotismo monárquico que, na sua óptica, terá travado o sucesso 
da experiência da monarquia dual na península, nas centúrias de 
Quinhentos e seguinte, como tão bem se detecta em passagens do 
seu texto Constância de Jesuíta (1587-1608) : 

"Que tempos! Eram maus também esses tempos, mas ainda as 
recordações de nossos recentes feitos gloriosos, na descoberta e na 
conquista, podiam servir a temperar com a esperança a amargura 
das lagrimas arrancadas pelas perdas Álcacer-quibir, e pela infausta 
e impolitica oppressão de Castella, que jogava aos dados da cobiça e 
da deslealdade a nossa escravidão e a sua tyrannia recrescente. 

Que coisas as d'entao! Se o espirito delias, animado por tão 
geraes exemplos assumisse outras formas, e tomasse outra direcção, 
que de benefícios se não gosariam inda hoje, em resultado desses 
esforços edificantes, que como o arco iris, reluzindo pelo rosado 
clarão de sol nascente, depois de orvalho matutino, levariam pés da 
terra para sumir-se na esplendida concavidade dos céus"47. 

4 5 IDEM. Ibidem, vol. 2, p. 270. 
4 6 IDEM. Ibidem, vol. 1, p. 93. 
4 7 IDEM, Ibidem, vol.1, p. 165-166. Este texto havia sido anteriormente 
publicado na Illustração Luso-Brasileira. vol. 1. 
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Esta época da história da Península havia já sido objecto de 
estudo por parte deste açoreano, insigne estudioso do arquipélago 
pátrio, que em 1855 se encontrava a preparar o estudo Dois 
Pretendentes ao Throno Portuguez no XVI século. (D. Antonio Prior 
do Crato e D. Fillipe II de Castella), resultante de catorze anos de 
investigação em arquivos nacionais e estrangeiros, como refere o 
anúncio da obra, num periódico da capital48. 

Em 1857, sob os auspícios da Academia Real das Ciências, da 
qual, poucos anos volvidos, viria a ser bibliotecário, Lopes de 
Mendonça publicou um estudo sobre um momento da história 
nacional cujo conhecimento urgia actualizar, e se tornara tema de 
interesse mais geral, a que deu o título de Apontamentos para a 
Historia da Conquista de Portugal por Filippe II49. 

A figura de Filipe II aliada à sua acção de anexação de 
Portugal ganha cada vez mais expressão nos periódicos portugueses 
que sublinham por um lado, o mau carácter do "diabo do meio-dia" 
e, por outro, a ilegitimidade da anexação do reino de Portugal. 
Saliente-se a este propósito a extensa dissertação histórica 
publicada no Tasso, jornal literário e recreativo portuense de Luís 
Walter da Fonseca Vasconcelos, com o sugestivo título Mostra-se e 
prova-se evidentemente a injustiça com que el-rei D. Filippe de 
Castella se apossou indevidamente do reino de Portugal50. Já o texto 
O Esquife d'um Rei de Hespanha assinado por S. e publicado no 
semanário Mocidade, pretende evocar a figura a que Garrett 
chamara no seu Camões "a onça refalçada do Escurial". Este estudo 
analisa a figura do filho do imperador Carlos V sob o ponto de vista 
religioso e político, apresentando-o no primeiro campo como "a 
estatua modelada pelo cinzel da inquisição", pois "o que deslustra 

4 8 O Progresso, Lisboa, n° 136, 21 de Junho de 1855. Este livro em 8o francês 
foi então posto à venda por 1200 reis em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro, 
Leiria, Ponta Delgada, Angra e Horta. Vários destes estudos sobre D. António, 
prior do Crato, seriam também publicados no Arquivo Pitoresco. O Reinado de 
Afonso VI foi um tema igualmente trabalhado por José de Torres, do qual se 
publicaram fragmentos na Ilustração Luso-Brasileira, Arquivo Universal e 
Arquivo Pitoresco. (Cf. D. B. P., vol. 5, p. 147). 
4 9 Annaes das Sciencias e Lettras (Sciencias Moraes e Politicas, e Bellas 
Lettras), Io ano, tomo 1, Lisboa, Typ. da Academia das Sciencias, 1857, p. 266-
302; 313-328; 461-496; 613-636; 637-668. 
5 0 Tasso. Porto, 2o ano, 1869, n° 26, p. 205-206; n° 27, p. 214; n° 28, p. 222-223; 
n° 29, p. 230; n° 30, p. 238-239; n° 32, p. 254; n° 33, p. 262-263; n° 34, p. 269-270; 
n° 35, p. 278-279; n° 36, p. 286-287; n° 37, p. 294-295; n° 39, p. 310; n° 40, p. 317-
318; n° 42, p. 334-335; n° 44, p. 351-352. 
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sobremaneira o caracter de Philippe é a sua excessiva intolerância 
religiosa e o seu fanatismo, levado ao mais alto grau", e as cores não 
são menos carregadas na avaliação da sua personalidade política: 

"Philippe II se não tinha o valor e audácia de Carlos V, 
possuia em grau subido a astúcia, e um certo negrume de caracter, 
que algum gente chama rigidez, e outa hypocrisia. A sua politica era 
a politica da sombra. O seu rosto taciturno era a imagem do seu 
governo. Caminhava a occultas como o reptil. O que seu antecessor 
fazia pela espada, obrava elle com o ouro e com a intriga. A sua 
estrada era a das trevas"51. 

Talvez o folhetim mais marcante sobre a desventura de D. 
Sebastião tenha sido o Portugal Captivo de Eduardo Coelho 
publicado interruptamente no Diário de Notícias, entre o dia 1 de 
Dezembro de 1868 (n° 1169) e 20 de Janeiro do ano seguinte (n° 
1207). Os ingredientes tradicionais ou tópicos recorrentes, desde a 
impetuosidade mal aconselhada do jovem rei à intriga do Escurial 
misturam-se então, produzindo um texto de resistência cautelosa 
aos insondáveis designíos da recente revolução espanhola de 
Setembro. 

O período que medeia o desastre de Álcacer-Quibir e a subida 
de Filipe II ao trono português é vulgarmente representado pela 
desorientação, corrupção, e incapacidade de união e governação de 
um país que não consegue guiar-se pelo bom senso de muito poucos. 
Para essa temática remete um folhetim publicado em 1867, no 
periódico bracarense O Distrito, com o título D. Christovão de 
Portugal filho de D. Antonio Prior do Crato52. 

Uma obra marcante e de maior fôlego sobre o assunto sai 
nesse mesmo ano, da pena do então jovem Oliveira Martins, que 
escolhe para figura central um procurador eleito da câmara de 
Lisboa às cortes de Almeirim de 1580, e intransigente defensor da 
causa da independência nacional — Febo Moniz. Elaborado entre 
Maio de 1866 e Outubro de 1867, este romance é considerado uma 
obra de "intenção política", surgindo "como um toque de alerta 
contra o risco de absorção do País, pela Espanha inspirada na 

5 1 Mocidade, Porto, n° 1, Junho de 1867, p. 6-8. 
5 2 O Districto, Braga, n° 107 e n° 109, de 1 1 e 18 de Agosto de 1867, 
r e spec t ivamen te . 
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política do império napoleónico"53, o que é, aliás, deliberadamente 
expresso na nota final que o autor apôs à obra. 

Esta intenção política é também imediatamente recepcionada 
pela sociedade portuguesa da época, como o provam as críticas de 
Mendes Leal no mensário América, e de Luciano Cordeiro no Jornal 
do Comércio54, depois transcrita em folhetim no Diário Mercantil, e 
em outros periódicos de Portugal e do Brasil. O primeiro acolheu 
com agrado o romance "inspirado por sentimentos de patriótica e 
generosa indignação", saudou o tacto do autor na escolha do 
protagonista-símbolo, comprovou a veracidade e exactidão de 
alguns quadros na História de Portugal nos séculos XVII e XVIII de 
Rebelo da Silva, e sublinhou a oportunidade da emergência da obra 
no contexto epocal: 

"Util e acaso opportuno é avivar essas tristes memorias, para 
que se veja o grave perigo das discórdias e egoísmos, que todos 
falam muito da pátria, e não tem olhos para medirem o abysmo que 
dia a dia lhe cavam mais fundo!"55 

Luciano Cordeiro introduziu o tema apelidando Febo Moniz 
de gigante no tempo do cardeal-rei, antes de Portugal cair nas 
garras da "sinistra e grotesca Castella Fillipica"56. A adjectivação 
sugestiva impera para caracterizar um personagem que "é a 
demonstração de que só há uma coisa eterna e incorruptível nas 
nações: a nacionalidade". As outras personagens não lhe deixaram 
contudo de merecer sucintas leituras: Ana simbolisa "um certo 
iberismo ignorante e insconciente, que o esplendor do poderio 
fascina e endoidece"57, enquanto que Alonso representa a política 
castelhana, e Fernão o próprio Portugal. 

Bastante interessantes são as críticas suscitadas pela 
profissão ideológica expendida na Nota Final. Insurgindo-se contra a 
fórmula democratico-federativa que Oliveira Martins defendia para 
um futuro, se bem que remoto, da península, Luciano Cordeiro 
patenteou a sua discórdia no tocante à correlação entre fraternidade 

5 3 MARTINS, F. A. d' Oliveira — O Iberismo de Oliveira Martins, prefácio de 
Febo Moniz. Romance Histórico Português do Século XVI, 4a ed., Lisboa, 
Guimarães Editores, Lda.. 1988, [p. 10]. 
54 Jornal do Commercio, Lisboa, n° 4251 e 4252, Novembro de 1868. 
5 5 A America, Lisboa, n° 6, Junho de 1868, p. 79. 
56 Diário Mercantil, Porto, n° 2405, 25 de Janeiro de 1868. 
5 7 Diário Mercantil. Porto, n° 2408, 29 de janeiro de 1869. 
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e federação, afirmando que considerar a segunda consequência 
inelutável da primeira era um erro comum a muitos, e contrapôs o 
argumento da não necessidade, isto é, a fraternidade prescinde da 
federação, até porque esta não se pode realizar senão parcialmente, 
preferindo à diluição federativa a harmonia moral natural da 
família humana. 

Como se vê, a ideia federalista que as leituras de Hegel, 
Proudhon e Cournot, tanto entusiasmo despertara na jovem geração 
académica da década de sessenta, fazendo larvar a corrente 
republicana federal, não atraía o então também jovem Luciano 
Cordeiro, que em 1867 concluíra o Curso Superior de Letras. 

A História de Portugal dos séculos XVI e XVII, do reinado do 
neto de D. João III aos filhos de D. João IV, atraiu particularmente 
Camilo Castelo Branco que produziu importantes textos sobre essas 
épocas históricas ao longo de um período superior a trinta anos, e 
por razões que talvez transcendam a polémica sobre a solicitação do 
viscondado. Ao incompleto Episódio de Alcácer-Quibir já fizemos 
referência, mas muito mais tinta da sua pena correu sobre o 
assunto. Em 1868 deram-se à estampa As Virtudes Antigas q u e 
englobavam a história do Frade que fazia Reis, da qual era 
personagem central Frei Miguel dos Santos, pregador da rainha D. 
Catarina e D. Sebastião, e confessor e amigo de D. António. Gira a 
narrativa à volta dos seus actos ligados à causa da independência 
nacional, entre o sermão de exéquias de Setembro de 1578, o apoio 
à facção do prior do Crato e a própria construção do falso D. 
Sebastião na pessoa de Gabriel de Espinosa, mitificação que o ilustre 
escritor apresenta como sendo da plena autoria do eclesiástico. 
Prolongando-se embora no tempo, a história é concluída num 
apêndice às Virtudes Antigas, sob o título A Filha do Pasteleiro do 
Madrigal. 

O interesse de Camilo pela galeria histórica do prior do Crato 
e seus descendentes é um pouco mais tardio, mas não foi de pouca 
monta; Alexandre Cabral lembra que tal empenho data de 1875, 
quando vivia em Coimbra, recolhendo então "elementos para traçar 
a vera biografia do Prior do Crato, que pensou intitular também de 
D. António, sendo certo que há bastante mais tempo que o escritor 
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se interessava pelo período histórico da Restauração"58. Embora o 
projecto não tenha seguido avante, apesar da subvenção estatal 
para o efeito negociada por Tomás Ribeiro, alguma coisa se bem que 
embrionária, saiu a lume sobre o assunto. Mais concretamente, 
publicou em 1879, como complemento ao Eusébio Macário, os 
Estudos para a Formação do Livro D. António, Prior do Crato e seus 
Descendentes, e em 1883 foi editado D. Luís de Portugal Neto do 
Prior do Crato. Quadro Histórico 1601-1660, obra que além da 
advertência, continha a biografia do filho do primogénito de D. 
António, 20 documentos na maioria traslado das cartas de D. Luís e 
de sua esposa Ana Galeoti, e ainda uma nota final. Não esqueçamos 
ainda o seu romance de 1867, O Senhor do Paço de Ninães que, de 
uma forma simultaneamente poética e objectiva (saliente-se o 
arsenal de fontes históricas constantemente compulsadas e 
mencionadas), revisitou a aventura de Alcácer-Quibir e, mais 
prolongadamente, a actuação de D. António e de alguns dos seus 
fiéis seguidores, bem como os primeiros tempos da dominação 
filipina em Portugal. 

O fascínio pela história da Restauração impele-o a compulsar 
um sem número de documentos da época originando uma prosa 
vasta e densa, entre a narrativa histórica e o romance, ou seja, uma 
mescla de factos historiográficos e de enredos passionais. Disto é 
exemploLwía de Gigantes, publicada originalmente em folhetins no 
Comércio do Porto59, em 1865, e editada pela Empresa do Comércio 
nesse mesmo ano com o subtítulo narrativa histórica, tendo só 
posteriormente sido designada romance. Versando os ódios de duas 
famílias rivais, a acção principia em 1619, desenvolvendo-se a 
narrativa a partir de 1641 até à década de setenta, envolvendo 
lances da guerra com Castela, "chegando as duas parcialidades (dos 
Césares e dos Mascarenhas), insensatamente — no confronto do ódio 
irredutível —, a fazer perigar a liberdade da pátria"60. 

Também sobre os meandros da temática da independência e 
traição à pátria se desenrola a trama do romance histórico O 
Regicida (1874) o qual tem como eixo a figura de D. João IV, e forma 

~'° CABRAL, Alexandre — Dicionário de Camilo Castelo Branco, Lisboa, 
Caminho, 1939. 
5 9 Entre l ide Outubro (n° 232) e 21 de Dezembro (n° 291). 
6 0 CABRAL, Alexandre — Dicionário de Camilo Castelo Branco, Lisboa, 
Caminho, 1989, p. 372. 
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com A Filha do Regicida (1875), e A Caveira da Mártir (1875-76) , 
uma trilogia de textos que trata acontecimentos ocorridos em 
Portugal nos séculos XVII e XVIII, a qual é tradicionalmente vista 
como um ataque à dinastia brigantina, fundamentalmente na pessoa 
do seu fundador mas não só, como desagravo pela recusa do título 
nobiliárquico três vezes solicitado por Camilo6 1 . Também no 
mensário Noites de Insónia a crítica é cáustica, feroz e directa 
nomeadamente nos Subsídios para a Sereníssima Casa de 
Bragança62, e outros textos dispersos como Para a história de D. João 
/ y 63 o u D j0ão IV e as Regateiras64. 

No concerto da literatura da época65 pode considerar-se, no 
mínimo, destoante, esta visão de D. João IV adúltero, lascivo, desleal, 
ídolo da canalha sem princípios e sem honra (já muito 
anteriormente, no Agostinho de Ceuta66, o autor abordava 
frontalmente os amores freiráticos do monarca), enquanto que de 
uma forma geral, prosa e poesia glorificavam a generosidade e brios 
do restaurador da independência nacional-

Todavia, nem sempre as personagem centrais dos enredos 
que a criatividade oitocentista fixou em 1640 são o duque de 
Bragança ou seus nobres conjurados; personagens de raiz mais ou 
menos imaginária podem simbolisar a dedicação à causa nacional 
entretecida com visceral ódio ao jugo despótico de Castela. Assim é a 
heroína do "ensaio literário" a que Alfredo Carlos Franco de Castro 
intitulou D. Alvar de Zuniga. Factos do reinado de Filipe III em 

6 1 IDEM, Ibidem, p. 373-4 e 554. Recorde-se que tais pedidos datam de 1870, 
1871 e 1873. 
6 2 Noites de Insónia, Porto, n° 3 e 5 a 8, de Março e Maio a Agosto de 1874. 
6 3 Ibidem, n° 7 de Julho de 1874. 
6 4 Ibidem, n° 12 de Dezembro de 1874. Refira-se que algumas das obras citadas 
aliaram à temática histórica a presença de Espanha nos seus enredos, embora 
muitos romances de Camilo incluam cenários e personagens espanhóis mas 
alheados de qualquer coordenada histórica; de qualquer das formas, simpatias 
iberistas é que nenhum dos seus textos deixam entrever (Cf. REGO, Diogo 
Pinho dos Santos — Camilo e a Espanha, Vila Nova de Famalicão, 1962). 
6 5 Se uns, como Camilo, queriam atingir a dinastia reinante exumando velhas 
crónicas, outros davam-se a esse trabalho para a elogiar; foi o caso da edição 
comemorativa do consórcio de D. Carlos que Tomás Maria de Almeida Manuel 
de Vilhena escreveu sob o título A Casa de Bragança. Memoria Histórica, 
Lisboa, Typ. do Diccionario Universal Portuguez, 1886, 79 p. 
66 Este drama foi publicado pela Ia vez em 1847, conheceu 2a edição em 1858, 
e foi estreado no Teatro de Camões do Porto, pela Sociedade Académico-
Dramática. em 1849. 
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Portugal61, nobre portuguesa que despreza os espanhóis e recusa o 
casamento que sua tia lhe pretende fazer com aquele fidalgo, 
preterindo-o a um português. 

Também o escritor e jornalista portuense Coelho Lousada 
tomou por cenário a sua cidade para escrever o romance A Rua 
Escura68, cuja acção se inicia em 1628, decorrendo em pleno motim 
dito das maçarocas, em virtude do tributo com o mesmo nome 
cobrado pior Francisco de Lucena, secretário do Conselho de Filipe 
IV, que para o efeito se desloca ao Porto. O mal engendrado enredo 
passional e a tosca descrição dos personagens passa assim pelas 
malhas de aceitação e rejeição dos arrogantes ocupantes espanhóis. 

Mas são o duque de Bragança e as quatro dezenas de 
conjurados que ocupam quase sistematicamente o centro das 
atenções literárias do século XIX, e que encarnam o modelo 
privilegiado do herói nacional no que toca à propaganda de teor 
anti-espanhol. 

Ainda no final da década de oitenta Olímpio de Freitas 
publicou numa colecção de intenção pedagógica popular um texto 
intitulado Os Heroes de 164069 que, com o propósito de assinalar a 
inauguração do monumento aos Restauradores (28 de Abril de 
1886), evocava cantigas populares de carácter anti-castelhano, 
destrinçava os heróis e traidores de 1580, vituperava o domínio 
filipino como o tempo de todas as desgraças, e participava ainda 
numa polémica recente, isto é, escorado em diversos autores 
contestava a tese do Camões ibérico, contrapondo-lhe o argumento 
de que mais do que o Quinto Império, aquele épico visava a 
Monarquia Universal. 

Com efeito, mal ou bem, nenhuma outra época histórica foi 
tão tratada na imprensa periódica portuguesa das décadas sessenta, 
setenta e até oitenta, como o domínio filipino e Restauração de 
1640. Esta temática emerge nos jornais e revistas, sobretudo devido 
às acções da Comissão Central Io de Dezembro e suas ramificações 
regionais, quase sistematicamente por alturas daquela efeméride, 

° ' CASTRO, Alfredo Carlos Franco de — D. Alvar de Zuniga. Factos do reinado de 
Filipe III em Portugal, Lisboa, Livraria Central, 1862. 90 p. 
6 8 LOUSADA, António Coelho — A Rua Escura, Porto, Typographia do Nacional, 
1854, 260 p. 
"9 FREITAS, Olympio de — Os Heroes de 1640. Opúsculo adornado com o retrato 
de el rei D. João IV, Lisboa, col. Bibliotheca do Povo e das Escolas, n° 161, David 
Corazzi Editor, Typ. Horas Românticas, 63 p. 
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mas também indiferentemente ao longo do ano. Seria fastidioso e 
quiçá pouco proveitoso um estudo minucioso destes registos, mas 
colhemos do 2o volume do Catálogo da Exposição Bibliográfica 
realizada na Biblioteca Nacional a propósito do tricentenário da 
Restauração, a prova da frequência e importância dispensadas a 
matérias que se prendem com esse trecho da história portuguesa. 

A partir de um rastreio da imprensa portuguesa publicada 
dentro e fora do país, verifica-se que a partir de 1850 se 
multiplicam as referências ao assunto, quer sob a forma de poemas, 
folhetins, evocação da efeméride mas sobretudo trabalhos de 
carácter histórico, mais ou menos eruditos, que pretendem elucidar 
aquilo que consideram um dos momentos mais importantes da 
existência da nação. 

Podem assinalar-se três momentos fulcrais nesta produção 
de trechos subordinados ao tema geral da Restauração. 

Sobressai neste esforço a década de sessenta, com especial 
relevo para os anos de 1861-1862, que denotam o crescendo da 
propaganda ibérica em Espanha, a criação da Comissão Io de 
Dezembro, e a instabilidade que se segue após a morte do monarca 
Pedro V. 

O outro momento digno de menção é o período de 1866 a 
1869, representando aquele ano a tentativa de derrube de Isabel 
pela facção Prim, e com particular acuidade o ano de 1868 que 
marca o sucesso efectivo da revolução anti-bourbónica, e as 
decorrentes dúvidas e receios que em Portugal ela gera. 

Dentro da série considerada um terceiro período de razoável 
incidência é o que se situa em meados da década de setenta, 
relativo à instauração e falência do regime republicano no país 
vizinho. 

Com efeito, uma parte significativa destes registos provém da 
efeméride do Io de Dezembro que a partir de 1861 se tornou 
praticamente obrigatória no espaço nobre de abertura dos 
periódicos, mas grande parte, cerca de 42%, são artigos sobre 
matéria histórica ligada aos últimos anos do domínio filipino e 
decorrente resistência nacionalista, à revolução de 1640 e seus 
intervenientes, à implantação da dinastia brigantina com especial 
relevo para o seu fundador e D. Afonso VI, e ainda à guerra e 
diplomacia da Restauração. 
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QUADRO DOS TEXTOS SOBRE O TEMA DA RESTAURAÇÃO DE 1640 

PUBLICADOS NA IMPRENSA PERIÓDICA PORTUGUESA 

ANOS TOTAL 
1826 1 
1827 1 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 1 
1834 1 
1835 
1836 
1837 1 
1838 5 
1839 14 
1840 10 
1841 9 
1842 5 
1843 7 
1844 2 
1845 
1846 1 
1847 2 
1848 6 
1849 9 
1850 22 
1851 19 
1852 2 
1853 18 
1854 2 
1855 1 

ANOS TOTAL 
1856 2 
1857 3 
1 858 1 3 
1859 9 
1860 1 1 
1861 26 
1862 19 
1863 1 1 
1864 8 
1865 13 
1866 1 5 
1867 3 3 
1868 67 
1869 19 
1870 7 
1871 16 
1872 9 
1873 10 
1874 9 
1875 17 
1876 20 
1877 22 
1878 14 
1879 9 
1880 14 
1881 4 
1 882 1 0 
1883 8 
1884 7 
1885 6 

Fonte: Exposição Bibliográfica da Restauração — Catálogo, 
vol. 2, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1940-1941. 
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Se a quase totalidade da imprensa nacional concorreu para 
este movimento laudatório da Restauraçõ de 1640, alguns 
periódicos destacaram-se pela sua reiterada intenção de evidenciar 
esses episódios da história pátria, e dos quais apresentaremos 
algums exemplos. O Museu Histórico e Recreativo, na sua secção de 
Miscelânea Histórica, publicou entre Dezembro de 1861 e Maio de 
1862 um longo texto sobre Os Portuguezes e os Castelhanos1 Q, 
tratando aí a Restauração de 1640 e os seus antecedentes. Em Junho 
o editor justificou esta atitude e explicou a filosofia a ela subjacente, 
a qual não será substancialmente diversa da que informa e anima 
muitos outros periódicos: 

"Passados poucos mais de dosentos annos (foi em 1861) que 
uma outra associação de portuguezes, projectou commemorar 
solemnemente uma época, cuja memoria já mais deveria ter 
esquecido. 

A uma ideia tão nobre, tão portugueza, tentámos associar-
nos; concorrendo com o minguado cabedal que as nossas débeis 
forças intellectuaes nos permite. 

De bons livros procuramos extractar o mais essencial para 
que em resumo, podesse-mos demonstar qual o motivo foi que deu 
logar a um captiveiro de secenta annos sob o domínio dos Filippes; e 
o que excitou á heróica resolução de um punhado de vallentes que, 
na capital do reino e no espaço de uma hora, accommeteram, 
venceram, e restauraram a independência de Portugal. 

Os seis capítulos que apresentamos n'este jornal (posto que 
de migoada fraze mas sincera) os dedicamos como um serviço feito, 
aos que tem por tymbre as boas acções de nossos antepassados. 

Aos insofridos, que mais apreciam as publicações de outro 
género de recreio, ficamos previnidos para não lhe ser-mos 
importunos: contentando-nos com muitos outros que de bom grado 
nos tem coadjuvado com a sua assignatura. 

A nossa missão é, recordar a uns, e esclarecer aos outros 
menos lidos na historia; chamando ao conhecimento d'ella, os que 
tanto se dedicam a conhecer do alheio despresando a noticia que 
lhes fornece a leitura da historia pátria; para que, moralisando os 

7 0 Museu Histórico e Recreativo, Lisboa, n°2. Dez. de 1861, p. 21-28; n° 3, Jan. 
de 1862. p. 37-41; n° 4. Fev. de 1862. p. 53-59: n° 5, Março de 1862, p. 69-77; n° 6. 
Abril de 1862, p. 85-96; n° 7, Maio de 1862, p. 101-110. 
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costumes renasça, vigore, e se conserve entre nós o amor á 
INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL"71. 

Nesta cruzada de difusão dos trechos da história em que os 
portugueses se confrontam com as ambições e agressões espanholas, 
e a forma como as conseguem superar, muitos outros periódicos 
poderiam ser citados. 

Lembremo-nos por exemplo da Estrela d'Alva, em que além 
das nótulas históricas e efemérides patrióticas, avultam os trabalhos 
de Eduardo Coelho, A perda da independência portugueza72, e de 
Estácio da Veiga, Campanha do Roussillon, e invasão hispanhola em 
Portugal em 20 de Maio de 7S0773; do Arquivo Pitoresco que entre 
1860 e 1868 publica uma série de textos sobre a revolução de 1640, 
distinguindo-se entre os seus autores os nomes de Inácio Vilhena 
Barbosa e Inocêncio Francisco da Silva. 

O Conimbricense foi um dos periódicos que mais atenção deu 
às lições da história. Em 1860 criou uma secção de Commemorações 
na qual foram publicados trabalhos como D. João IV. Restauração de 
Portugal. 1 de Dezembro de 1640 e D. João L Batalha de Aljubarrota 
da autoria de A. A. da Fonseca Pinto74; Batalha do Ameixial. 8 de 
Junho de 1663 de M. da Costa Alemão75, entre muitos outros. No 
ano seguinte a secção Archiologia tratou os temas da Acclamação de 
D. João IV76 e da Restauraçãod e Portugal, onde o director Martins 
de Carvalho evocou as seis batalhas memoráveis: Montijo, Forte de 
S. Miguel, Linhas de Elvas, Ameixial, Castelo Rodrigo e Montes 
Claros7 7 . A partir de 1866 consagrou o espaço do folhetim ao tema 
genérico de Miscelâneas que privilegiava os temas históricos, 
sempre em perfeita articulação com as inquietações do presente. Em 
Dezembro desse ano a Miscelânea XVII tratou da Acclamação de D. 
João IV em. Coimbra1^, e em Outubro de 1868, por exemplo, nas 
Miscelâneas CXCVI e CXCVII publicadas com o título Portugal e a 

7 1 Ibidem, n° 8, Junho de 1862, p. 130-131. 
7 2 Estrella d'Alva. Lisboa. n° 1, 5 de Novembro de 1860, p. 2-3; n° 2. 12 de 
Novembro de 1860, p. 2; n° 4, 26 de Novembro de 1860, p. 2 
7 3 Ibidem, n° 8, Maio de 1861, p. 58-59. 
7 4 O Conimbricense, ° 704, 23 de Outubro de 1860, p. 1-2, e n° 718 de 11 de 
Dezembro de 1860, p. 1. 
7 5 Ibidem. n° 706, 30 de Outubro de 1860, p. 1-2. 
7 6 Ibidem, n° 770, 11 de Junho de 1861, p. 1. 
7 7 Ibidem, n° 776, 2 de Julho de 1861, p. 1. 
7 8 Ibidem. n° 2020, 1 de Dezembro de 1866, p. 1-3. 
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União Ibérica, foram transcritos documentos nos quais se via "como 
sempre tem sido detestada pelos verdadeiros portuguezes toda a 
ligação de Portugal com a Hespanha": no primeiro caso tratava-se da 
pretensão de Carlos II de Espanha em 1683 à mão da infanta D. 
Isabel, filha de de D. Pedro I I 7 9 , e no segundo a memória de 
Cristóvão de Moura que continha a lista dos nomes de todos os 
portugueses, "traidores de Portugal", que aceitaram as cédulas e se 
submeteram a Filipe II de Espanha80. A Miscelânea CC reproduzia as 
lembranças que em 1579 a Câmara de Lisboa mandou publicar na 
Mesa dos Três Estados para exortação do povo, sabendo então que 
muitos fidalgos se inclinavam pela causa de Castela81, e a CCVI 
retomou o tema da Restauração de Portugal t ranscrevendo 
documentos de 1644 sobre a participação da Universidade e dos 
académicos nessa tarefa patriótica8 2 . Como se vê, o folhetim 
histórico podia ainda de uma forma mais directa, pelo menos 
aparentemente, fornecer informação e simultaneamente suscitar 
repulsão pelo ideal ibérico. 

A exumação e selecção de textos literários também serviu o 
objectivo de inculcação deste sentimento; sob o título Memorias 
para a União Ibérica, publicou o Comércio de Coimbra excertos da 
Voz do Profeta em que Herculano falava dos sete séculos de ódio de 
aniquilação entre as duas nações, do tempo de "amargura e infâmia" 
da dominação castelhana, e apocalipticamente alertava os 
portugueses para o terror de uma versão moderna dessa tragédia: 
"Ai de vós, ai da pátria, se o leão da Iberia podésse rugir solto por 
nossas montanhas, e vir abrigar-se debaixo de nossos tectos!"83 

Neste conspecto injusto seria não referir o Transtagano, 
bisemanário de Elvas que ao longo de quase três anos de existência, 
acendeu por diversas vezes e diferentes vias a memória da 
Restauração. Em 1860 publicou em folhetim as Memorias Militares 
de Campo Maior, de Luís Couceiro da Costa84, e Sucessos que houve 

7 9 Ibidem, n° 2218, 27 de Outubro de 1868, p. 1-3. Este trabalho fou reproduzido 
na. Democracia Pacifica, Elvas, n° 98, 11 de Novembro de 1868, p. 1-2. 
8 0 Ibidem, n° 2219, 31 de Outubro de 1868, p. 1-3. 
8 1 Ibidem, n° 2222, 10 de Novembro de 1868, p. 1-2. 
8 2 Ibidem. n° 2228, 1 de Dezembro de 1868, p. 1-2. 
8 3 Commercio de Coimbra, n° 78, 27 de Julho de 1861, p. 1. 
8 4 O Io folhetim sobre este tema inclui-se no n° 42, de 23 de Setembro de 1860. 
A obra havia sido publicada nesse ano. pela tipografia Elvense, e os sucessos 
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nas fronteiras d'Elvas, Olivença, Campo Maior e Ouguela. O Primeiro 
Anno da Recuperação de Portugal, que começou em Io de dezembro 
de 1640 e fez fim em ultimo de Novembro de 1641, de Aires 
Va re l a 8 5 . Em 1861, O Alferes de Tolosa, de Dinis da Graça86-, o 
Discurso Heróico sobre a Jornada que o Inimigo fez á Praça d'Elvas 
votado e humildemente sacrificado á sempre Augusta e Victoriosa 
Magestade d'El-Rei Dom João IV de Portugal, Nosso Senhor^1; além 
de textos evocativos das batalhas de Aljubarrota88, de Linhas de 
Elvas89 , e da revolução do Io de Dezembro90. 

Não é com certeza coincidência esta profusão de textos 
históricos sobre as crises e vitórias da nação portuguesa sobre a 
espanhola, num periódico que tomou quase por bandeira o combate 
às ideias iberistas. 

Também dignos de nota são os periódicos que produziram 
edições especiais comemorativas do Io de Dezembro como a 
Crisálida91, a Rossi92, e mais tardiamente a Borboleta93, e A 
Vigília94. 

aí descritos privilegiavam a época de D. João I, bem como a Restauração e 
guerra que lhe sucedeu. 
8 5 Esta obra, considerada rara, publicada em Lisboa no ano de 1642, foi 
transcrita no folhetim do n° 54, de 4 de Novembro de 1860, e em mais alguns 
outros, até finais de Dezembro. 
8 6 Texto excrito em Niza, em Fevereiro de 1861, e que ocupou os folhetins dos 
números 96 e 97, de 31 de Março e 4 de Abril desse mesmo ano. 
8^ Este texto em verso de autor anónimo, inicialmente publicado em Lisboa no 
ano de 1645, foi republicado em Elvas, na tipografia Elvense, no ano de 1861, e 
o Transtagano reproduziu-o nos seus folhetins do n° 126 a 131, compreendidos 
entre 14 de Julho e 1 de Agosto do mesmo ano de 1861. 
8 8 O Transtagano, Elvas, n° 135, 15 de Agosto de 1861. 
8 9 Ibidem, n° 74, de 13 de Janeiro de 1861; n° 179, de 16 de Janeiro de 1862; n° 
283, de 15 de Janeiro de 1863. 
9 0 Ibidem, n° 62, de 2 de Dezembro de 1860; n° 271, de 4 de Dezembro de 1862. 
9 1 Brinde aos Assignantes da Chrisalida. Brado aos Portuguezes. Coimbra, 
entrecho dos n° 5 e 6, Dezembro de 1863, 8 p. Embora os textos não estejam 
assinados é provável que a sua autoria pertença aos redactores efectivos desta 
revista académica, Teófilo Braga e José Simões Dias. 
9 2 Rossi, Lisboa, n° 13, 1 de Dezembro de 1869, 4 p. Os textos estão assinados por 
Eduardo Coelho, Leite Bastos, Silva e Albuquerque, Alfredo de Sarmento, 
Reinaldo de Assis e Quirino Alves. 
9 3 Borboleta, Braga, n° 8, 1 de Dezembro de 1876, p. 58-76, e n° 10, 17 de 
Dezembro de 1876, p. 85-94. São vários os autores, destacando-se o contributo 
do seu director Pereira Caldas. 
9 4 A Vigília. Hebdomadario de Litteratura, Porto, n° 10, 1 de Dezembro de 1876, 
p. 73-80. À semelhança dos anteriores, este periódico alternava textos em 
prosa e textos em verso, assinados pelo seu director, Almeida Chaves, e outros 
colaboradores como Sousa Moreira, Sampaio e Castro, Henrique Marinho, 
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Mas o especial privilégio que entre todas as épocas da 
história nacional, recebeu na imprensa periódica a época da 
Restauração, não é de todo surpreendente já que ela tem a sua 
correspondência nas preocupações de investigação e divulgação 
históricas da centúria de Oitocentos. 

Por motivos de utilidade pública, concretamente para 
instrução da mocidade nas escolas de primeiras letras, Roque 
Ferreira Lobo sentiu em 1803 a necessidade de compilar num só 
volume os contributos positivos de vários autores sobre a aclamação 
de D. João IV, acrescentando-lhe no final a Relação do Padre Nicolau 
da Maia, tendo contudo o cuidado de se distanciar da "mal escrita" 
Restauração de Portugal Prodigiosa de Gregório de Almeida95. Esta 
obra apresentava a revolução de 1640 como um "respeitável 
Monumento da nossa Historia, que vai recordar hum dos mais 
gloriosos acontecimentos delia, e que decidio a sorte da Nação"96, 
mas a sua metodologia impunha como fundamental um estudo das 
circunstâncias que a precederam, pelo que encerra importantes 
reflexões sobre a união peninsular sob o ceptro dos Filipes, 
evidenciando o carácter opressivo dessa governação que via os 
portugueses não como vassalos naturais mas como povo sujeito pelo 
direito de guerra, e a decorrente difícil convivência dos dois povos. 
Concretamente o Conde Duque de Olivares "nunca perdia de vista 
alguma rebellião, porque conhecia perfeitamente que a natural 
antipathia entre estas duas Nações havia fazer sempre odioso aos 
Portuguezes o Dominio Hespanhol"97. 

A Historia da Restauração de Portugal de 1640 que José 
Ribeiro de Figueiredo traduziu do francês sublinhou também o 
estado de pobreza que Portugal atingira sob a tirania de Castela, e 
explicou a revolta dos duques de Bragança pelo ódio que D. João, e 
sobretudo seu pai, D. Teodósio, votavam aos espanhóis; por outro 
lado, evocou a grande afeição dos portugueses à casa de Bragança e 
realçou o importante papel desempenhado por Luísa de Gusmão 

Jaime Filinto, Francelio Marques, Ernesto Beleza, Léon Gaillard, Firmino 
Pereira, e J. Leite de Vasconcelos. 
9 5 LOBO, Roque Ferreira — Historia da Feliz Acclamação do Senhor Rei D. João o 
Quarto, com huma serie chronologica dos senhores reis de Portugal ..., Lisboa, 
Of. de Simão Thadeo Ferreira, 1803, introdução. 
9 6 IDEM, Ibidem, p. 322. 
9 7 IDEM, Ibidem, p. 95. 
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durante todo o processo da Restauração, em virtude da "altivez dos 
Gusmões" e da influência que exercia sobre o rei98. 

Esta visão exclusiva e profundamente negativa e funesta da 
monarquia dual ibérica perpassa todos os compêndios de História de 
Portugal dos três primeiros quartéis do século, que 
complementarmente apresentam a Restauração como um 
acontecimento de lapidar importância e superior significado político, 
com paralelo apenas na fundação do reino. Luís Francisco Midosi foi 
o autor de um dos compêndios mais utilizados "para instrucção da 
mocidade e uso das escholas", publicado pela primeira vez em 1843 
e que em 1870 ia já na 13a edição, propondo uma caracterização 
indistintamente negativa dos três Filipes que reinaram em Portugal. 
O primeiro era aí apresentado como um homem astucioso, soberbo, 
ingrato, cruel, e de pouca habilidade par governar o vasto império 
que seu pai lhe deixara; o segundo, visto como um monarca 
supersticioso, fraco, negligente, dissimulado, ingrato, cruel, e sem 
habilidade política; quanto ao terceiro, são-lhe conferidos os epítetos 
de preguiçoso, despótico, fanático e orgulhoso". 

Nos inícios da década de setenta, uma obra de Vilhena 
Barbosa, aliás outro manual aprovado pelo governo para uso nas 
escolas, apontava sobretudo o desalento e a inércia como as causas 
fundamentais de Portugal ter caído nos ferros de Castela100. 

Domingues de Mendonça entendeu o período de 1580-1640 
como uma ruptura, no mínimo dinástica, da história nacional, pelo 
que o denomina de "interregno dos três usurpadores"101. 

O ensaio de história literária de Francisco Freire de Carvalho 
apresentava a intrusão do governo espanhol como a causa de dias 
de luto para a literatura portuguesa, considerando que essa 
usurpação violenta, seguida de uma longa e tirânica denominação, 

9 8 FIGUEIREDO, José Ribeiro de — Historia da Restauração de Portugal de 1640, 
Coimbra, Imp. da Universidade, 1843. 
9 9 MIDOSI, Luis Francisco — Compendio da Historia de Portugal para 
instrucção da Mocidade e Uso da Escolas, Lisboa, Typ. G. M. Martins, 1843, p. 
62-65. 
1 0 0 BARBOZA, I. de Vilhena — Exemplos de Virtudes Cívicas e Domesticas 
colhidas na Historia de Portugal, Porto, Imprensa Portugueza, 1872. O sucesso 
deste livro foi notório; em 1873, conheceu uma 2a edição, em 1880 já ia na 5a, e 
em 1891 a Chardron publicou-lhe a 9a edição. 
1 0 1 MENDONÇA, Joseph Lourenço Domingues de — Historia de Portugal desde o 
começo do reinado d'el-rei D. João II (1481), até a actualidade, para servir de 
continuação á traducção da do D.or Henrique Schaeffer, Lisboa, vol. 12, Typ. 
de José Baptista Morando, 1846. 
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produzira as "trevas da ignorância", pelo que a escravidão 
castelhana até meados do século dezassete em simbiose com a 
escravidão jesuítica até meados do século seguinte, terão fornecido o 
quadro de aniquilação literária nacional1 0 2 . Curiosamente, esta 
teoria é retomada um quarto de século mais tarde por Barros e 
Cunha na sua Historia da Liberdade em Portugal, onde é nítida a 
colagem do jesuitismo e da inquisição aos desígnios de Castela: 

"Os jesuítas, que tinham sido instrumentos da ambição de 
Castella aconselhando a D. Sebastião a jornada a África, ganharam 
victoria esplendida quando o cardeal foi jurado rei pelos 
portuguezes e, aproveitando-se da debilidade senil do monarcha, 
corromperam a nobreza e o clero e prepararam a Filippe II a 
entrada triumphal que D. João I tinha sonhado séculos antes, mas 
que Aljubarrota lhe mostrou quam difficil era de realisar. 

O domínio de Castella acabou o que o fanatismo havia 
principiado. A nação já esmagada pela inquisição, corrompida pelos 
jesuítas, perdeu todo o sentimento de dignidade collectiva e de brio 
individual"1 0 3 . 

José Maria de Andrade Ferreira adoptou uma posição 
semelhante; identificou a "usurpação dos Philippes" com a 
enfermidade e morte da literatura dramática portuguesa1 0 4 , e 
emparelhou essa usurpação com a tirania da inquisição e a tutela 
jesuítica, como os factores de mais directa e nociva interferência nas 
manifestações do pensamento português105. 

Os trabalhos historiográficos que Rebelo da Silva publicou na 
década de sessenta marcaram indelevelmente o ponto da situação 
relativamente aos conhecimentos e representações da dominação 
filipina e revolução de 1640, sobressaindo deste labor a Historia de 
Portugal nos séculos XVII e XVIII, cujos cinco volumes foram 

1 0 2 CARVALHO, Francisco Freire de — Primeiro Ensaio de Historia Litteraria de 
Portugal, desde a sua mais remota origem até o presente tempo, seguido de 
différentes opúsculos, que servem para a sua maior illustração, e offerecido 
aos amadores da litteratura portugueza, em todas as nações, L i sboa , 
Typographia Rollandiana, 1845, p. 127-129. 
1 0 3 CUNHA, J. G. de Barros e — Historia da Liberdade em Portugal, Lisboa, Typ. 
Universal, 1869, p. 10. 
104 FERREIRA, José Maria Andrade — Achaques da nossa Litteratura Dramática 
(escrito em Dezembro de 1860), in "Litteratura, Musica e Bellas-Artes", tomo 2, 
Lisboa, Rolland & Semiond, 1872, p. 153-165. 
1 0 5 IDEM — Bosquejo da Litteratura em Portugal desde o século XVII, in 
"Litteratura. Musica e Bellas-Artes", tomo 2, Lisboa, Rolland & Semiond. 1872, 
p. 167-182. 
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publicados entre 1860 e 1871, e de cuja investigação derivou ainda 
a publicação de Invasion et Occupation du Royaume de Portugal en 
1580106, e Memoria sobre a População e a Agricultura de Portugal 
desde a Fundação da Monorchia até 1865. Parte I (1097-1640)107. 

Para além de retomar o tema da ilegitimidade sobre a qual se 
basearam as pretensões e acções de Filipe II, como o revela o 
próprio título em francês atrás citado, a ideia força que percorre 
estes trabalhos persistiu na projecção da dominação dos Áustrias 
como fonte de profundo aniquilamento moral, intelectual e 
económico. Neste último aspecto radica aliás a tese apresentada no 
3o período de que trata a Memoria sobre a População, já que 
defende a decadência de todos os sectores económicos, com especial 
evidência para o agro-pecuário, descrevendo um país conquistado e 
desolado, em que um povo funestíssimo assistia à diminuição 
efectiva dos seus rendimentos, sofrendo a miséria extrema, a guerra 
permanente, o descarado abuso fiscal. 

Num estudo sobre a historiografia da Restauração, Reis Torgal 
salientou que o liberalismo e o republicanismo, "devido à sua 
motivação ideológica, onde as concepções políticas eram penetradas 
pelo nacionalismo e pelas teoria dos heróis então em voga, criaram 
também, de alguma forma, os seus mitos à volta da Restauração", e 
especificou que a História de Rebelo da Silva, "foi também elaborada 
em função de um certo preconceito ideológico — provar 
cientificamente, através de uma perspectiva histórica, o erro da 
posição iberista então defendida em certos sectores"108. 

Jorge Borges de Macedo contextualizou magistralmente a 
produção desta obra no seu estudo-prefácio à republicação da 
História de Rebelo da Siva, considerando que "poucos livros haverá 
tão directamente originados nas urgências objectivas do seu tempo", 
isto é, numa conjuntura em que o movimento iberista e a reacção a 
ele concitavam e até polarizavam a atenção dos contemporâneos109. 

iub Paris, Auguste Durand Libraire, 1864, 556 p. 
1 0^ Lisboa, Imprensa Nacional, 1868, 335 p. 
108 TORGAL, Luís Reis — A Restauração. Breves Reflexões sobre a sua 
Historiografia, in "Revista de História das Ideias", Coimbra, vol. 1, 1977, p. 25-
26. 
1 0 9 Macedo, Jorge Borges de — A História de Portugal nos séculos XVII e XVIII 
e o seu autor, in "Rebelo da Silva — História de Portugal nos séculos XVII e 
XVIII", vol. 1, Lisboa, Imprensa Nacional, 1971, p. 9-130. 
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Fidelino de Figueiredo não procurou contextualizar a 
produção da História de Rebelo da Silva e por isso não lhe poupou 
críticas, apontando-a como "uma enthusiastica apologia do 
nativismo nacionalista", a qual guardava "um caracter de 
patriotismo tão intenso, que o levou a proferir a phrase seguinte, 
aliás bem imprópria de um historiador: Permita Deus que não sejam 
precisos novos prodígios para provar que nenhum povo perde a 
autonomia senão suicidado por suas mãos (vol. 3, p. 5)"110 . 

A necessidade de divulgação da tese da ilegitimidade, por um 
lado, e do trágico resultado, por outro, da monarquia dual ibérica, 
cresceu ao longo dos anos sessenta, quer numa perspectiva de 
consumo nacional, quer numa perspectiva de explicação perante a 
opinião pública estrangeira, como o demonstra o livro supracitado 
de Rebelo da Silva, publicado em francês, por um editor parisiense. 
Esta tese oferecia-se simultaneamente como esteio da ideia de 
nacionalidade e antídoto à propaganda da união ibérica nos tempos 
modernos, fornecendo a solenidade de ensinamento do passado a 
cogitações presentes, através da retroprojecção de fantasmas 
antigos que deveriam ensombrar aspirações que se apresentavam 
com roupagens modernas. 

Considerando então que, "como na história o passado é 
espelho do futuro", o editor Tomás Quintino Antunes, cuja 
actividade na área da publicação de obras de teor anti-ibérico em 
colaboração ou não com Comissão Central Io de Dezembro se tornou 
patente nesta altura, solicitou a Sebastião José Ribeiro de Sá um 
prefácio ao texto de João Pinto Ribeiro Usurpação, Retenção e 
Restauração de Portugal, que assim se republicou em 1860, 
integrado num trabalho cujo título não deixa quaisquer dúvidas 
quanto às suas intenções — Brado aos Portuguezes. Opúsculo 
Patriótico contra as Ideas da União de Portugal com a Hespanha. 

Este opúsculo não se ficou pelo simples exalçamento do 
empreendimento de 1640, antes aproveitou para, de uma forma 
bastante directa, estabelecer os convenientes paralelismos entre os 
traidores e as promessas de Quinhentos e as dos tempos modernos. 
Com efeito, além de realçar os funestíssimos resultados das políticas 
dos descendentes de Carlos V no continente e nas colónias, este 
texto insiste, por um lado, em dilucidar as tentações do bispo 

1 1 0 FIGUEIREDO, Fidelino de — Historia da Literatura Romântica..., p. 277. 
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Jerónimo Osório relativamente ao partido de Castela e, por outro, em 
recordar que Filipe II "entrou pelas cortes" em Portugal, isto é pela 
via da aparente legalidade, tendo desde o início faltado aos 
juramentos de Tomar. Ressalta assim desta exposição o magno 
empenho em evidenciar a semelhança entre as promessas da 
diplomacia filipina e a moderna propaganda ibérica proveniente de 
Espanha e dos seus veículos, ou "iludidos" portugueses, como o fora 
em tempos o prelado de Silves: 

"A união ibérica, com que nos tentaram já, nos tempos em 
que vivemos, tem mais este ponto de contacto com as promessas da 
Hespanha para a união de 1580, que esta transformou em jugo 
oppressor"111 . 

Este opúsculo, que pretendia ao fim e ao cabo demonstrar a 
incontroversa legitimidade dos direitos dos Braganças à coroa 
portuguesa, foi saudado pela imprensa periódica em geral, que 
invariavelmente elogiava a sua publicação numa época de ameaças 
à independência. O Luso manifestava-se nestes termos: 

"Bemvindo seja este livro e possa elle infundir patriotismo 
nos corações receosos, que na epocha actual — das annexações — 
vêem um mão futuro para Portugal"112. 

Uma breve referência incluída na carta-folhetim de 
Ribeirinho, correspondente de Lisboa do Braz Tisana, apresentava 
este opúsculo como "uma cousa optima para condemnar os maus 
portuguezes , que se lembram de unir Portugal á Hespanha"113. 

Por sua vez, O Amigo do Povo publicou um artigo de primeira 
página cujo título decalca o do folheto, que considerava ter sido 
escrito "no intuito de desenvolver no animo de todos os bons 
portuguezes o horror a uma sonhada união de Portugal á Hespanha", 
aconselhando a leitura do folheto que o fidalgo jornalista e alto 
funcionário público prefaciara: 

"É um livro recommendavel por todos os respeitos, tanto pelo 
assumpto, de que trata, como pelos factos, que narra, e pela pessoa 
que o escreveu. Um livro que. todos aquelles. que não tiveram 
tempo nem meios, nem descanço para estudarem a historia do nosso 

1 ' ' Brado aos Portuguezes. Opúsculo Patriótico contra as Ideas da União de 
Portugal com a Hespanha, Lisboa, Editor Thomaz Quintino Antunes, 1860, p. 
XXV. 
1 1 2 O Luzo, Porto, n° 4, 25 de Novembro de 1860. 
1 1 3 O Braz. Tisana, Porto. n° 265, 16 de Novembro de 1860. 
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paiz, devem possuir, porque em rápidos mas enérgicos traços narra 
com minuciosidade toda a casta de vexações, a que Portugal esteve 
sujeito, durante a ominosa usurpação dos Filippes, e o principio e 
desenvolvimento da famosa e heróica conjuração revolucionaria e 
patriótica do sempre memorável dia Io de dezembro de 1640"114. 

O resto do artigo versava o tema do sentimento de 
nacionalidade particularmente vincado no povo português, e sua 
inerente repugnância à "triste ideia do iberismo". 

Tom idêntico assumiram as notícias do Eco de Barcelos e da 
Razão, trisemanário de Valença; o primeiro considerava justo que 
todos recordassem a história de sessenta annos de dominação dos 
três Filipes "porque em resultado sahirá um brado enérgico contra o 
Iberismo, por mais disfarçado que seja o modo porque se 
a p r e s e n t e " 1 1 5 , e o segundo defendia que a história desses 
"padecimentos, affrontas, prejuizos, humilhações, desgraças e 
vilipêndios" era um "aviso prudente que o passado nos legou" para 
prevenir o iberismo, o qual seria a "nova escravidão de Portugal". 
Assim, recomendava com veemência a leitura do Brado: 

"Todas as classes, todas as idades devem 1er esta obra, que 
ensina a presar a pátria, e a comprehender os feitos heróicos que 
nos conquistaram a independência, que não devemos deixar 
arrebatar, porque talvez que ella não voltasse mais, nem para nós, 
nem para as gerações futuras"116. 

A Política Liberal, jornal da esquerda liberal ligado ao grupo 
de José Estevão, pese embora a sua habitual precaução na 
abordagem do tema ibérico e opção pelo tom sóbrio, adverso ao 
sensacionalismo, não deixou também de aconselhar a leitura do 
opúsculo, em nome das vantagens da plena informação: 

"Prescindindo agora de emittir opinião sobre a contingência 
da união de Portugal á Hespanha, e mesmo sobre a possibilidade 
d'esté facto e modo de pratical-o, ou consummal-o, cumpre-nos, 
todavia, recommendar o opúsculo que veio agora a lume. N'esta 
época de publicidade é conveniente que o povo leia tudo, ou tudo 
rememore. Não haverá assim lugar para a ilusão"117. 

1 1 4 O Amigo do Povo, Porto. n° 260, 24 de Novembro de 1860. 
1 1 5 Echo de Barcellos, n° 13. 24 de Novembro de 1860. 
1 1 6 A Razão, Valença, n° 896. 4 de Dezembro de 1860. 
1 1 7 A Politica Liberal, Lisboa, n° 158. 10 de Novembro de 1860. 
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Por sua vez, o correspondente de Lisboa do Jornal do Porto, 
em carta datada de 27 de Novembro, além de ser menos indulgente 
quanto à qualidade intrínseca do trabalho, introduziu alguns dados 
novos sobre a recepção do folheto, corroborando embora na questão 
da imensa procura de que foi alvo: 

"Hontem apparecêrão, em varias esquinas dos bairros mais 
concorridos, umas quadras que servindo como de acrescentamento 
aos cartazes que annuncião a obra intitulada — Brado aos 
portuguezes, — dizião, pouco mais ou menos, que os portuguezes não 
precizavão que lhes bradassem porque estão alerta. Ainda assim, 
não carecendo de que os despertem, o tal opúsculo anti-iberico que 
pouco valor tem, porque encerra apenas alguns textos históricos da 
guerra da independência, é procurado com afan e tem tido um 
consummo bem significativo, para quem, como nós, não perde de 
vista estes pequenos indicios"118. 

Quanto ao texto de João Pinto Ribeiro transcrito neste folheto, 
refira-se que ele viria a conhecer no ano seguinte nova forma de 
difusão, já que foi publicado nas páginas do Raio, ao longo de sete 
números 1 1 9 . 

A contestação da propaganda ibérica pela via da contra-
argumentação histórica tinha já sido experimentada poucos meses 
antes por Teixeira de Vasconcelos no 2o volume da colecção Livros 
para o povo, um livrinho aprovado pelo Conselho de Instrução 
Pública que apareceu sob o título A Fundação da Monarchia 
Portugueza. Narração Anti-Iberica, e cuja leitura Ribeiro de Sá 
aconselhava no seu prefácio, lembrando que "tem tido extracção 
pouco vulgar"120. 

Acreditando que "as classes populares carecem de uma 
bibliotheca composta de livros úteis, de doutrina sã, de lição curiosa, 
e baratos"121, decidiu Teixeira de Vasconcelos ensinar ao povo, sem 
grandes pruridos de erudição, a formação de Portugal, repassando a 
seus olhos a história do reino de Leão e da terra portucalense, as 
acções do conde borgonhês e de D. Tareja, bem como a monarquia 

1 1 8 O Jornal do Porto, n° 275, 29 de Novembro de 1860. 
1 1 9 O Raio, Porto, n° 34 (12 de Junho de 1861); n° 40 (3 de Julho); n° 44 (17 de 
Julho); n° 45 (20 de Julho); n° 49 (3 de Agosto); n° 54 (21 de Agosto) e n° 73 (26 
de Outubro). 
1 2 0 Brado aos Portuguezes ..., p. XXV. 
1 2 1 A Fundação da Monarchia Portugueza. Narração Anti-Iberica, Lisboa, 
Imp. Nacional, 1860, p. 9. 
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que Afonso Henriques fundara. Esta "lição de nacionalidade", como 
lhe chamava o autor, pretendia pois instruir o povo para que ele se 
prevenisse contra os que lhe aconselhavam a renunciar e 
desvalorizar a nação através da propalada união ibérica. Teixeira de 
Vasconcelos evidenciava uma posição inequívoca contra esse 
projecto e expunha mesmo algumas das suas fragilidades, numa 
espécie de prefácio a que chamou Palavras Necessárias. 

Esse povo a quem dirigia o seu livro, ensinando-lhe como o 
país se constituiu em nacionalidade, é aquele que no capítulo da 
introdução apresentava como o garante e pilar da independência da 
nação, nos momentos de perigo e ameaças várias ao longo de sete 
séculos de existência, repetindo que o "povo não quiz ser 
castelhano" 1 2 2 . Com efeito é na energia do carácter popular que vê a 
resolução das crises de 1385, 1640-68, mas também em 1807, 
lutando contra a invasão dos franceses, e em 1820 sublevando-se 
contra a ingerência inglesa, e ainda mesmo em 1847 contra os 
ingleses "de braço dado com os castelhanos"123. 

Tendo em conta as críticas favoráveis publicadas nos mais 
diversos órgãos de comunicação, esta obra alcançou grande 
popularidade, justificando-se assim a tal "extracção pouco vulgar", 
de que falava Ribeiro de Sá. 

Num folhetim do Amigo do Povo, A. Luciano elogiou o 
conteúdo e intenção deste pequeno livro, fazendo votos que o autor 
prosseguisse na produção de "colloquios tão profícuos e de tão sã 
lição com o nosso povo"124. O artigo deste periódico portuense Mais 
um Voto Anti-Iberico inspirou-se também no livro de Teixeira de 

1 2 2 Ibidem, p. 20, 26 e passim. 
1 2 3 Ibidem, p. 30. 
124 "A Fundação da Monarchia Portugueza encerra em dicção comesinha e 
fluente, primando sempre em elegância, um quadro sinóptico dos trabalhos, 
que os bons portuguezes do século 12° aturaram, para fazer fluctuar o pendão 
luso nas muralhas de Lisboa. 
O seu capitulo d'introducçao, em que o auctor expende consideraçães geraes 
sobre a nossa independência, nos seus triumphos e nos seus revezes, é um 
pequeno mas substancioso trecho, em que as classes populares, às quaes é 
dedicada principalmente a leitura do livro, sentem calar profundamente a 
convicção de quem escreve. 
Todos os que apreciam os dotes intellectuaes do escriptor, que, accusado 
vagamente de se ligar a uma sociedade, cujo titulo parecia desmentir a ideia 
da nossa nacionalidade, veio agora com a sua narração anti-iberica fallar a 
lingoagem de portuguez de lei; fazem votos, porque Teixeira de Vasconcellos 
continue entretendo colloquios tão profícuos, e de tão sã lição com o nosso 
povo". (Cf. O Amigo do Povo, Porto, n° 178, 20 de Agosto de 1860. p. 2). 
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Vasconcelos, e achou por bem transcrever longos parágrafos do seu 
proémio 1 2 5 . 

No Braz Tisana, uma carta-folhetim de Lisboa anunciava a 
publicação com a chancela de qualidade conferida pela Revolução de 
Setembro: "Diz a Revolução do Sampaio que o livro é cousa boa"126. 

Um colaborador português do Diário Mercantil no Rio de 
Janeiro noticiava a chegada de alguns exemplares da obra a uma 
importante livraria da cidade, aproveitando para elogiar os 
objectivos do autor que, além de encetar a interessante colecção de 
cem livros para o povo, produzira um brado histórico contra os 
projectos da união ibérica, "em defesa da arca santa da nossa 
independência"1 2 7 . 

O propósito enunciado pelo autor de escrever um livro que 
servisse a formação e instrução do povo e da mocidade, parece ter 
encontrado eco, haja em vista algumas notícias que recolhemos. O 
Jornal do Comércio referiu que lhe constava ter D. Pedro V mandado 
comprar à "livraria Silva do Rocio uma boa porção d'exemplares 
d'esté livrinho popular do sr. Teixeira de Vasconcellos, para serem 
distribuidos pelos alumnos da escolla que S. M. sustenta em 
Mafra"12». 

Por sua vez, eml865, um "brasileiro" retornado, natural da 
Lousã, de nome João Elisário Carvalho de Montenegro, ofereceu ao 
administrador do concelho de Poiares "suficientes números 
exemplares da Fundação da Monarchia" para serem distribuídos aos 
alunos das escolas do concelho, no dia Io de Dezembro, aniversário 
da Restauração129. 

A consagração da obra deu-se pois também através da sua 
escolha para livro escolar já que, como evidencia Pinheiro Chagas, 
este livro a cuja feitura presidiu "uma idéa altamente patriótica, e 

1 2 5 O Amigo do Povo, Porto, n° 180, 22 de Agosto de I860, p. 1. Tal como no 
folhetim mencionado na nota anterior, também aqui se faz referência às 
acusações de iberista que haviam pendido sobre Teixeira de VasconceIos:"Já 
por outras vezes tendo dissipado as apprehensões d'alguns desconfiados 
políticos de contrabando, relativamente ás suas ideias sobre a união e fusão 
peninsular, agora as veio definir por um modo cathegorico no seu livrinho a 
Fundação da Monarchia Portugueza". 
1 2 6 O Braz Tisana, Porto, n° 195, 25 de Agosto de 1860 
127 Diário Mercantil, Porto, n° 495, 11 de Setembro de 1861. 
1 2 8 Jornal do Commercio, Lisboa, n° 2038, 22 de Agosto de 1860. 
1 2 9 O Conimbricense, n° 1238, 9 de Dezembro de 1865. 
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altamente civilisadora (...) foi adoptado pelo lyceu de Lisboa e por 
vários lyceus do reino para texto de leitura e de themas"130. 

A prosa historiográfica de Vasconcelos, assente numa linear 
exaltação patriótica, e na narrativa de actos heróicos, respondeu 
necessariamente a um clima colectivo de vincada introspecção 
nacional, e marcou decisivamente essa categoria literária que tantos 
cultores teve na época. Mas não se tratava obviamente de História. 
Das suas Glorias Portuguezas131 disse Luciano Cordeiro que se 
aproximavam da proclamação patriótica, do falseamento ou 
mistificação da história, em proveito da tradição e dos preconceitos 
vulgares. Pugnando pela exegese histórica e pela história positiva, 
Cordeiro lembrava que o "heroworship" deturpava a crítica, 
afirmando: 

"O nosso grande mal, a nossa enfermidade terrivel, é a 
tradição, ou antes, é a má, a falsa, a absurda historia; — a historia 
patriótica"1 3 2 . 

Cordeiro não deixou contudo de o considerar um excelente 
livro, "corrigidos os exageros patrióticos e as mystificações 
criticas"133 . 

Menos panfletário mas com idêntica pretensão de instrução 
popular, apresentou-se o Quadro Histórico da Restauração e 
Independência de Portugal em 1640, da autoria de J. Pinheiro de 
Melo e dado à estampa em 1861. Este texto exlusivamente de 
narrativa histórica, sem referências directas à polémica ibérica, 
veiculava uma imagem profundamente depreciativa dos espanhóis 
e sua governação em Portugal, designando-os por "tyrannos 
oppressores" que suscitavam o ódio e a indignação a um povo que 
sofreu o seu "jugo aspérrimo" e "pernicioso dominio". 

A infusão da ideia de resistência popular às investidas dos 
espanhóis tornou-se frequente, e quando tal resistência provinha 
de seres aparentemente mais fracos como as mulheres, grande era a 
simpatia colhida no público, como permite concluir a enorme 
publicidade e críticas positivas que o livro de António Pereira da 
Cunha, Brios Heróicos de Portuguezas, recebeu nos mais variados 

1 3 0 Annuario do Archivo Pittoresco, Lisboa, n° 4, Abril de 1864, p. 29. 
1 3 1 Lisboa, Typ. Portugueza, 1869. 
1 3 2 CORDEIRO, Luciano — Arte e Litteratura Portugueza d'Hoje. (Livros, 
Quadros e Palcos), Porto. Typ. Lusitana. 1871, p. 195. 
1 3 3 Ibidem, p. 214. 
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órgãos da imprensa periódica. Por exemplo, numa pequena mas 
sugestiva recensão publicada no semanário Estrela d'Alva, Estácio 
da Veiga vaticinou-lhe um papel efectivo na cruzada anti-ibérica, 
referindo-se-lhe nestes termos: 

"A leitura dos brios heróicos de portuguezas, bem detida e 
saboreada, permitta-se-nos a predicção, pode ser um mui efficaz 
antídoto contra a sórdida lepra do iberismo, e bom remédio talvez 
para quem padeça uma tão immunda enfermidade moral ... 

Corram pois os ibéricos, (se os ha) e os não ibéricos (como 
todos devem ser) e peguem-se deveras á leitura daquellas paginas 
de ouro"134. 

O erudito de Tavira retomaria esta crítica na revista literária 
da Nação, onde aliás mencionava a expectativa relativa ao 
prometido segundo volume que, tanto quanto sabemos, não terá 
sido dado à estampa135. 

Mas também periódicos de sinal político contrário aos 
anteriores, se referiram elogiosamente ao livro e seu autor. Disto 
são prova a recensão assinada por R. da S.a136 e, mais tardiamente, 
o folhetim de Pinheiro Chagas137, publicados no Jornal do Comércio, 
ou ainda a notícia alargada da publicação desta "obra patriótica" 
inserta na Época, importante órgão do partido histórico, que celebra 
o livro e seu autor, relembrando o "conscencioso e decisivo Não", 
volumoso libelo anti-ibérico publicado em 1857138. 

Refira-se que as catorze heroínas de António Pereira da 
Cunha são, à excepção de D. Filipa de Vilhena, de origem popular e, 
todas elas, se distinguiram nos transes das lutas contra os 
castelhanos, nove nas guerras do século XIV, e as restantes durante 
os governos filipinos. 

Mesmo quando rodeado de um certo aparato de erudição, o 
género historiográfico visou a instrução e formação da opinião 
pública no tocante às ambições do projecto ibérico, nomeadamente 
no que ele significava em matéria de pretensões territoriais. Nesta 
conformidade, Estácio da Veiga publicou um documentado estudo 
sobre Gibraltar e Olivença. Apontamentos para a historia da 

1 3 4 Estreita d'Alva, Lisboa. n° 20, Agosto de 1861, p. 133. 
1 3 5 A Nação, Lisboa, n° 4240, 23 de Janeiro de 1862. 
136 Jornal do Commercio, Lisboa, n° 2840, 29 de Março de 1863. 
1 3 7 Ibidem, n° 3380, 21 de Janeiro de 1865. 
1 3 8 A Época, Lisboa, n° 329. 14 de Fevereiro de 1861. 
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usurpação destas duas praças, explicando que a restituição de 
Olivença legitimaria a reclamação de Gibraltar que certos sectores 
da sociedade espanhola promoviam. Após demonstrar o direito da 
coroa espanhola sobre aquela praça meridional peninsular, o autor 
continuou a sua argumentação para provar que "egual direito cabe a 
Portugal com relação á praça de Olivença, seu território, e povos 
desde o Guadiana"139. 

Como aconteceu com outros trabalhos do género, este escrito 
do arqueólogo algarvio conheceu desde logo uma difusão 
considerável por via da imprensa periódica. E aliás através do 
folhetim da Nação que ele é dado à estampa pela primeira vez e 
com uma celeridade evidente, pois a sua publicação iniciou-se no 
dia seguinte à conclusão da escrita140. 

Os responsáveis desta empresa jornalística aproveitaram 
assim para publicitar a edição individual deste folhetim que 
brevemente sairia das suas oficinas, e seria "vendido por 1/2 do 
preço em que poderia importar sendo compradas as folhas da Nação 
em que houver de figurar, por deste modo se tornar mais acessivel 
e económica a sua acquisição"141. 

Também O Tribuno Popular e Aurora do Lima, acharam por 
bem dar a conhecer este texto aos seus leitores, transcrevendo-o no 
espaço consagrado ao folhetim. Se no caso do jornal de Viana do 
Castelo a intenção não foi além do Io "fascículo", pois apesar de 
anunciar o contrário não foi dada continuidade a esta publicação142, 
já o periódico conimbricense concluiu essa tarefa em três números 
consecutivos1 4 3 . 

A crítica de João José Lopes ao estudo de Estácio da Veiga 
inserta nas páginas do Português elogia-lhe o sentimento de pátria e 
alia-se ao seu objectivo primordial, exortando à restituição de 
Olivença144. 

139 VEIGA, S. P. M. Estacio da — Gibraltar e Olivença. Apotamentos para a 
historia da usurpação destas duas praças, Lisboa, Tipographia da Nação, 1863, 
p. 14. 
1 4 0 A Nação, Lisboa, n° 4537,4538 e 4539, de 26, 27 e 28 de Janeiro de 1863. O 
trabalho de Estácio da Veiga tinha sido terminado em 25 de Janeiro. 
1 4 1 A Nação, n° 4537, de 26 de Janeiro de 1863. 
1 4 2 Aurora do Lima, Viana do Castelo, n° 1107, 4 de Maio de 1863. 
1 4 3 O Tribuno Popular, Coimbra, n° 744 a 746, entre 14 e 21 de Março de 1863. 
1 4 4 O Portuguez, Lisboa, n° 2965, 18 de Março de 1863, p. 1. Refira-se que 
Olivença suscitou diversas até ao fim da centúria monografias históricas 
publicadas nas páginas da imprensa periódica, que visavam a eventual 
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O concurso de autores legitimistas nesta azáfama de 
relembrar as pugnas em que os portugueses conseguiram derrotar 
os seus vizinhos espanhóis não é de negligenciar. Tal como Pereira 
da Cunha e Estácio da Veiga, colaboradores prestigiados da Nação, 
também D. Miguel Sotto Mayor pretendeu, sem qualquer 
"provocação á nossa visinha Hespanha", demonstrar a construção da 
nacionalidade portuguesa, pelo que consagrou os sete capítulos da 
sua obra às vitórias de Aljubarrota, Valverde, Montijo, Linhas 
d'Elvas, Ameixial, Montes Claros e Bussaco. Com este livro que "é 
mais um protesto, sobre tantos outros, contra a união ibérica", 
pretendeu-se, mais uma vez, instruir o povo: 

"É um escripto para o povo portuguez. Temos por certo que o 
povo, a quem o offerecemos, hade aprecial-o e comprehendel-o"145. 

Justamente a compreensão destes folhetos era uma questão 
que se colocava, num momento em que a sua profusão, tanto quanto 
possível, massiva e pouco reflectida, podia dar azo a situações de 
abuso, ofensas ao povo vizinho, exageros de linguagem, situações 
melindrosas, enfim. Para esta situação alertou o Diário Mercantil, 
nomeadamente a propósito do folheto Hoje de Barros e Cunha que 
tinha provocado outro, da autoria do espanhol Frederico Guardon 
Gallardo, intitulado Questão de Actualidade, e pelo qual o diário 
portuense não conseguiu esconder, senão a sua simpatia pelo menos 
a sua compreensão, já que considerava o escrito de Barros e Cunha, 
no mínimo, "extemporâneo"146. 

Esta "guerra dos escritos" tinha lugar depois da publicação do 
célebre artigo no periódico madrileno Época, sobre a conquista de 
Portugal, mas também, depois deste jornal ter apresentado as suas 
explicações e justificações sobre o caso. Com data de 10 de 
Setembro, dois dias após estas relfexões do Diário Mercantil, o autor 

recuperação daquela vila. Se não repare-se como terminava uma delas: "Tal é 
a historia desta povoação que, apesar de tudo, tem um coraão portuguez, e 
conserva a grata esperança de quebrar o jugo estrangeiro". ( Cf. O Domingo 
{Ilustrado. Archivo de Historia Pátria, Lisboa, vol. 3, n° 131, Dezembro de 1898. 
p. 557-560). A história informa sempre o debate sobre Olivença, e o seu cotejo 
com Gibraltar manteve-se muito depois da ideia lançada por Estácio da Veiga; 
veja-se, por exemplo VELOSO, J. M, de Queiroz — Como perdemos Olivença, 2a 

ed., A. C. L., 1939; e os opúsculos de Ricardo Rosa y Alberty, publicados na 
década de sessenta. 
145 SOTTO-MAYOR, D. Miguel — As Victorias dos Portuguezes em defesa da sua 
Independência. Escripto anti-iberico, Porto, Typ. da Livraria Nacional de B. H 
de M. & C.a, 1868, p. 7. 
146 Diário Mercantil, Porto, n° 2589, 8 de Setembro de 1868. 

4 2 



das Vitórias dos Portugueses escreveu uma carta aquele periódico, 
onde procurou demonstrar que as acusações aí dirigidas aos folhetos 
anti-ibéricos recentemente escritos não se aplicavam ao seu 
trabalho. Assim, explicava que o seu livro já estava pronto em 1864, 
e por conseguinte não se inspirou no artigo da Época, embora só 
agora tivesse achado oportunidade em o dar à estampa; acreditava 
todavia na existência de um plano há muito concebido para a 
absorção de Portugal pela Espanha, já que este país nunca deixara 
de pensar na anexação. Refutando os argumentos do jornal do Porto, 
afrmava que quando se combatia o iberismo não se agredia um 
fantasma e, pior do que o exagero da propaganda anti-ibérica, era 
adormecer a nação ao som dos hinos de uma falsa segurança, se 
bem que no seu livro não houvesse uma palavra acintosa contra a 
Espanha, antes no prólogo se formulavam votos pelas boas relações 
entre os dois países, que desejava ver amigos no amor da 
independênia e da liberdade147. 

Que a didáctica da história pátria e a questão ibérica eram 
temas intrinsecamente ligados prova-o o folheto de Andrade 
Ferreira — A Questão Ibérica em relação á nossa Historia e os 
Deveres do Professorado —, que apresentava os professores como 
agentes profilácticos da difusão da doutrina ibérica: 

"Semelhante questão deve ser combatida, e ninguém melhor 
o pôde e deve fazer do que os professores que com as noções mais 
elementares do ensino podem ir fazendo beber á infância a boa 
doutrina exarada e resumida nos capitulos da nossa historia, nas 
praxes e arestos do nosso direito pátrio, e nos exemplos de heroísmo 
da nossa independência nacional"148. 

Considerava Andrade Ferreira que era necessário que alguém 
narrasse às crianças os exemplos de valor dos nossos antepassados, 
"porque a infância é o Portugal de amanhã, e ninguém melhor, e 
mais a propósito lhe compete fazel-o de que os professores"149. 
Aliás, assim, era mais fácil, pois não havia que refutar, apenas que 
instruir. Este fortalecimento dos espíritos far-se-ia através de uma 

1 4 7 Ibidem, n° 2626, 21 de Outubro de 1868. A carta foi aqui reproduzida 
i n t e g r a l m e n t e . 
1 4 8 FERREIRA, J. M. Andrade — A Questão ibérica em relação á nossa Historia e 
os Deveres do Professorado, Lisboa, Imprensa de Joaquim Germano de Sousa 
Neves, 1864. p. 5. 
1 4 9 IDEM. Ibidem, p. 6. 

4 3 



curiosa combinação entre a "ciência histórica", o direito escrito, e a 
tradição dos feitos heróicos. Como se vê, nada se perdia, real ou 
fictício, verdadeiro ou mítico, o discurso histórico nacionalista tudo 
deveria incoporar para melhor cumprir o seu objectivo fulcral de 
repudiar "todos esses sophismas de falso engrandecimento nacional 
que, em todo o caso, começam e concluem por nos tornarem uma 
província de Hespanha"150. 

Mas este extenso folheto passa da teoria à prática e, além da 
introdução, apresenta dezasseis capítulos em que pretende 
comprovar que a história nacional é efectivamente fonte pura de 
patriotismo, contendo ela própria os argumentos e elementos da 
nacionalidade, em articulação com a geografia, direito e etnografia, 
sendo estes últimos aspectos tema do Io capítulo. Todavia a união 
de índole económica, literária e científica, ao contrário da política, 
não lhe parece contrariar a história, pelo que apoia o projecto de 
concertação económica até às últimas consequências, ou seja, até ao 
derrube das alfândegas peninsulares151. 

Os restantes quinze capítulos, que representam 3/4 do 
opúsculo, contêm uma exposição histórica que vai desde a união de 
Leão a Castela por Fernando I até ao reinado de D. José, dando 
particular realce às pendências de Portugal com a Espanha, com o 
objectivo de demonstrar a sistemática e inequívoca defesa da 
independência nacional, ao longo dos séculos: 

"Está concluída a nossa tarefa, que foi mostrar como os 
antigos portuguezes propenderam desde remotas eras para 
disputarem palmo a palmo as prerrogativas da sua independência; 
como depois se instituiu a nossa monarchia, e como pelo decorrer 
dos séculos os seus principes, em admirável accordo com seus 
súbditos, souberam em todo o tempo sustentar e propugnar pelos 
nossos direitos de estado livre"152. 

Este folheto, oferecido aos professores de instrução primária 
e secundária, assume-se como um "catecismo de noções da 
nac iona l idade p o r t u g u e z a " 1 5 3 . apresentando três elementos 
fundamentais, como bases positivas da independência nacional: a 
índole portuguesa, "heróica e indomável"; a porfiada luta dos nossos 

1 5 0 IDEM, Ibidem. 
1 5 1 IDEM, Ibidem, p. 10-11. 
1 5 2 IDEM. ibidem, p. 47. 
1 5 3 IDEM. Ibidem, p. 48. 
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direitos; e as disposições geográficas. Crê o autor que "a chimera da 
alcunhada união ibérica, diante d'estas demonstrações, desvanecer-
se-ha, como chimera que é"154. 

Anunciado para Janeiro de 1868, o 2o folheto da Propaganda 
Patriotico-Liberal contra a pretendida União-Iberica, não chegou a 
ser dado à estampa mas sabemos do seu projectado conteúdo pelo 
anúncio da contra-capa do Io número. Se este havia reflectido sobre 
matér ia de polí t ica actual, aquele parecia buscar a 
complementaridade dessas reflexões nos ensinamentos da história, 
já que do sumário constavam os itens seguintes: A Restauração e os 
Restauradores; O Escurial e o Vaticano; Filippe II e o Prejurio; D. João 
IV e a Independência; Castella Envilecida; Portugal Exaltado; O Dia 
Primeiro de Dezembro de 1640; O Mesmo Dia em 1641 e Sempre 
Apostando Contra Séculos; Hoje Como Hontem155. 

Os anos del868 e 1869, inequivocamente um dos tempos 
fortes da propaganda anti-iberista em Portugal, assistiram à saída 
dos prelos de muitos textos que participaram nesse esforço, pelo 
que a doutrinação pela via da história esteve igualmente activa, 
quer através da republicação, da tradução, ou ainda através da 
edição de originais. 

Ilustra-se a primeira situação com um opúsculo intitulado A 
Restauração de Portugal no Io de Dezembro de 1640156 o qual, com 
o objectivo de relembrar a recuperação dos direitos e regalias dos 
portugueses após o "jugo ominoso com que aprouve á Providencia 
experimentar-nos durante sessenta annos", achou "conveniente 
extrahir do Gabinete histórico, por Fr. Claudio da Conceição, a 
narração auctorisada dos feitos heróicos que restituíram a Portugal 
a sua autonomia e independência"157. 

Também José Joaquim d'Ascensao Valdez versou a temática 
restauracionista extraindo ensinamentos de "vários auctores", 
fazendo em 1868 uma 2a edição "augmentada", da que publicara em 

1 5 4 IDEM, Ibidem, p. 48. 
1 5 5 Propaganda Patriotico-Liberal contra a pretendida União-Iberica. Lições 
de Historia e Títulos de Gloria para o Povo Portuguez I, Lisboa, Editor 
Francisco Gonçalves Lopes, Typ. do Futuro, 1867, contra-capa. 
1 5 6 Lisboa, Imprensa Nacional, 1868, 39 p. Trata-se de um excerto da obra do 
cronista mor do reino e depois egresso Frei Cláudio da Conceição, intitulada 
Gabinete Histórico e publicado em 17 volumes, entre 1818 e 1831. Refira-se 
que este opúsculo não é referido na listagem de obras sublordinadas ao tema 
geral de Ibéria, do Dicionário Bibliográfico. 
1 5 7 Ibidem, p. 3-4. 
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1 8 6 1 1 5 8 . A nota original deste opúsculo reside na temática de 
abertura que aborda o empenho da França de Richelieu em reagir 
"contra o acto iniquo, que fazia pertencer a coroa de Portugal a 
Filippe II de Hespanha"159. 

Percurso idêntico conheceu um opúsculo de Moreira de Sá, 
que após uma Ia edição no ano da morte de D. Pedro V, foi 
reeditado em 1868, desta feita com um parecer de Rebelo da Silva e 
aprovação do Conselho Geral de Instrução Pública, bem como 
precedido de algumas palavras explicativas do autor. Refere este 
professor de instrução primária que o seu trabalho saíra a lume 
pela Ia vez em 1861 e que "n'esse anno, como infelizmente no 
presente, vogou muito, em limitadas e determinadas regiões, o 
pensamento da União Ibérica"160. Comentava-se então as obras de 
Sinibaldo de Mas, Xisto Camará, e o prefácio da Ibéria, e o tema 
mobilizou a sociedade portuguesa: "Era o assumpto nas praças e no 
intimo das famil ias" 1 6 1 . Entretanto "Deus ouviu o povo. A 
tempestade serenou"1 6 2 . Moreira de Sá admitia que o refervilhar 
dessa polémica se deveu às bravatas da imprensa espanhola e aos 
recentes acontecimentos de Madrid, que terão estimulado aqui o 
retomar dessas ideias em algumas mentes, umas por convicção, 
outras por "expeculação". 

Apesar de solicitar a vigilância do povo, a sua postura 
transparece alguma serenidade: 

"Felizmente cremos que na actualidade não ha muito a 
receiar d'estes recursos de gabinete, porque a utopistica união não 
acha echo na Peninsula e não pode convir nem a Portugal nem a 
Hespanha"163 . 

Quanto ao conteúdo do opúsculo, ressalta o extremo e quase 
fastidioso didatismo da exposição, revelador de eventual utilização 
nas aulas de instrução primária, que num esquema elíptico traça a 

1 58 Restauração de Portugal em 1640. Opúsculo extrahido de vários auctores, 
Lisboa, Typ. de Santos e Filho, 1861, 30 p; 2a edição, Lisboa, Typ. da Rua da 
Vinha, 1868, 31 p. 
1 5 9 Ibidem, 2a ed., p. 5. 
1 6 0 SÁ, Antonio Francisco Moreira de — O Dia Io de Dezembro de 1640 ou 
Memoria Histórica dos Successos em Portugal desde a Morte d'El-Rei D. 
Sebastião até á Feliz Acclamação de D. João IV, 2a edição, Lisboa, Typographia 
Portugueza, 1868, p. V. 
1 6 1 IDEM, Ibidem, p. VI. 
1 6 2 IDEM, Ibidem, p. VII. 
1 6 3 IDEM, Ibidem, p. VIII. 
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história de Portugal desde a decadência pós-Quibir até ao sucesso de 
1640. A intenção de divulgação deste trabalho reflecte-se na 
transcrição de alguns excertos relativos à opinião da imprensa 
periódica quanto à recepção da Ia edição, nomeadamente da 
Opinião, do Português, da Política Liberal, do Jornal de Setúbal, da 
Voz do Alentejo, do Comércio de Coimbra e na Voz do Minho164. 

A tradução de excertos do volume da Histoire des 
Révolutions Politiques de Bessières relativo à revolução portuguesa 
de 1640 foi a solução encontrada por José Azevedo e A. Libano de 
Andrade Júnior para satisfazerem o seu desejo de ilustrar o povo 
que, a seu ver, geralmente desconhecia a história de Portugal, 
nomeadamente o período de "despotismo" que constituiu a 
governação f i l ipina 1 6 5 . Apesar do muito que se "tem escripto 
ultimamente sobre o perigo que ameaça a nossa autonomia — a 
união ibérica —", os tradutores acreditavam que nem sempre o povo 
estava documentado sobre o assunto, pelo que evidenciaram a 
necessidade de lhe proporcionar esse conhecimento, como medida 
preservativa de eventuais males futuros: 

"Descrever-lhe a miséria e a oppressão que pesaram sobre os 
portuguezes durante a dominação hespanhola para que, pela 
historia do passado, podesse avaliar do futuro, fazer-lhe bem sentir 
quanto vale a perda da independência nacional, e preparar-lhe 
assim o animo para a primeira occasião, era, a meu ver, uma lacuna, 
que, no presente estado de coisas, mais cumpria preencher"166. 

Este Resumo Histórico, que saiu sem o nome dos tradutores, 
embora algumas referências à obra na imprensa periódica os revele, 
não foi totalmente pacífico no tocante à qualidade da fonte que 
optou traduzir. Por exemplo, o Jornal Comercial, considerando que o 
"assumpto é sempre novo apezar de se achar ampla e largamente 
tratado, pelos sentimentos que desperta e elevação que o distingue", 
e prezando embora o sentimento de nacionalidade que movia os 

1 6 4 IDEM, Ibidem, p. 45-48. 
1 6 5 Resumo Histórico da Dominação de Castella em Portugal e da Famosa 
Insurreição do Dia Io de Dezembro de 1640, Lisboa, Typographia Franco-
Portugueza, 1868, 14 p. 
1 6 6 Ibidem, p. 2. 
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tradutores, afirmou que preferiria que eles "fossem buscar os 
elementos em fontes mais puras, que as ha por cá, e de sobra"167. 

Além da escrita, a temática restauracionista foi também 
veiculada pela oralidade tendo sido objecto de conferências de 
carácter popular, protagonizadas exactamente por indivíduos 
ligados às lides da educação popular. Foi o caso da série de 
prelecções sobre História de Portugal promovidas pelo Grémio 
Popular; a terceira, realizada no último dia de Fevereiro de 1867, 
atraiu "numerosa concorrência publica" e coube ao professor 
Monteiro de Campos dissertar sobre "os acontecimentos de 
independência nacional, ocorridos no glorioso dia Io de Dezembro de 
1640"1 6 8 . 

No Io de Dezembro de 1868, a Associação Progressista 
promoveu uma série de palestras alusivas à comemoração. Coutinho 
de Miranda fez o discurso introdutório que não se eximiu de 
apresentar algumas considerações de índole histórica, já que, entre 
outros aspectos, atribuiu à política castelhana a preparação da 
morte de D. Sebastião, e considerou a revolução de 1640 um feito 
sublime e inspirador do presente: 

"Hoje, como em 1640, devemos inspirar-nos nos feitos 
heróicos dos nossos antepassados, para manter illesa a 
independência da pátria"169. 

Nesta sessão António Augusto Silva Lobo apresentou a sua 
visão sobre os acontecimentos mais significativos da Restauração de 
Portugal, dedicando a prelecção aos seus alunos da escola de 
Civilisação Popular1 7 0 . Aqui o ponto de partida da exposição é o 
"golpe fatal" de Alcácer-Quibir, onde "não foram os mouros que 

1 6 7 Jornal Comercial, Lisboa, n° 32, 3 de Novembro de 1868. Logo a partir do 
n° 35 (10 de Novembro de 1868), este periódico passa a chamar-se Gazeta de 
Lisboa. 
1 6 8 A Independência Nacional, Lisboa, n° 23, 2 de Março de 1867, p. 3. 
1 6 9 MIRANDA, F. L. Coutinho de — Discurso pronunciado na noute de 1 de 
Dezembro de 1868 Anniversario da Restauração de Portugal na Sessão 
Solemne da Associação Progressista, Lisbopa, Typographia da Viuva Pires 
Marinho, 1868, p. 15. Como os seus congéneres, este texto insistia que a 
celebração do Io de Dezembro não era uma provcação à amiga Espanha, antes 
um protesto contra as pretensões iberistas inspirado no santo amor da pátria 
(Cf. p. 9). 
1 7 0 LOBO, Silva — Restauração de Portugal. Esboço Histórico, pronunciado no 
Io de Dezembro de 1868 em sessão solemne da Associação Progressista 
establecida na propria casa da heroina D. Filippa de Vilhena, Lisboa, 
Imprensa de J. G. de Sousa Neves, Lisboa, 1868, 31 p. 
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triumpharara mas os castelhanos que venceram"171, seguindo-se o 
tradicional cortejo de ofensas (fiscais, linguísticas, etc.) perpetradas 
pela governação espanhola coadjuvada pelos portugueses traidores. 
A conspiração dos fidalgos e seus resultados imediatos ocupa a 
segunda parte da prelecção que termina justificando a celebração do 
Io de Dezembro, como resposta indirecta a determinados sectores 
que advogavam maior reserva nas demonstrações consagradas à 
efeméride: 

"Que pôde então haver de mais justo do que celebrar o 
anniversario da restauração? e applaudir o triumpho dos 
res tauradores? 

Gravem pois no coração esta data, que symbolisa o acrisolado 
amor da pátria. Saudemos este dia, que em si resume uma 
epopeia"1 7 2 . 

Inácio Francisco Silveira da Mota concebeu a história de 
Portugal dividida em dois grandes ciclos separados pela "sepultura 
de 1580", vindo a consagrar ao primeiro a sua obra Quadros da 
Historia Portugueza que publicou em 1869, supondo "fazel-o em 
occasião opportuna", pelas razões que assim enumerava: 

"Quando, no meio das dissensões partidárias, dos erros 
politicos e das aberrações populares, nos fere os ouvidos a ameaça 
de que a nossa autonomia e independência não podem durar 
muito, é justo e util buscar no estudo dos fastos nacionaes os títulos 
do nosso direito, a memoria do que fizemos, e por ventura nobres 
estímulos para que os nossos progressos intellectuaes e moraes 
mostrem ao mundo que, se já não somos potencia maritima ou 
continental, pesando com decisiva força na balança dos 
acontecimentos politicos, queremos todavia, e devemos ser 
respeitados pela sciencia, pelo trabalho, pelo amor da liberdade, 
pela severidade dos costumes, únicas armas com que o espirito da 
nossa epocha ensina as nações civilisadas a combaterem n'uma lucta 
generosa"1 7 3 . 

O empenho do autor em se manter fiel a estas orientações 
doutrinárias comprova-se ao longo da obra, onde se misturam o 
relato do passado e os conselhos ao presente, como sugere a 

1 7 1 IDEM, Ibidem, p. 7. 
1 7 2 IDEM, Ibidem, p. 31. 
1 7 3 MOTTA, J. F. Silveira da — Quadros de Historia Portugueza, Lisboa, Typ. 
Franco-Portugueza, 1869, p. VI-VII. 

49 



passagem relativa à fundação remota da monarquia do país que, 
débil na origem, "vive ainda, e encontrará a sua defensão em 
saberem seus filhos repellir, com energia, quaesquer suggestões 
traiçoeiras ou tentativas violentas contra a terra que livres 
herdaram, e onde livres querem morrer"174. 

Desta forma o discurso historiográfico assume um papel 
panfletário, a história apresenta-se como escola de virtudes, 
veiculando uma mensagem hipernacionalista de encarecimento dos 
heróis pátrios, que inculca uma devoção geradora de imitação. Na 
abertura do último capítulo, relativo ao desastre de Alcácer-Quibir e 
reinado do cardeal D. Henrique, pode ler-se: 

"As recordações da pátria são como as memorias de familia; 
tem o quer que é saudoso e sancto, que occupa suavemente as 
largas horas da solidão, que atténua muitas dores do espirito, que 
povoa alma de mais entes para amarmos, e que engrandece e 
vigora o sentimento de nacionalidade, suscitando, com as virtudes e 
façanhas dos nossos antepassados, o altivo e nobre desejo de imital-
OS"175. 

A recensão que esta obra mereceu na Gazeta Pedagógica 
indica a sua boa recepção por parte dos docentes. Aí se apontavam 
as razões pelas quais se considerava o livro "opportuno e bem 
opportuno", e ressalta-se o facto de ele prestar um "óptimo serviço 
á pátria e ás escolas"176. 

Mendes Leal também elogiou o livro do jovem deputado, 
colocando a tónica na sua dimensão de "precioso subsidio de 
instrucção popular", escolhendo para tal palavras amáveis: 

"Tem da philosophia histórica a exactidão e a sisudeza; tem 
do romance histórico a acção e a variedade. São porém esboços a 
traços largos, que pela sua indole mais se inclinam ao movimento de 
Plutarcho do que á magestade de Tácito"177. 

Se Silveira da Mota sustém a sua narrativa exactamente no 
limiar do reinado do "monarcha odioso, denominado o demónio do 

1 7 4 IDEM, Ibidem, p. 10. 
1 7 5 IDEM, Ibidem, p. 177. 
1 7 6 Gazeta Pedagógica. Revista Quinzenal de Instrucção Publica redigida por 
Professores e outros Homens de Letras, Lisboa, Typographia do Futuro, n° 4, 
30 de Maio de 1869, p. 72-74. 
1 7 7 A America, Lisboa, n° 5, Maio de 1869, p. 80. 

50 



m e i o - D i a " 1 7 8 , o Visconde de Trancoso escreveu um folheto que 
pretendia coligir Apontamentos para a Historia da Dominação 
Castelhana em Portugal, subtitulando-o com a epígrafe Opúsculo 
Anti-Iberico119. Como o próprio autor admitia, tratava-se de um 
resumo de alguns factos históricos relativos aos sessenta anos desse 
"duro captiveiro", acrescentado de apontamentos recentemente 
colhidos em Espanha, e que reputava verdadeiros, resultando uma 
exposição enérgica e coloquial, reveladora do móbil da escrita: 
engrossar a legião dos protestos contra o "traiçoeiro grito ibérico", 
crente de que a responsabilidade das crises cabia aos "portuguezes 
desnaturados". 

A polémica subia de tom no epílogo (que se denomina Duas 
palavras antes de concluir), já que o anti-iberismo vigilante cedia aí 
passo a um anti-castelhanismo militante. Após vituperar a Espanha 
sanguinária da pena de morte, um antagonismo epidérmico em 
relação a essa nação levou-o a fazer as seguintes afirmações: 

"Para mim o desgosto de ser hispanhol é superior ainda ao 
medo que tenho de ser escravo. 

(...) Sejamos finalmente tudo se é preciso, menos hispanhoes. 
Conheço-lhes os usos, a vida, a educação, e estamos por este 

lado separados felizmente por uma larga barreira. 
O nosso povo compraz-se no trabalho, emquanto que os cafés 

e passeios do reino visinho se povoam de occiosos e inúteis. 
É o pasto ás revoluções. 
É o progresso na ignorância, no vicio e no crime"180. 
Reflecte-se na conclusão deste folheto a associação da 

questão ibérica a outros temas que evidenciavam nítido 
descontentamento e mal-estar social, como a injustiça fiscal, o 
partidarismo improdutivo, a empregomania, inelutavelmente 
enquistados numa sociedade que conhecia a miséria de perto. 
Impera a dimensão opinativa conservadora do autor que rejeitava 
em bloco a república e o iberismo, recusando o presente sistema 

1 7 8 Quadros de Historia Portugueza ..., p. 192. 
1 7 9 TRANCOSO, Visconde de — Apontamentos para a Historia da Dominação 
Castelhana em Portugal. Opúsculo Anti-Iberico, Lisboa, Typ. do Bem-Formoso, 
1870, 40 p. Refira-se que o pequeno prefácio Ao Leitor está datado de Colares, 
Setembro de 1869. 
1 8 0 IDEM, Ibidem, p. 38-39. 
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partidário, e apelando à formação de um partido novo, assente nos 
pilares emblemáticos do progresso e da independência nacional. 

A divulgação deste escrito foi implementada pela imprensa 
periódica já que dois jornais de diferentes quadrantes politico-
ideológicos, mas ambos de razoável importância local e até nacional, 
A Nação e O Campeão das Províncias, publicaram em folhetim os 
Apontamentos do Visconde de Trancoso181. 

Como se viu, a recuperação e republicação de textos coevos 
da Restauração foi um dos recursos utilizados para exaltar o feito da 
emancipação da tutela espanhola. Em 1871, o professor Pereira 
Caldas seleccionou para o efeito a obra do poeta e livreiro Francisco 
Lopes, publicada em 1642, Favores do Ceo a Portugal, na acclamação 
do Rei D. João IV, e acabamento da oppressão dos Reia Filippes. 
Trata-se da recuperação do miraculoso, de tradições que apontavam 
a ocorrência de sinais divinos quando da aclamação do primeiro rei 
de Bragança: o braço de Cristo que se despregara da cruz durante a 
procissão de Lisboa, a hóstia vista no céu de Braga, etc. 

A veiculação da história dita real seguiu paralelamente à 
lembrança da história maravilhosa de intercessão providencial, 
formando um todo susceptível de inculcar admiração pelo feito dos 
heróis de seiscentos e quarenta, alcandoradas à qualidade de 
agentes dos desígnios divinos: 

"Nem é para maravilhar que o povo, na epocha da 
restauração, olhasse quanto então occorria, como signal visivel da 
protecção do Eterno a Portugal. Nada se passava então no paiz, que 
não parecesse miraculoso"182. 

As representações historiográficas da actuação dos Filipes em 
Portugal alimentou-se desta tendência propagandística que visava a 
mais alargada divulgação, aliando mais ou menos indirectamente a 
evocação de um passado humilhante e a projecção de um futuro não 
menos negro. Os imperativos do liberalismo, por um lado, e a 
necessidade de uma nação alerta, por outro, suscitaram esta 

1 8 1 No caso do jornal legitimista, começou no n° 6594 e terminou no n° 6600, 
entre 2 e 10 de Fevereiro de 1870, e no caso do periódico aveirense começou 
no n° 1943 e terminou no n° 1954, entre 8 e 24 de Abril do ano seguinte. 
1 8 2 LOPES, Francisco — Favores do Ceo a Portugal, na acclamação do Rei D. João 
IV, e acabamento da oppressão dos Reia Filippes (...) precedidos de uma noticia 
bibliographica do autor, escripta pelo Professor Pereira-Caldas..., 
Porto/Braga, Livraria Internacional de Ernesto e Eugénio Chradron, 1871, p. 
46. 
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doutrinação historiográfica do povo, no tocante às matérias mais 
marcantes da história da nação. A restauração de 1640 é assim 
frequentemente representada como o resultado de uma conspiração 
de fidalgos mas, ora correspondendo integralmente aos anseios do 
povo, ora por este imediatamente secundada, e quase legitimada. 

Assim se conferia dimensão nacional a um movimento que a 
historiografia espanhola não cessou de encarar como fruto da 
ambição dos Braganças; Cánovas del Castillo, por exemplo, defende 
inequivocamente esta tese no primeiro volume dos seus Estúdios 
dei Reinado de Felipe /V183 . Concedendo que havia um tradicional 
silêncio sobre revolução de Portugal no conspecto dos estudos 
históricos em Espanha, propõe-se analisar as causas políticas e 
militares dessa perda utilizando textos inéditos que remetem ao 
reinado de Filipe II, indagando assim sobre a responsabilidade de 
todos pela "corta vida y misero término que tuvo nuestra unidad 
nacional"1 8 4 . Esta atitude não passa portanto pela culpabilização dos 
governantes de então, fazendo ainda questão em realçar a 
inexistência de barreiras fundamentais entre os povos espanhol e 
português, próximos por similitudes de raça, língua, entre outras, e 
apresenta como dado seguro a vontade da casa brigantina em 
ascender ao trono de Portugal. 

Já o estudo que José Ferrer de Couto iniciou em 1855 sobre a 
Historia de la Union de Espana y Portugal bajo el cetro de los três 
Felipes tentava a conciliação entre os dois povos, a perspectivação 
de ambos como vítimas de um governo tirânico. Esta atitude não é 
todavia desinteressada; como indica o subtítulo — y consideraciones 
sobre la que ai presente se viene tratando — aquele militar espanhol 
pretendia realçar as diferenças entre o contexto histórico da époa 
dos Áustrias e o contexto histórico-ideológico da Península de 
meados de Oitocentos, especulando sobre as possibilidades de 
sucesso de uma união nos tempos modernos. 

Como seria previsível, a historiografia espanhola oitocentista 
não foi aliás monolítica e uniforme no tocante à concepção da 
unidade peninsular: 

1 8 3 CÁNOVAS DEL CASTILLO, A. — Estúdios dei Reinado de Felipe IV, 2 vols., 
Madrid, Imprenta de A. Perez Dubrull, 1888. 
1 8 4 IDEM, Ibidem, vol. 1, p. 9. 
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"Hay versiones que, como e Pi y Margall, integran a Portugal 
y Espana en un mismo proyecto peninsular, con los conseguientes 
argumentos históricos. Y existen otras dimensiones que, a fuerza de 
respetar la tradición como definición de un pueblo, generaban 
nacionalismos internos que iban desde las posiciones carlistas ai 
radicalismo federal"185. 

Além das inúmeras poesias que trataram com particular 
atenção as temáticas subjacentes à questão ibérica e sobre as quais 
o presente trabalho se debruça em secção específica, algumas 
palavras se impõem sobre o ministério da história nacional por via 
da prosa versificada o qual, na centúria de Oitocentos, não se pode 
considerar uma excepção. 

Pretendendo glorificar a fundação da dinastia brigantina, 
Francisco Roque de Carvalho Moreira publicou em 1815 os dois 
volumes da Braganceida, cujo subtítulo explica claramente o 
objectivo da obra: Poema em XII cantos cujo assumpto he a elevação 
da sereníssima casa de Bragança ao throno de Portugal na sempre 
augusta pessoa do senhor D. João IV restaurador, e verdadeiro pai 
da pátria1^6. 

António José Viale também encontrou na prosa metrificada o 
meio privilegiado para a pedagogia do que considerava serem os 
principais sucessos da história nacional anterior à implantação do 
liberalismo. Em 1856 publicou o Bosquejo Historico-poetico dos 
acontecimentos mais importantes ocorridos em Portugal até á morte 
do Senhor Rei D. João V7187, obra cujo êxito se infere pelas reedições 
sucessivas que conheceu. Com efeito, dois anos depois, é dada à 
estampa uma versão aumentada, denominada Bosquejo Métrico dos 

1 8 5 CIRUJANO MARIN, Paloma; et ai — Op. cit., p. 24. A título de exemplo, cite-se 
a Historia de la Revolución Espanola, de Vicente Blasco Ibánez, que nos seus 
três volumes repassava a história contemporânea daquele país desde 1808 a 
1874, em virtude da ideologia federalista republicana que professava, e que 
optou pelo silêncio relativamente às tendências iberistas peninsulares desse 
período, referindo-se sumariamente às indecisões de D. Fernando que 
reputava interessado no trono espanhol, mas que acabou por recusar por 
pressões de Napoleão III e de sua amante Elisa Hensler. Mais ofensiva do que a 
resposta de D. Fernando através do célebre telegrama, Ibánez reprovava a 
atitude dos progressistas espanhóis que envileciam o seu país indo de corte 
em corte mendigar um rei. (Cf. BLASCO IBÁNEZ, Vicente — Historia de la 
Revolución Espanola (Desde la Guerra de la Independência á la Restauracion 
en sagunto) 1808 -1874, con un prólogo de Pi y Margall, 2a ed., vol. 3, 
Barcelona, La Enciclopédia Democrática, 1891, p. 512). 
1 8 6 Lisboa, Nova Impressão da Viuva Neves e Filhos, 1815, 270p. +31 lp. 
1 8 7 Lisboa, Typ. da Revista Universal, 1856, 95 p. 
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acontecimentos mais importantes da Historia de Portugal até á 
morte do Senhor Rei D. João V7188. De dois cantos passa para seis, 
sendo o último dedicado às rainhas de Portugal, e o canto quarto 
abre com a aclamação de D. João IV — "por quem a pátria quebra o 
jugo Ibero"189 —, sendo grande o destaque e o detalhe dados à 
restauração e gerra da independência. A 3a edição saiu em 1861, 
com o mesmo título, ligeiramente aumentada e corrigida, 
perfazendo os seus seis cantos um total de trezentas e trinta 
estrofes1 9 0 , saindo ainda uma 4a edição em 1866. 

Verifica-se nesta obra a utilização frequente dos adjectivos 
"ibero/ibera" e "iberico/iberica" e do substantivo "Iberia" para 
designar indistintamente o mesmo que espanhol/espanhola ou 
Espanha, respectivamente, e ainda como conceito do resultado 
decorrente da união de Portugal e Espanha. Mas se na Ia edição 
"Iberia" é sinónimo de Espanha, nas seguintes essa situação torna-
se menos frequente, adquirindo o vocábulo sinónimo de união 
entre os dois países. Assim, D. Teresa é apresentada como princesa 
" i b é r i c a " 1 9 1 , por exemplo, mas o rei Venturoso aparece como 
pensador da união das duas coroas através do verso "Que Manuel a 
Iberia demandando"192 . 

Partilhando da vaga de literatura e historiografia nacionais 
assumidamente anti-ibéricas, a edição de 1861 assumiu também 
esse significado, se fizermos fé na notícia do As mode u, periódico 
invariavelmente cáustico: 

"Antonio José Viale, socio da Academia, e tocador de sanfona 
poética acaba de annunciar a sua historia de Portugal em verso, que 
denomina agora anti-iberista. Como os burros hespanhoes são 
alentados não admira que este burro portuguez mal queira aos 
visinhos"1 9 3 . 

O mestre de Humanidades dos príncipes D. Pedro e D. Luís 
escreveu também uma história nacional em prosa, não menos feliz, 
aliás, já que o Novo Epitome da Historia de Portugal para uso da 

1 8 8 Lisboa, Imprensa Nacional, 142 p. 
1 8 9 2a edição, C. 4, Est. V, p. 63. 

1 9 0 Lisboa, Imprensa nacional, 152 p. O aumento é significativo já que a Ia 

edição ficava-se por 233 estrofes. 
1 9 1 2a edição, C. 6, Est. 3, p. 94. 
1 9 2 2a edição, C. 6, Est. 21, p. 100. 
1 9 3 O Asmodeu, Lisboa, n° 35, 8 de Agosto de 1861, p. 3. 
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Real Eschola Primaria establecida por sua Magestade El-Rei no 
Palácio de Mafra conheceu três edições, em 1856, 1861 e 1878194. 
Eïsta última saiu acrescentada de um apêndice em verso, intitulado 
Centúria Historico-Metrica, que é uma seleção revista do Bosquejo. 

Em 1865 é publicado no Rio de Janeiro um poema da autoria 
do bracarense António Joaquim Alvares sob o título Os Lusos ou a 
Dominação de Portugal o qual, tomando por tema a história 
portuguesa, a narrou em cinco cantos: a fundação da monarquia até 
à dinastia de Avis; os heróis da índia e outras possessões 
ultramarinas; a revolução de 1640 e a fundação da casa de 
Bragança; as terras mais notáveis do reino e, finalmente, a descrição 
dos reis e seus feitos heróicos. 

Refere-se esta publicação à notícia saída no Jornal do 
Comércio e no Português, ambos da capital brasileira, que em 
Janeiro de 1863 comparava este poema ao D. Jaime, como ele 
igualmente belo, fixando-se na coincidência daquele ter saído com 
uma conversa preambular de António Castilho, apressando-se então 
a publicação deste com uma analyse conspícua do igualmente sábio, 
conselheiro José de Castilho. Em Portugal a imprensa só se 
pronunciou após a publicação, considerando o Distrito, periódico 
político, literário e noticioso de Braga, tratar-se de uma publicação 
notável, não sem algum bairrismo já que, na sua opinião, esta obra 
genial destronara Pedreida de Martins Rua pelo que "o génio de 
Braga offuscou o de Vianna"195. 

A produção historiográfica e ficcional portuguesa do terceiro 
quartel do século XIX sobre a dominação filipina e a Restauração, 
subentendia, como atrás se tentou comprovar, uma objectiva 
propaganda anti-ibérica, recorrendo por vezes ao redutor mas 
pedagógico binómio antitético herói/traidor. As lições do passado 
colocaram-se com efeito ao serviço dos quadros mentais do 
presente, accionaram a memória como instrumento orientador de 
juízos, atitudes e comportamentos. 

Neste contexto, poder-se-á talvez compreender a denúncia do 
barão de Vila Nova de Foz Côa sobre a ilegalidade da pensão que 

1 9 4 Cf. FERNANDES, R. M. Rosado — Achegas para a Bibliografia de António 
José Viale, Epifânio Dias, José Maria Rodrigues e José Joaquim Nunes, Lisboa, 
Separata da "Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, III Série, n° 8, 1964", 
1965. 
1 9 5 O Districto, Braga, n° 3, 25 de Julho de 1866, p. 2-3. 
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usufruía a condessa de Penafiel pelo ofício de correio-mor concedido 
a um antepassado seu, "pelo usurpador de Portugal, Fillippe II de 
Castella", e o qual reputava, entre outros inconveniências, pesado 
aos cofres do tesouro público196. 

Enfim, o passado simultaneamente a iluminar e a ensombrar 
o presente, mas sempre consultado como manancial de todas as 
respostas, tantas quantas as leituras que dele se quizerem fazer. 

Este é o grande exercício da memória que produziu uma 
história entendida como poesia do passado, erudição científica e 
inspiração patriótica. 

A utilização política da memória foi um fenómeno de época 
no advento da era das massas, uma estratégia de "invenção da 
tradição", na expressão feliz de Hobsbawm, que serviu também os 
interesses do nacionalismo português contra as ameaças, uma reais 
outras imaginárias, do nacionalismo ibérico. 

Como lembra Pierre Nora, a memória ajudou a encontrar a 
nação, como vontade e como representação, conferindo-lhe a 
unidade e a legitimidade possíveis, através da identificação com o 
Estado, mesmo quando a construção autoritária da memória 
histórica, destinada a ser instrumento da grandeza nacional, foi, 
simultaneamente, expressão de uma fraqueza congénita197. 

1 9 6 Este discurso parlamentar apresentado na sessão de 30 de Setembro de 
1861 foi transcrito pelo Português, n° 2527, de 5 de Outubro do mesmo ano. 
1 9 7 NORA, Pierre — La nation-mémoire, in "Les Lieux de la Mémoire. La 
Nation", vol. 3, Paris, Gallimard, 1986, p. 647-658. 
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1 0 . 
O Teatro e a Questão Ibérica 
As Máscaras da Intranquilidade 

C'est que l'histoire, désormais, se confond 
avec la mémoire intime de ce public qui aspire à un 
théâtre écrit pour lui. Cette "historicisation" devrait 
aussi permettre à la scène d'assumer une fonction 
pédagogique à laquelle elle n'a pas complètement 
renoncé. A travers la représentation de l'Histoire, 
le théâtre devrait amaner le public à forger son 
identité nationale en découvrant l'enchaînement 
des causes et des effects qui a peu à peu fabriqué 
son passé et déterminé son présent. 

JEAN-JACQUES ROUBINE1 

Muitas e variadas foram as formas de expressão encontradas 
no Portugal dos 2o e 3o quartéis de Oitocentos para traduzir uma 
intenção de afirmação de independência nacional e de legitimar essa 
autonomia multissecular, reagindo, por um lado, ao sentimento 
pessimista de decadência nacional, e por outro, às teorias que 
defendiam a fusão das pequenas nações dando lugar às grandes 
nacionalidades. A literatura dramática não se dispensou de 
participar largamente desse movimento, na sua dupla vertente de 
texto opinativo e pedagógico de criação individual, e espectáculo de 
massas, passível de moldar e formar atitudes e comportamentos 
colectivos. 

A exaltação e evocação dos valores pátrios impulsionaram o 
melodrama histórico, reviveram e enobreceram episódios e 
personagens que se tornaram arquetípicos do colectivo mental. No 
rastreio desses heróis de carne e osso da saga portuguesa, muitas 

1 Introduction aux grandes théories du Théâtre, Paris, Bordas, 1990, p. 81. 
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dessas passagens remetem para uma conflituosidade latente ou 
expressa com o reino vizinho, daí que reinados como os de D. João I, 
D. João IV e Afonso VI, bem como o longo período que medeia o 
reinado de D. Sebastião e a Restauração de 1640, constituam épocas 
de eleição para o renovado teatro portugês. Aliás, como lembra Luiz 
Francisco Rebello, a pouco usual celeridade do processo de criação 
de um teatro nacional de que foi incumbido Almeida Garrett, 
"demonstra claramente o interesse dos governantes em fazer do 
teatro o instrumento de educação e cultura que só por excepção (é-
se quase tentado a dizer que só por equívoco...) lhe acontecia ser. E 
compreende-se que Garrett — para quem a restauração do nosso 
teatro era, segundo as próprias palavras, uma questão de 
independência nacional — nela se empenhasse a fundo"2. 

Não sendo de todo objecto do presente estudo, dispensamo-
nos de historiar as várias facetas e realizações do processo de 
reformação do teatro português, impulsionado em pleno consulado 
setembrista; referimo-lo todavia por ser comummente aceite como 
um momento de viragem do teatro em Portugal, visando a formação 
de actores, a criação de um repertório dramatúrgico nacional, 
contrariando o império das traduções e, não menos importante, a 
criação de um público, incutindo o hábito e fazendo surgir a 
necessidade, em obediência ao pressuposto da cultura como esteio 
do labor ideológico conducente à transformação da sociedade. 

E é exactamente Garrett que exorta os dramaturgos nacionais 
à inspiração nos temas da história pátria, escrevendo ele próprio, 
entre peças projectadas e outras inacabadas3, Filipa de Vilhena e O 

2 REBELLO, Luiz Francisco — O teatro romântico (1838-1869), Lisboa, Instituto 
de Cultura e Lingua Portuguesa / Ministério da Educação e Ciência, col. 
Biblioteca Breve, n° 51, 1980, p. 36-37. 
3 Entre as peças projectadas e fragmentariamente escritas por Garrett, Luiz 
Francisco Rebello refere D. Sebastião, Padeira de Aljubarrota, Maria Teles e 
Justiça de Pedro. (Cf. op. cit., p. 43). Duarte Ivo Cruz acrescenta outros títulos, 
como Inês de Castro e O Tanoeiro de Lisboa, o qual é necessariamente anterior 
ao Alfageme de Santarém ou A Espada do Condestável, "uma vez que esta bem 
intencionada peça repete e reflecte o esboço da outra". (Cf. Introdução à 
História do Teatro Português, Lisboa, Guimarães & C. \ Editores, 1983, p. 116). 
Quanto à projectada Padeira de Aljubarrota, Ofélia Paiva Monteiro sublinhou 
que ela figurou nas listas de Garrett, quer entre os temas próprios para o 
romanceiro, quer entre os propícios para "estudos dramáticos"; para isso 
consultou o Auto novo e curioso da Fornaira de Aljubarrota em que contém a 
vida e façanhas desta valorosa matrona, composto por Diogo da Costa e editado 
em 1815, arquitectando o "entrecho de modo a reconstituir o fundo histórico 
que explicava o gesto da sua personagem, focada não só como indivíduo, mas 
também como representante típico de uma atitude social", com o "propósito de 
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Alfageme de Santarém, representados pela primeira vez em Maio de 
1840 e Março de 1842, respectivamente. Por razões diversas, ambas 
as peças viriam a marcar a história do teatro português nas décadas 
subsequentes; a segunda, que tem por quadro a luta com Castela e a 
revolução de 1383, introduziu a novidade de intercalar baladas e 
canções na acção, enquanto a primeira, que evoca o patriotismo das 
mulheres portuguesas na pessoa da condessa de Atouguia que 
exorta seus filhos à insurreição contra o opressor castelhano em 
1640, se tornou um dos melodramas históricos mais representados 
em Portugal entre as décadas de 50 e 70, por companhias 
profissionais ou simples grupos amadores. 

Para Luciana Stegagno Picchio esta personagem feminina 
"simboliza naturalmente todas as mães que oferecem os filhos em 
holocausto à pátria e ficam a aguardar intrépidas, nas casas 
abandonadas, a chama da liberdade"; relativamente ao Alfageme, 
aquela investigadora nota uma já visível tomada de posição 
ideológica, em que o povo é o verdadeiro vencedor de Aljubarrota, 
conferindo as cantigas ou "rimances" maior dimensão ao drama4. 

Sobre ambos os textos, e ainda sobre o Frei Luís de Sousa, 
todos impregnados de "dignificación patriótica", diz Fidelino de 
Figueiredo: 

"Estas obras no se desarollaran en Espana, ni giran sobre 
temas espanoles; solamente narran con vivos colores la resistência a 
la absorción castellana y glorifican el patriotismo antiiberista"5. 
Embora este artigo do critico literário e ensaísta incida sobre a 
presença de Espanha na literatura portuguesa moderna, não contém 
referências a mais nenhuma obra ou autor, resumindo-se ao 
seguinte a sua apreciação sobre o teatro da época: 

"En el teatro histórico, asiduamente cultivado por Mendes 
Leal, Costa Cascaes y Ernesto Biester, tratarónse muchos asuntos que 

reconstituir em termos dramáticos as agudas tensões sociais que levaram 
Fernão Lopes a datar de então um mundo novo e nova geração de gentes". (Cf. 
A Formação de Almeida Garrett. Experiência e Criação, vol. 2, Coimbra, Centro 
de Estudos Românicos, 1971, p. 340). 
4 PICCHIO, Luciana Stegagno — História do Teatro Português, Lisboa, Portugália 
Editora, 1969, p. 232 e 236, respectivamente. 
5 FIGUEIREDO, Fidelino de — Espana en la moderna literatura portuguesa, in 
"Estudos de Litteratura. Artigos vários, Segunda Série — 1917", Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1918, p. 84. Este texto encontra-se escrito em castelhano por 
ter sido inicialmente publicado na revista Estúdio, de Barcelona. 
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contienen episódios de história de los demás países peninsulares"6. 
Serve este exemplo para ilustrar a extrema míngua de estudos, 
tanto antigos como modernos, sobre as peças que seleccionámos 
para apreciar a repercussão do sentimento e mentalidade anti-
espanhola e anti-ibérica, nas décadas centrais do século XIX. Quanto 
às três peças de Garrett atrás citadas, Andréé Crabé Rocha afirmou 
que constituíam a "trilogia que a vizinhança incomodativa sugeriu 
ao patriotismo do autor"7. 

O drama histórico torna-se o género de eleição dos teatros 
portugueses desde a contra-revolução cabralina até à Regeneração, 
se bem que a sua presença seja ainda perfeitamente notória na 
década seguinte. Duarte Ivo Cruz assinala aliás os laços entre o 
fenómeno teatral e as malhas do tecido político, social e económico: 

"O século XIX do teatro português é Garrett, é o equívoco 
romântico e suas sequelas, o realismo tardio, a pujança da cena, a 
quantidade a dominar a qualidade. É, por qualquer forma, um 
período de entrosamento dramatúrgico e político-económico. A 
evolução faz-se sobre as linhas das mudanças, que o foram na 
economia, mas e muito mais na sociologia, e na História factual"8. 

Desta moda nem Herculano escapou, estreando-se 
anonimamente em 3 de Novembro de 1838 o seu drama histórico 
em três actos O Fronteiro de África ou Três Noites Aziagas, cuja 
publicação só se realizaria em 1862, no Rio de Janeiro, e sem 
autorização do autor. Seis anos mais tarde, em 28 de Março de 1844, 
foi ainda apresentado ao público na Academia Filarmónica de 
Lisboa, o seu pequeno drama Os Infantes em Ceuta, musicado por 
António Luís Misó9. 

Os dramas de Mendes Leal são vulgarmente apontados como 
paradigmáticos da dramaturgia nacional ultra-romântica, abrindo 
caminho a um repertório convencional, pleno de exageros 
melodramáticos e sentimentalistas, em que as personagens se 
movem quase tresloucadamente num fundo histórico toscamente 

6 IDEM, Ibidem, p. 89. 
7 ROCHA, Andrée Crabé — O Teatro de Garrett, 2a ed., Coimbra, Coimbra Editora 
Limitada, p. 136. 
8 Introdução à História do Teatro Português, Lisboa, Guimarães & C. a, Editores, 
1983, p. 111. 
9 CUSTÓDIO, Jorge; GARCIA, José Manuel (org., introd. e notas) — Opúsculos V, 
Alexandre Herculano, Lisboa, Editorial Presença, 1986, p. 63. 
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alinhavado, e cujo valor literário foi justamente questionado desde a 
própria época de produção10. 

A pieguice ultra-romântica do dramalhão histórico desgastou 
o género que, apesar de paulatinamente sustituído pelo drama de 
actualidade, parece-nos no entanto, ter-se infiltrado no gosto do 
público que não dispensava emoções fortes, mesmo quando os 
críticos e intelectuais vaticinavam alegremente a sua morte, como o 
fez José Maria Andrade Ferreira, quando passava em revista o ano 
de 1858: 

"Diga-se o que se disser: o anno findo é já para nós um legado 
valioso, por que todos podemos haver n'elle o nosso quinhão. E é de 
certo no movimento que ultimamente evidenceia a litteratura 
dramática que melhor se aprecia esta verdade. O drama histórico, 
como mania de época, passou. Falíamos do drama histórico obrigado 
a xácara, em que a castellã, mais esmerilhadora de antigualhas que 
0 bibliophilo Jacob nos dava uma edição verbal dos archaismos do 
Elucidário de Viterbo, nas imprecações tremendas de um drama 
enluctado de scenas horripilantes. Hoje a direcção dos espiritos é 
outra. O talento dramático conhece melhor as necessidades do 
theatro, e a virtude do seu predominio. O estudo da actualidade, 
como meio indirecto de estudo do coração humano, fecundou a 
imaginação do escriptor, e enriqueceu-lhe e fortificou-lhe as 
faculdades de analyse"11. 

Este não é certamente o prisma da nossa análise, mas 
buscando os textos que remetem para as épocas e acções mais 
marcantes do conflito luso-castelhano, concluímos que eles 
representam uma parte significativa da produção dramatúrgica do 
período, até inícios da década de setenta. Por outro lado, e passando 

1 0 José Maria de Andrade Ferreira criticou a proliferação de dramas históricos 
de medíocre qualidade: "Esta quadra, porém, levou também ao seu excesso. O 
drama histórico passou de um amor ás tradições nacionaes, de uma inspiração 
das idades cavalleirosas, de uma predilecção do espirito poético, de uma 
imitação, emfim, incitada pelo influxo de género que os triumphos de Victor 
Hugo, Delavigne e Alexandre Dumas haviam consagrado, passou d'esta forma 
dramática a uma contagiosa mania litteraria. Tudo começou a escrever dramas 
históricos, e o drama histórico tornou-se o pesadello das platéas, e a cabeça de 
Medusa dos críticos respeitadores das boas tradicções da scena". (Cf. Achaques 
da Nossa Litteratura D ramatica, in "Revista Contemporânea de Portugal e do 
Brazil", Lisboa, Typ. da Sociedade Typographica Franco-Portugueza, 1860, 
p.463-464). 
1 ! FERREIRA, José Maria de Andrade — Revista Critica e Litteraria de 1858 
(escrita em Fevereiro de 1859), in "Litteratura, Musica e Bellas-Artes", tomo 1, 
Lisboa, Rolland & Semiond, 1871, p. 191. 
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da produção escrita à dramatização, verificamos a frequência da 
representação dessas peças, por companhias profissionais, mas 
sobretudo por grupos de amadores e curiosos, reproduzindo assim, 
pelo país fora, a emoção da mensagem se não sempre anti-ibérica ou 
anti-castelhana, pelo menos de dessassombro face às ameaças e 
prepotências dos nossos vizinhos únicos. Talvez, neste tema 
particular, e para usar as tipologias consagradas, o drama histórico 
se funda com uma matéria da actualidade. Será que poderemos 
falar, relativamente a este repertório de peças genericamente anti-
ibéricas, de drama histórico de motivação actual, ou mesmo drama 
histórico-pedagógico de actualidade? Realmente as denominações 
não são importantes, mas este sub-género, se tal divisão é possível, 
alcançou uma certa emancipação do dramalhão histórico piegas de 
que fala Andrade Ferreira e, se literariamente o seu valor não foi 
muito além, comprovaremos mais adiante que agiu poderosa e 
emotivamente sobre as plateias, recriando quadros mentais que 
moldaram atitudes e opiniões. 

Desde logo as peças apresentadas aos concursos do 
Conservatório da Arte Dramática criado em 1839 são, com 
pouquíssimas excepções, de cariz histórico. Começando a nossa 
exposição pela emergência da temática sebástica na dramaturgia 
romântica portuguesa, podemos referir que uma das quatro peças 
premiadas pelo júri do Io ano foi O Cativo de Fez, de António 
Joaquim da Silva Abranches, cuja acção decorre durante a 
preparação da expedição de D. Sebastião ao norte de Africa, 
coincidindo o final da peça com a partida da armada para o destino 
trágico de Alcácer-Quibir12. Ao mesmo concurso, mas sob estrela 
menos feliz, foi apresentado O Aventureiro de Africa, ou a Batalha 
de Alcácer Quibir, drama em cinco actos, entrado em 5 de Maio de 
1840 mas posteriormente retirado pelo autor13. A acção de Brazia 
Parda, peça em 3 actos e 6 quadros da autoria de António Pereira da 

12 ABRANCHES, A. J. da Silva — O Captivo de Féz. Drama original portuguez em 5 
actos, premiado pelo Conservatório Real de Lisboa em 22 de dezembro de 1840, 
e representado pela primeira vez no Theatro Normal da Rua dos Condes em 23 
de janeiro de 1841, Lisboa, Typographia Portugueza, 1841, 138 p. Pode aqui 
lembrar-se que na mesma época o mito sebástico excitou a criatividade de 
artistas além fronteiras; por exemplo, a ópera Dom Sébastien Roi de Portugal, 
estreou-se em Paris, no ano de 1843, sendo o guião de Scribe e a música de 
Donizetti. 
1 3 Cf. Revista Universal Lisbonense, "Nascimento da litteratura dramática", n° 
3, 14 de Outubro de 1841, p. 57. 
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Cunha, tem também como fundo histórico o reinado do neto de 
Carlos V e D. João III1 4 , mas o misticismo de ressonância 
sebastianista estará sobretudo presente em duas peças de Garrett 
de desigual êxito, As Profecias do Bandarra e Frei Luís de Sousa. 
Mais incisivo nesta temática foi Francisco Maria Bordalo que, após 
travar intensa luta com a censura, viu publicado o seu drama 
sebastianista Rei ou Impostor!l5. Esta peça é sem dúvida uma 
profissão de fé no mito sebástico, pois como o próprio autor afirma, 
desde que lera a História de Portugal, não mais se dissuadira de que 
o jovem rei não havia expirado em Alcácer-Quibir, aumentando esta 
crença à medida que compulsava novos testemunhos, histórias, 
crónicas, legendas, profecias, etc. Para nós, contudo, o maior 
interesse desta peça reside na história do compromisso negociado 
com a censura, que permitiu a subida à cena do drama mediante a 
eliminação de certas passagens, assinaladas na edição citada, as 
quais se prendem fundamentalmente com o tema da associção da 
traição ao rei e a Jesus, e com imprecações contra o domínio dos 
castelhanos em Portugal. 

Valerá a pena registar os pruridos da censura no tocante a 
esta última matéria. Logo na Ia cena da primeira jornada, 
decorrendo a acção em Veneza, eml598, Luís Brito interpela Pessoa, 
surpreso pelo seu ar alegre: 

"Estranhos são por certo os brados festivaes na bocca de um 
portuguez dos nossos dias! Quebrou finalmente Portugal as algemas 
de Castella?... Volta a nós o monarcha desejado?... Rompendo o selo 
da morte, regressa ao seu paiz o sr. rei D. Sebastião?" 

Ainda na Ia jornada são censuradas as falas destes dois 
personagens. A de Brito rezava assim: 

"Saía apenas da adolescência, quando deixei aquella formosa 
terra para ir combater em Africa ao lado de D. Sebastião... e nunca 
mais... oh! nunca mais heide beijar o seu solo, calcado aos pés de 
tyrannos !... " 

1 4 Sobre esta peça poucos mais dados conseguimos coligir, mas também esteve 
em cena no teatro da rua dos Condes, verdadeiro teatro nacional ao serviço do 
Conservatório Real antes da inauguração do D. Maria II, em finais de 1845. (Cf. 
A Revolução de Setembro, Lisboa, n° 1169, 22 de Novembro de 1845). 
1 5 BORDALO, Francisco Maria — Rei ou Impostor? Drama original portuguez 
em cinco jornadas (tradicção portugueza), representado pela primeira vez no 
theatro de D. Maria Segunda em 22 de agosto de 1847, Lisboa, Typographia do 
Panorama, 1847, VI+70 p.+ 4 fis não numeradas. 
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Por sua vez, Pessoa não poderia dizer: 
"Á fé, que mais bem empregada fora em mim, do que n'esse 

maldito castelhano para quem a destinaes." E ainda: "Vede que 
rodeios fizemos; — falámos de D. Sebastião, de vossa filha, e esposa 
de moiros e castelhanos (que o demónio confunda) — e não sei de 
que mais... quando eu vinha apenas annunciar-vos a chegada de 
elrei D. Christovam"16. 

No seu folhetim da Revolução de Setembro, Lopes de 
Mendonça refere-se a este drama em cena em Lisboa, afirmando 
que se prende mais à legenda do que à história, à mitologia do que à 
expressão positiva dos factos, e do qual o público gostou apesar dos 
receios e profecias do secretário da inspecção: "O censor já vê que o 
povo não é tão mau como o pintam: gosta da sua terra — isso sim — 
preza as suas tradições, é verdade — mas nem por fitar os olhos em 
Aljubarrota, Ameixial, e Montes Claros, se atira, como um 
desalmado, a tudo quanto cheira a castelhano"17. 

A intenção de João Ferreira da Cruz na sua peça Álvaro da 
Cunha ou o Cavalleiro de Alcacerquibir, longe de elogiar o rei 
aventureiro, consubstanciava um lamento pelo desperdício de vidas 
naquela batalha dos areais africanos e, consequente, pelo jugo de 
opressão a que Portugal teve de se submeter, criticando os 
monarcas ambiciosos que, para possuírem mais um palmo de terra, 
sacrificam a vida de seus súbditos e as suas próprias18. 

O período situado entre o desastre de Alcácer-Quibir e a 
anexação de Portugal à monarquia de Filipe II não constituiu tema 
de eleição da dramaturgia histórica nacional; registamos apenas um 
drama intitulado D. António de Portugal, certamente evocador das 
vicissitudes do prior do Crato, representado em Coimbra no teatro 
de D. Luís, no ano de 1868, integrado no espectáculo comemorativo 
do Io de Dezembro19. 

A evocação da crise de 1383 e do reinado de D. João I 
favoreceu uma dramaturgia mais ou menos vasta, em que a fixação 
do castelhano como inimigo óbvio da independência de Portugal e 

16 IDEM, Ibidem, p. 1 e 2. 
1 7 Revolução de Setembro, Lisboa, n° 1664, 22 de Setembro de 1847. 
1 8 CRUZ, João Ferreira da — Álvaro da Cunha ou o Cavalleiro de Alcacerquibir, 
Lisboa, Typographia Lisbonense da Aguiar Vianna, 1855, 158 p. 
1 9 Jornal de Notícias, Porto, n° 278 (por gralha aparece n° 260), 4 de Dezembro 
de 1868. 
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decorrente glorificação das vitórias militares portuguesas sobre os 
exércitos espanhóis se foi tornando evidente. O Alfageme de 
Santarém ou a Espada do Condestável, estreado no Condes a 9 de 
Março de 1842 é, talvez, o texto dramático modelar da literatura 
portuguesa sobre a crise do século XIV, mas não o primeiro. O júri 
dramático do Porto em 1839 recebeu e premiou O Conde Andeiro, 
drama em 3 actos e 6 quadros de César Perini que subiu à cena pela 
primeira vez em 18 de Abril, no teatro S. João; este italiano 
emigrado comporia ainda o drama A Véspera de um Desafio na 
Regência de D. João I, seleccionado para a prova final do concurso de 
peças originais destinadas ao futuro Teatro Nacional. Ao júri de 
Lisboa chegaram duas peças sobre a época do fundador da dinastia 
de Avis, cuja sorte foi bem desigual; trata-se de Um cartel sôb o 
reinado de D. João I, drama em 5 actos que viria a ser retirado pelo 
autor, e Os Dois Campeões, ou a Corte d'El- Rei D. João I, drama em 5 
actos de Pedro Sousa de Macedo, premiado então pelo 
Conservatório20. 

Em colaboração, Silva Leal e Silva Bruschy escreveram 
também um D. João I, considerado pelos autores como um genuíno 
drama histórico, em que o mais ínfimo pormenor havia sido bebido 
nas crónicas2 1 . Quanto ao êxito de Mendes Leal, O Pagem de 
Aljubarrota22, plenamente aplaudido no Teatro Normal da rua dos 
Condes, na sua estreia em Agosto de 184323, embora a acção decorra 
já nos inícios da centúria de Quatrocentos e não tenha directamente 
a ver com a crise de 83-85, esta está presente por referências várias 
de que o título é exemplo, e pelas próprias personagens, 
paradigmáticas e simbólicas do maior diferendo luso-castelhano de 
Trezentos: D. João I, Nuno Álvares Pereira, Doutor João das Regras, 
entre outras. 

O mestre de Avis como herói nacional, vencedor dos 
castelhanos e responsável supremo da independência de Portugal, 
é-nos desenhado em duas peças da década de 50, uma da autoria de 

2 0 Cf Revista Universal Lisbonense, art. cit., p. 57-58. 
2 1 REBELLO, Luiz Francisco — Op. cit., p. 62-63. 
2 2 LEAL, J. da S. Mendes — O Pagem d'Aljubarrota. Drama em 3 Partes, Lisboa, 
Typographia Rollandiana, 1846, 108 p. 
2 3 Revista Universal Lisbonense, n° 47, 10 de Agosto de 1843, p. 585. 
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José Manuel Teixeira de Carvalho24, e outra de João Xavier Pereira 
da Siva25. 

A tragédia em verso de Teixeira de Carvalho elogia o amor à 
pátria e desenvolve o tema da união da Castela e Portugal por via de 
factores de ordem dinástica. São do personagem Rui Pereira as 
seguintes reflexões: 

"A morte prematura o Rey nos tira / E na falta do Rey trepida 
o Reino: / Se a Portugal concebeu unir Castela, / Castella a Portugal 
tem por herança!..."26 

A acção do drama de Pereira da Silva decorre em Lisboa, bem 
balizada entre os dias 22 de Outubro e 6 de Dezembro de 1383, isto 
é, entre a morte de D. Fernando e a do Conde Andeiro. Não obstante 
omitir a guerra subsequente à crise dinástica, este texto dramático 
evoca a figura do Mestre de Avis como o salvador da pátria e "terror 
de hespanos", como aliás evidencia uma das baladas da peça: "Dom 
João Mestre d'Aviz, / É do povo defensor, / Dom João, salvai a 
Pátria,/ D'esse hespanhol invasor!"27 

Em 1866 estreou-se no Teatro das Variedades Dramáticas, D. 
João I ou os Homens de Aljubarrota, um drama em seis quadros da 
autoria de António César de Vasconcelos. O Variedades era então 
dirigido pelo empresário António Gonçalves Pinto Basto, e o actor 
José António Brandão fez um dos seus benefícios de escritura com 
esse drama original português, no qual, segundo Sousa Bastos, "teve 
enchentes e foi muito festejado"28. Esta opinião não é pacífica já que, 
apesar das críticas favoráveis, outros testemunhos lembram que a 
adesão do público foi escassa: 

"D. João I ou os Homens de Aljubarrota, é o melhor escripto 
do sr. Cesar de Vasconcelos, agouramos-lhe um brilhante successo 
quando este poema vir a luz da publicidade por meio da imprensa; 
porque ha alli sobejas flores profusamente espargidas, que só 
podem ser apreciadas no remanso do gabinete. Representado este 

2 4 CARVALHO, José Manuel Teixeira de — O Mestre d'Aviz. Tragedia em quatro 
actos, Porto, Typographia Commercial, 1851, 212 p. 
2 5 SILVA, João Xavier Pereira da — O Grão Mestre d'Aviz. Drama histórico 
original portuguez em 5 actos, Lisboa, Imprensa Silviana, 1854, 88 p. 
2 6 CARVALHO, José Manuel Teixeira de — O Mestre d'Aviz..., p. 39. 
2 7 SILVA, João Xavier Pereira da — O Grão Mestre d'Aviz..., p. 55. 
2 8 BASTOS, Sousa — Esboço biographico oeferecido ao actor José Antonio 
Brandão na noite do seu beneficio no theatro da Rua dos Condes em 20 de 
Março de 1869, Lisboa, Livraria de J. Marques da Silva, 1869, p. 15. 
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drama por artistas acostumados a fazer rir o publico durante as 
inúmeras representações de uma magica que se tornou popular, o 
muito da sua valia, passou desapercebido, e todavia os artistas que 
se incumbiram dos principaes papeis fizeram prodigios"29. 

O folhetinista do Braz Tisana que assim manifestou a sua 
opinião, chegou a atribuir o fracasso da peça à impreparação do 
público: 

"Esta obra devia ser representada no theatro D. Maria, porque 
o publico que frequenta este theatro, comprehenderia talvez melhor 
que o das Variedades, a grandeza da linguagem e do assumpto que 
tanto distinguem a peça em questão"30. 

Temos também algumas referências sobre uma obra 
intitulada Padeira de Aljubarrota, sobre a qual o semanário Estrela 
d'Alva afirmou ser uma peça de grande espectáculo, tendo sido em 
1862 várias vezes anunciada para o teatro da Rua dos Condes31. O 
Raio anunciou em Setembro deste mesmo ano a entrada próxima 
em ensaios desta peça no D. Maria II, revelando que tudo indicava 
vir a fazer-se a sua estreia naquele teatro, para solenisar o 
aniversário de D. Luís3 2 . Por sua vez, um diário portuense, O 
Nacional, dá-nos conta de um drama patriótico com esse mesmo 
título, cujo autor não refere, e que estava prestes a subir à cena no 
teatro Baquet, em Setembro de 18693 3 . Por inexistência de 
elementos que dilucidem a questão, inclusivamente não 
encontrámos quaisquer vestígios da publicação de uma obra teatral 
com o referido título no período mencionado, não podemos adiantar 
se estes testemunhos remetem para um mesmo texto. 

Indubitavelmente, a temática da Restauração de 1640, dos 
feitos de D. João IV e dos quarenta conjurados, concitou ao longo de 
Oitocentos uma atracção especial e funcionou como a metáfora 
perfeita para simbolizar o amor da pátria e a repugnância pelo jugo 
opressor estrangeiro. Serviu inclusivamente para denunciar a 
invasão e ocupação napoleónicas, como se vê na tragédia em verso A 

2 9 Chronica dos The atros, Lisboa, n° 11, 28 de Setembro de 1866, 6o Ano, p. 3. 
Quanto à publicação do texto admitimoss que não chegou a acontecer, pois não 
o encontramos nas bibliotecas nacionais. 
3 0 O Braz Tisana, Porto, n° 235, 14 de Outubro de 1866. 
3 1 Estrela d'Alva, Lisboa, n° 27, Outubro de 1862, p. 216. 
3 2 O Raio, Porto, n° 167, 27 de Setembro de 1862. 
3 3 O Nacional, Porto, n° 170, 4 de Setembro de 1869. 
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Revolução de Portugal, de José Anselmo Correia Henriques, 
publicada em Londres, no funesto ano de 1808. 

Entre os variados dramas históricos apresentados ao 
Conservatório Nacional em 1840, também constava um que evocava 
essa revolução; trata-se de Os Conjurados, ou o Patriotismo 
Portuguez, que não chegou a ser admitido a provas públicas34. 

A Pobre das Ruínas e D. Maria de Lencastre35 foram dois 
dramas históricos de Mendes Leal, também premiados pelo 
Conservatório Real de Lisboa e frequentemente representados ao 
longo dos anos 40, cujos enredos remetem para a época de D. João 
IV, e regência de Luísa de Gusmão, respectivamente. O epílogo do 
primeiro coincide com a aclamação do Duque de Bragança, 
assinalando a liberdade da pátria após sessenta anos de cativeiro. 
Quanto ao segundo, estreado no Condes em Outubro de 1843 e 
elogiado pela critica como um drama "moral, politico instructivo e 
p o p u l a r " 3 6 , retratava as convulsões e conturbações políticas de 
1662. Mendes Leal escreveu também o drama Egas Moniz, 
representado no D. Maria II quando do casamento de D. Luís e D. 
Maria Pia em 1862, o qual versava os temas da honra de Portugal e 
a defesa da independência nacional, acima de todas as coisas37. 

O Fratricida38 de Manuel Alberto Guerra Leal narra um 
episódio que ocorre em 1640 nas imediações da Torre de Cilhas e os 
seus protagonistas são fidalgos espanhóis e portugueses; mas como 
ocorre na maioria dos dramas da época, a trama sentimental 
sobrepõe-se à temática historico-política, e o assunto da recuperação 
da independência portuguesa surge tenuamente, em referência 
quase indirecta39. 

3 4 Revista Universal Lisbonense, art. cit., p. 57. 
3 5 A Pobre das Ruinas. Drama em 3 actos premiado pelo conservatório real de 
Lisboa, Typographia Rollandiana, 1846, 166 p. e D. Maria d'Alencastro. Drama 
em 3 partes. Premiado pelo conservatório real de Lisboa, Lisboa, Typographia 
Rollandiana, 1846, 123 p. 
3 6 A Revolução de Setembro, Lisboa, n° 874, 4 de Novembro de 1843. 
Igualmente elogiosa é por exemplo a crítica inserta no Patriota, Lisboa, n° 
203, de 31 de Outubro desse ano. 
3 7 Egas Moniz. Drama em 5 actos, original portuguez premiado com o primeiro 
premio no concurso dramático de 1861 pelo Conservatório Dramático de Lisboa 
e cedido por seu auctor á Real Sociedade Portugueza Amante da Monarchia e 
Beneficiente, Rio de Janeiro, Typ. Económica de J. J. Fontes, 1862, 139 p. 
3 8 O Fratricida. Drama original em trez actos, Porto, Typographia da Revista, 
1844. 
3 9 Numa das suas deixas, o fidalgo português D. Pedro defende que "os 
Portuguezes têm de reconquistar a sua independência". (Cf. op. cit., p. 27). 
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Já O Ermitão da Serra de Sintra40, apesar da indispensável 
intriga romântica, trata largamente o processo da preparação do 
movimento restauracionista, bem como os manejos de Miguel de 
Vasconcelos para afastar os partidários do duque de Bragança. 

A revolução de 1640 é também o tema central de Os Dois 
Proscritos ou o Jugo de Castela, drama escrito por Licínio de 
Carva lho 4 1 , cuja acção decorre em Lisboa e Setúbal, nos finais de 
Novembro e inícios de Dezembro daquele ano. O heroísmo feminino, 
que nesta altura obteve um razoável destaque nos diversos géneros 
literários, está aqui patente nos caracteres de Filipa e Maria de 
Vilhena, enquanto que, além dos dois proscritos, D. Jaime e Álvaro 
Abranches, a homenagem aos conspiradores evidencia-se no 
tratamento das personagens de João Pinto Ribeiro, D. Antão de 
Almada e padre Nicolau da Maia. 

Desta obra diz o crítico do Diário Mercantil que "participou do 
contagio" produzido pelas obras de Mendes Leal, cujo nome se tinha 
repercutido "pelas províncias, glorificado pela ovação dos D o us 
Renegados, e considerava-se pessoa de mau gosto, quem não 
soubesse de cor um dialogo da Pobre das Ruinas ou uma trova do 
Pagem de Aljubarrota"41. 

Licínio de Carvalho reincidiu na temática, transportando-a 
então para os domínios portugueses da índia, em O Rajá de 
Bounsuló43, drama que revive a repercussão do movimento 
restaurador em Goa, nos anos de 1640 el641. 

António Pereira Férrea Aragão escreveu diversos textos cujos 
enredos decorrem no ocaso do domínio filipino e aurora do 
movimento libertador de 1640. Estreou-se com um romance, A Órfã 
Portuguesa e o seu Tutor44, no qual expendia considerações várias 
sobre a desunião que após Alcácer-Quibir levou ao jugo de uma 

4 0 CAMPOS, Antonio Xavier Pinto de — O Ermitão da Serra de Cintra. Drama 
original portuguez em 5 actos. Representado pela primeira vez em Lisboa a 2 
de Junho de 1849, no theatro de D. Maria II, Lisboa, Typ. da Academia, 1850, 
149 p. 
4 1 CARVALHO, Licínio Fausto Cardoso de — Os Dous Proscriptos ou o Jugo de 
Castella. Drama histórico em cinco actos e seis quadros, Porto, Typ. da J. L. de 
Sousa, 1850, 175 p. (com ilustrações) 
4 2 Diário Mercantil, Porto, n° 678, 22 de Abril de 1862, folhetim porA. Luciano. 
4 3 O Rajah de Bounsuló. Drama histórico, Porto, Typ. de Sebastião José Pereira, 
1854, 184 p. 
4 4 A Orfãa Portugueza e o seu Tutor ou as duas ultimas, e venerandas victimas 
da usurpação dos Filippes em Portugal. Romance original, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1847, 112 p. 
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dinastia estranha, criticava o cosmopolitismo a que contrapunha o 
patriotismo, e qualificava Filipe IV com o epíteto de "estúpido 
monarca estrangeiro". 

O escritor tinha ensaiado já em texto dramático o tema das 
órfãs que haviam perdido o pai na forca, nos levantamentos de 
Eivora de 1637. Mas a história dessa peça, cuja acção decorre em 
Lisboa e Odivelas entre o ano de 1639 e o Io de Dezembro de 1640, é 
curiosamente turbulenta, como explica o próprio autor na edição 
que finalmente viu a luz em 185745. Apresentando-se à censura do 
Conservatório Real em Abril de 1844 sob o título O Rival 
Sanguinário, estava ensaiada e pronta para ser representada no 
teatro de S. Carlos em 7 de Outubro do ano seguinte quando, nesse 
mesmo dia, por ordem do governo e em consequência de uma nota 
do embaixador espanhol, o teatro foi fechado e o autor processado e 
levado à presença do governador civil. Férrea Aragão refere que foi 
absolvido, tendo demonstrado o não fundamento das arguições que 
lhe faziam, "á vista das Chronicas Portuguezas dos 60 annos da 
Usurpação dos Filippes"4 6 . Em 1851 acrescentou dois actos ao 
drama, deu-lhe o título de As Duas Órfãs Portuguesas e, 
submetendo-a à comissão inspectora do D. Maria II, obteve um 
parecer elogioso que não viabilizou contudo a representação da 
peça, pelo que trocou novamente o título para O Doutor Emílio e a 
sujeitou de novo à censura. Idêntica sorte tinha tido o seu drama 
Afonso e Virginia41, que contava uma história que se desenrolava 
nos três últimos anos do reinado de Filipe IV, culminando no dia da 
conspiração; o autor lamentou o destino aziago da sua obra, 
queixando-se pelo facto de o texto se manter encarcerado no 
conselho dramático, sem perspectivas de subir à cena48. 

O bem sucedido dramaturgo Inácio Maria Feijó também 
trabalhou o tema das relações luso-espanholas em A Torre do Corvo, 
fixando-se num episódio da guerra da restauração ocorrido em 

4 5 As Duas Orphãs Portuguezas. Drama original em cinco actos, Lisboa, Typ. de 
Joaquim Manoel Euzebio, 1857, VI + 99 p. 
4 6 Ibidem, p. IV. 
4 7 Affonso e Virginia, drama original portuguez em cinco actos. Dedicado a 
Sua Magestade o Regente, Lisboa, Typographia de José Baptista Morando, 1854, 
69 p.+2 não numeradas. 
4 8 Ibidem, p. não numerada. 
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1645, num posto de vigilância militar situado a três léguas de Vila 
Viçosa49. 

Afonso, ou o Jovem Cavaleiro5® é uma composição de António 
Monteiro Pereira que tem a particularidade de representar a 
conspiração de 1641, apadrinhada pela duquesa de Mântua e 
executada por alguns nobres portugueses e pelo arcebispo de Braga, 
a qual visava eliminar D. João IV e recolocar a coroa portuguesa nas 
mãos de Filipe III. Saliente-se que nos inúmeros periódicos 
compulsados , não encontrámos nenhuma referência a 
representações deste drama. 

O mesmo não se passa com a composição em quatro actos, 
Álvaro de Abranches51, de M. Leite Machado, melodrama típico cujo 
enredo passional tem por cenário a conspiração de 1640, e que 
terminava com os tradicionais vivas a D. João IV e à pátria. Ela foi a 
escolhida para ser representada na noite do Io de Dezembro de 
1862 pelos artistas de Viana do Castelo, aliás com grande êxito: "A 
casa estava a transbordar de espectadores, que foram unanimes em 
applaudir a scena final do ultimo acto, em que se allude á 
restauração"5 2 . 

Obviamente que a evocação da gloriosa revolução portuguesa 
implicava referências mais ou menos directas à odiada dominação 
dos Áustrias em Portugal. Podemos referir duas peças que 
abordaram o assunto, embora desconheçamos os textos já que nunca 
foram dados à estampa. Uma é da autoria de Paulo da Fonseca 
Brandão e dela nos dá conta Silva Freitas na sua crónica dramática 
da Nação, em Maio de 1860. Refere o crítico que o drama em três 
actos O Emissário de Castela, que tratava a época do domínio filipino, 
havia sido há dias representado pelos estudantes do Seminário de 
Coimbra 5 3 . O outro testemunho é transmitido pelo Português que, 
por sua vez, o havia colhido no Independente de Braga, de uma 
notícia intitulada Anti-iberismo. Referia-se à representação naquela 
cidade de um drama ao qual não reconhecia grande mérito literário, 
mas que encerrava uma ideia grandiosa para os portugueses; 

4 9 A Torre do Corvo. Drama em quatro actos, Lisboa, Typ. do Panorama, 1857, 
189 p. 
5 0 Publicado no Rio de Janeiro, em 1854. 
5 1 Aprovado com louvor pelo Conservatório Real Brasileiro e editado em 1857. 
5 2 Diário do Povo, de Portugal e Possessões, Porto, n° 280, 4 de Dezembro de 
1862. Notícia colhida do Vianense. 
5 3 A Nação, Lisboa, n° 3735, 5 de Maio de 1860. 
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chamava-se Um Homem de Bem ou a Queda dos Filippes, e se a 
forma não era perfeita, a ideia agradou sobremaneira ao público: 

"Quando no final do drama se elevaram vivas á 
independência de Portugal, pela queda dos Filippes, rompeu de 
todos os cantos da platéa uma estrepitosa, compacta e enthusiastica 
salva de palmas (...). Foi um solemne testemunho de que o povo 
bracarense odeia o iberismo e detesta os ibéricos"54. 

Os acontecimentos dos inícios da década de sessenta 
precipitam um redobrado interesse pela temática restauracionista, 
assistindo-se à aliança dos concursos dramáticos com as 
comemorações nacionais do Io de Dezembro; ao prémio de 1861, 
apresentaram-se três peças cuja característica comum era a escolha 
da data emblemática de 1640. 

João Ferreira da Cruz escreveu um drama cuja acção decorria 
entre 1637 e 1640, o qual se veio a representar pela Ia vez no 
teatro de S. Pedro de Alcântara, em 17 de Dezembro de 186255. O 
Louco d'Evora ou Portugal Restaurado tem por cenário Évora, 
Almada e Lisboa e, apesar do autor ter consultado as obras de D. 
Luís de Meneses, D. Francisco Manuel de Melo, La Clède e Abade 
Vertot, diz ter submetido o enredo a conveniências dramáticas pelo 
que não pode conferir a qualificação de "histórico" ao seu drama. 
Numa postura crítica em relação à dramaturgia de cunho histórico, 
afirmava Ferreira da Cruz: 

"Lemos varias composições dramáticas sobre o mesmo 
assumpto de que tratamos, e em todas ellas não encontramos uma 
em que a historia não fosse trucidada"56. 

Alfredo Hogan escreveu também uma peça de simples 
estrutura dramática mas que viria a conhecer um sucesso notório 
traduzido por inúmeras representações. Trata-se de O Dia Io de 
Dezembro de 1640, cujos ensaios foram surpreendidos pela morte 
de D. Pedro V. Os personagens são os principais conjurados, D. Antão 
de Almada, João Pinto Ribeiro, Padre Nicolau da Maia, entre outros, 
e os três actos desenrolam-se nos dias 15 de Outubro, 26 de 

5 4 O Português, Lisboa, n° 2394, 26 de Abril de 1861, p. 3. 
5 5 O Louco d'Evora ou Portugal Restaurado. Drama em 5 actos, Rio de Janeiro, 
Typ. Popular de Azeredo Leite, 1865, 128 + XV p. 
5 6 Op. cit., p. V. 
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Novembro e 1 de Dezembro57 , cumprindo a regra clássica de 
crescendo da intensidade dramática. 

Mas, indubitavelmente, a rainha das peças sobre a revolução 
portuguesa de Seiscentos, ficou a dever-se à parceria de Francisco 
de Almeida e Araújo e Francisco Joaquim da Costa Braga, e 
vulgarizou-se sob o título 1640 ou a Restauração de Portugal5^. Na 
informação Ao Publico que os autores acharam por bem incluir na 
publicação desta comédia-drama, são relembradas as palavras de 
António da Silva Túlio, o censor literário que aprovou a composição, 
sendo particularmente interessante a sua referência ao tacto político 
empregue no tratamento do tema. São estas as palavras do literato: 

"Posto que não seja da competência da censura litteraria, 
direi que os autores evitaram os escolhos que lhe difficultaria a 
passagem pela censura politica, a quem legalmente compete decidir 
este ponto". 

Coube esta tarefa a Carlos da Cunha que, embora não vendo 
razão de eventuais ofensas de susceptibilidades, decidiu contudo 
levar o texto ao conhecimento do governo para evitar que 
sobreviesse ordem de suspensão durante os ensaios ou 
representações, quando já o público a conhecesse, e a empresa 
teatral tivesse feito a despesa com os encargos respectivos. 
Deliberou o Conselho Superior de Instrução Pública ser conveniente 
mudar a 3a e 4a cenas do prólogo, e as 6a e 7a cenas do 4o quadro. 
Os autores anuíram a esta proposta de alteração tendo, por um lado, 
substituído o oficial espanhol do prólogo por um negociante dessa 
nacional idade , al terando consequentemente as falas em 
conformidade com o carácter da personalidade e, por outro, 
omitindo no 4o quadro a cena do soldado espanhol que corria a 
armar-se. Uma notícia do periódico A Nação contraria estas 
afirmações já que ao referir a subida desta composição ao Conselho 
de Instrução Pública e ao Ministério do Reino por causa da censura 
política, diz que nessas instâncias não houve senão elogios aos 

5 7 O Dia Io de Dezembro de 1640. Comedia heróica original em três actos, para 
se representar no theatro do Gymnasio Dramático, Lisboa, Typ. do Panorama, 
1862, 54 p. 
5 8 1640 ou a Restauração de Portugal. Facto histórico em quatro actos sete 
quadros e um prologo. Ornado de coros, hymnos, trovas, bailadas, danças 
populares, e festejos da coroação real dedicado a Sua Magestade El-Rei o 
Senhor D. Pedro V, representado pela primeira vez no theatro da Rua dos 
Condes em 29 de Outubro de 1861, Lisboa, Typographia do Panorama, 1861, 8 p. 
não numeradas + 88 p. 
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autores, "pela delicadeza e forma altamente politica com que 
abordaram a questão internacional, realmente melindrosa pelas 
circunstancias da época"59. 

Que a temática era no contexto epocal reconhecidamente 
melindrosa e que a vontade de evitar ofender a sensibilidade dos 
espanhóis era notória, provam-no ainda os pruridos dos autores que 
convidaram os membros do Conselho Superior da Instrução Pública, 
do Conselho Dramático e alguns jornalistas a assistirem a um ensaio, 
no sentido de opinarem sobre a prudência e oportunidade de 
alguma eventual alteração, antes da subida à cena da peça o que, 
aliás, não veio a acontecer. Estreou-se, assim, no teatro da rua dos 
Condes, a 29 de Outubro de 1861, dia do aniversário de D. Fernando, 
após aturado trabalho do "ensaiador" J. A. Rodrigues Rolão. 

Foram particularmente louvados pela imprensa lisboeta o 
esforço e investimento da direcção, pelos belos cenários pintados 
por C. J. Xavier, e guarda roupa de A. C. da Cruz e A. D. J. Gadanho. A 
intenção de reconstituição histórica levou o cenarista a consultar os 
desenhos da localidade em que se decorre a acção, nomeadamente a 
estudar o Terreiro do Paço seiscentista, e os figurinistas copiaram os 
fatos dos quadros do palácio da Ajuda, inventariados com os 
números 862 e 864. 

A acção do prólogo desenrola-se em Palmela, no ano de 1620, 
e a dos actos em Lisboa, no ano de 1640, correspondendo aos dois 
últimos quadros a restauração e a aclamação de D. João IV, 
respect ivamente. 

Uma das fontes de atracção e adesão do público a esta peça 
são os textos musicais, no total de catorze, que atravessam a 
composição, destacando-se o hino da restauração que encerra a 
peça, musicado por Eugénio Ricardo Monteiro de Almeida, e que se 
torna ao longo do século, uma das composições mais emblemáticas 
das comemorações da independência nacional60. 

Talvez possamos revisitar este teatro pela voz de uma das 
actrizes da companhia, Lucinda Simões, filha de José Simões Nunes, 
actor que, juntamente com Emília das Neves, Epifânio, Tasso, 
Teodorico, Taborda e João Anastácio Rosa, constituíram o elenco aí 
dirigido por Emile Doux, em meados da década de trinta: 

5 9 A Nação, Lisboa, n° 4098, 31 de Julho de 1861. 
6 0 Cf. capítulo A Poesia e a Questão Ibérica, bem como o texto do hino, 
trancrito como o n° 41. 
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"E que engraçado era o Teatro da Rua dos Condes! 
Cada camarote de seu tamanho! Havia uns muito apertados, 

em que mal cabiam duas pessoas, e outros larguíssimos. Os do fundo 
eram verdadeiros salões. 

E com seu público especial, com as suas preferências — 
partidos como então se dizia —, era um teatro verdadeiramente 
popular, o que nesse tempo representava uma força"61. 

O sucesso da estreia, na qual os autores foram chamados 
quatro vezes ao palco, prolonga-se nas récitas seguintes com 
enchentes extraordinárias. O Comércio de Coimbra noticiou que os 
bilhetes que custavam 300 réis tinham sido vendidos por 2$25062, e 
a Independência, do Porto, disse que a peça se tornara uma 
"verdadeira California para a companhia que a poz em scena", já que 
"a afluência d'espectadores, para vêr esta producção, tem sido tal, 
que á porta do theatro chegaram a vender-se bilhetes do custo de 
300 reis por meia libra!"63 

Este extraordinário êxito de bilheteira aguçou o apetite de 
outros teatros que, ainda em Novembro, se disputaram os direitos 
da sua representação. No Porto esta concorrência ocorreu entre o S. 
João e o Baquet, tendo Duarte Araújo e Costa Braga optado pelo 
segundo, sem querer auferir das vantagens que ambos ofereciam, 
para lá dos direitos de autor estabelecidos na lei geral dos teatros. O 
noticiarista da Nação refere ainda que o teatro de Braga se revelara 
igualmente interessado em representar a peça, solicitação a que os 
autores tencionavam aceder64. 

Apesar do luto provocado pela morte do monarca e 
consequente sugestão de suspensão dos festejos do Io de Dezembro 
por parte da Comissão Central, a Restauração de Portugal subiu à 

6 1 Lucinda Simões, Memórias, Factos e Impressões (de 1853 a 1918), in "O 
Tempo dos Comediantes", Lisboa, Alfa, col. Testemunhos Contemporâneos, 1990, 
p. 102. Sobre os teatros portugueses podem colher-se curiosas informações nas 
obras de Sousa Bastos, nomeadamente Carteira do Artista, Lisboa, Antiga Casa 
Bertrand, 1898, p. 671-701; Diccionario do Theatro Portuguez, Lisboa, 
Imprensa Libanio da Silva, 1908, passim; Lisboa Velha. Sessenta Anos de 
Recordações: 1850-1910, Lisboa, C. M. L., 1947, p. 109-116 (este exclusivamente 
sobre os teatros da capital). 
6 2 Comércio de Coimbra, Coimbra, n° 108, 9 de Novembro de 1861. 
6 3 A Independência. Semanário Popular, Porto, n° 43, 10 de Novembro de 1861, 
p. 6. 
6 4 A Nação, Lisboa, n° 4199, 28 de Novembro de 1861. 
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cena nessa noite, com redobrado successo e participação empática 
do público. Um jornal portuense descreveu o evento: 

"O dia Io de Dezembro foi muito festejado no theatro da rua 
dos Condes, em Lisboa. A peça que se representou n'aquella noite, e 
que fora feita para celebrar tão memorável anniversario, foi mais 
enthusiasticamente applaudida do que o tora nunca. Todas as 
referencias que se faziam á casa de Bragança eram recebidas com 
frenético applauso, e ás palavras — Viva o Rei! — com que termina o 
drama, ergueram-se todos os espectadores dos camarotes e da 
platéa, repetindo o viva com respeitoso enthusiasmo. O theatro 
estava cheio a transbordar"65. 

Como adiante se verá, em 1868 e mesmo posteriormente, 
esta peça conheceria novas representações, nos mais diversos 
teatros do país. 

Segundo o periódico conimbricense Grémio Alentejano, o 
drama encomendado pela direcção do teatro D. Luís I ao seu 
conterrâneo Eduardo Coelho para subir à cena no Io de Dezembro de 
1861, intitulado Opressão e Liberdade, fora muito elogiado por todos 
quantos o tinham lido66. A estreia far-se-ia apenas em Janeiro do 
ano seguinte, e a partir daí esta composição inscreveu-se nos anais 
da história do teatro nacional; o autor do Dicionário Bibliográfico 
Português referiu que, desde então até ao momento que escrevia — 
1883 —, essa peça conhecera mais de duzentas representações, em 
vários teatros do reino67. 

Seguindo uma cronologia de certa forma tradicional na 
dramaturgia sobre a Restauração, o Io acto decorre no ano de 1637 
e o 2o em 1640, opondo duas facções, uma a favor da dominação 
espanhola em Portugal, simbolizada pelo corregedor de Évora André 
Morais de Sarmento, amigo de Miguel de Vasconcelos e pai de 
Leonor, e outra que se insurge contra esse domínio, representada 
pelo juiz do povo Cesinando Rodrigues, pai do jovem Anselmo cuja 
educação se baseara nos Lusíadas, por onde aprendera a ser 
português. Uma intriga simples mas eficaz servia assim as intenções 
do autor que dez anos após a produção do texto, escreveu estas 
palavras à guisa de introdução à sua publicação, não deixando 

6 5 A Independência. Semanário Popular, Porto, n° 47, 8 de Dezembro de 1861, 
p. 6. 
6 6 O Grémio Alentejano, Coimbra, n° 5, 7 de Novembro de 1861. 
6 7 D. B. P., tomo 10, Lisboa, 1883, p. 41-42. 
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quaisquer dúvidas sobre os princípios doutrinários e motivações de 
contestação que tinham presidido à feitura da obra: 

"Este pequeno drama, em que se reproduzem com a possível 
fidelidade histórica as lutas do primeiro impulso dos portuguezes 
para quebrar as cadeias da dominação hespanhola no século XVII, é 
mais uma affirmação do direito que Portugal tem á sua 
independência, e do amor do povo por ella. É também um exemplo e 
um protesto. Não se quiz excitar paixões, radicar ódios, desenvolver 
malquerenças. Foi-se até cuidadoso em não ferir susceptibilidades. 
Pretendeu-se só avivar a memoria de um periodo que não pode 
nem deve ser esquecido. Não pode, porque converteu uma sociedade 
livre n'uma agrupação de escravos, cuja oppressão mais se 
aggravava á proporção que os julgavam mais enfraquecidos. Não 
deve, porque é evidente que a ambição irrequieta de certos politicos 
estrangeiros, que nos amam tão pouco quão pouco nos conhecem, 
não cessou ainda de buscar meios, ora implicitos, ora transparentes 
e explicitos, predispor as cousas e os ânimos para que tarde ou cedo 
venhamos a consentir que se vincule a nossa liberdade à 
preponderância do mais forte, sob qualquer forma politica, a mais 
feiticeira das quaes, a republica federal, apenas nos faria realisar a 
aspiração do eloquente apostolo d'essa formula: abrigar-nos sob o 
tecto da gloriosa nacionalidade hespanhola"^. 

A temática restauracionista, que Eduardo Coelho tratou em 
diferentes géneros literários foi, como o próprio jornalista confessou, 
sua "preoccupação de todos as horas, porque implica a existência 
politica de um povo"69, pelo que defendeu não serem ociosas, nem 
impertinentes, nem ainda redundantes, as múltiplas formas de que 
a sua manifestação se pudesse revestir. 

Apesar do Conimbricense noticiar o adiantamento das obras 
do teatro S. Cristóvão com vista à abertura para os festejos do Io de 
Dezembro de 186170, e se continuar a anunciar para essa solenidade 

6 8 COELHO, Eduardo — Oppressão e Liberdade. Drama em dois actos e três 
quadros expressamente escripto a convite da direccção para ser representado 
nas recitas inauguraes do theatro publico de D. Luiz I em Coimbra onde subiu 
á scena com apllausos em 11 de janeiro de 1862, Lisboa, Typographia 
Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1871, p. 5. Como explica em nota, o 
apóstolo da fórmula federal a que se refere é Emílio Castelar. 
6 9 IDEM, Ibidem, p. 6. 
7 0 O Conimbricense, Coimbra, n° 781, 20 de Julho de 1861. Esclarecendo a 
questão das obras, trata-se da antiga igreja de S. Cristóvão cedida em 1857 pela 
Junta de Freguesia a uma sociedade que procedeu à sua demolição, iniciando 
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a representação da obra de Eduardo Coelho que tinha vindo de 
Lisboa para a sua cidade natal, expressamente para concluir a 
referida peça, de cujo conteúdo histórico se davam no dito periódico 
explicações e descrições7 1 , foi outra a que inaugurou o teatro 
rebaptizado com o nome de D. Luís I. 

Com efeito, representou-se em 14 e 22 de Dezembro (dia da 
aclamação do novo monarca que dava o nome ao teatro)72, o drama 
em três actos, O Dia da Redenção, que José da Silva Mendes Leal 
escrevera no mês anterior e dedicara à cidade e Universidade de 
Coimbra. A época é a de 1640, e o assunto a Restauração de 
Portugal, em especial a aclamação de D. João IV nesta cidade, pelo 
que a acção do Io acto decorre na ponte antiga de D. Manuel sobre o 
Mondego, o 2o no Penedo da Saudade, e o último na sacristia da 
Igreja de Santa Cruz; algumas das personagens são estudantes, 
lentes e o próprio reitor da Universidade73. 

No folhetim que escreveu para O Conimbricense e a que deu o 
título de Uma Festa Conimbricense e Nacional, Bernardino Pinheiro 
relatou a emoção experimentada, os "arrepios do enthusiasmo" 
causados pela representação do drama de Mendes Leal na noite de 
domingo 22 de Dezembro, que havia sido composto para o Io dia 
desse mês, e que denotava o mais acrisolado patriotismo. Referiu 
ainda a enchente total, a casa belissimamente adornada, e detém-se 
em algumas cenas de "efeito grandioso, impossivel de descrever". O 
climax da festa era atingido no momento da morte do herói, o qual 
desejava expirar envolto na bandeira nacional, aparecendo então o 
pendão de Ourique no palco, ao som do hino da independência, por 
entre uma ovação estrondosa74. 

em 1860 a construção do edifício do teatro. (Cf. VASCONCELOS, António de — A 
Sé Velha de Coimbra. Apontamentos para a sua História, vol. 1, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1930, p. 239-240. 
7 1 Ibidem, n° 811 e 817, 2 e 23 de Novembro de 1861. 
7 2 Apesar da inauguração do teatro estar marcada para o dia 14 e alguns 
jornais noticiarem a realização do espectáculo, temos algumas dúvidas sobre a 
efectivação dessa primeira representação ou, a ter ocorrido, terá sido à guisa 
de ante-estreia, já que a pompa e circunstância foi apanágio apenas da récita 
do dia 22. 
7 3 A imprensa encarrega-se de publicitar a temática deste drama e descrever 
algumas cenas. (Cf. O Conimbricense, Coimbra, n° 821, 7 de Dezembro de 1861 e 
A Independência. Semanário Popular, Porto, n° 48, 15 de Dezembro do mesmo 
ano) . 
7 4 O Conimbricense, Coimbra, n° 826, 24 de Dezembro de 1861. 

80 



A partir dos finais da década de sessenta, inícios da seguinte, 
outros textos dramáticos foram escritos em louvor da restauração de 
1640 e seus obreiros, mas foi bem menor a glória alcançada. Soares 
Romeu Júnior deu à estampa nas páginas da Enciclopédia Popular 
uma pequena alegoria com seis personagens sob o título Coroação de 
D. João IV, encomendada por um particular para servir de 
enquadramento ao desempenho do Hino da Restauração15. 

Diogo José Soromenho escreveu em Novembro de 1872 A 
Restauração de Portugal, uma "cena dramática patriótica", como se 
lhe refere O Imparcial, a qual se destinava a ser representada pelo 
actor Lara Martins, no dia Io de Dezembro desse ano, no teatro D. 
Afonso, em Belém76. Este breve monólogo do soldado veterano no 
dia Io de Dezembro, integrará posteriormente vários espectáculos 
como o comprova a sua segunda edição, já na década de noventa77. 
Igualmente representado em diversos teatros públicos e 
particulares foi a composição Portugal Restaurado —1640, de F. L. de 
Castro Soromenho, cuja acção do acto único decorre em Lisboa, no 
dia Io de Dezembro desse ano78. 

O Viriato anunciava em 1869 que Bernardino José de Sena 
Freitas estava prestes a publicar um novo drama "todo nacional, 
todo patriótico", chamado Independência Nacional19. Não só não 
encontrámos a mencionada publicação nas bibliotecas nacionais, 
como não descobrimos mais nenhuma referência à obra nos vários 
periódicos compulsados, pelo que temos fortes reservas quanto à 
sua efectiva publicação. 

O apetite pela temática levava curiosos com alguma queda 
para as letras a produzirem a sua própria obra dramática, sendo a 
representação da mesma recompensa bastante pelo trabalho 

7 5 Coroação de D. João IV. Allegoria em um acto por Soares Romeo Junior 
escripta a pedido para ser cantado, em um theatro particular, o hymno da 
restauração de 1640, in "Enciclopédia Litteraria", Lisboa, n° 6, Junho de 1871, 
p. 209-215. 
7 6 O Imparcial, Lisboa, n° 1, 20 de Novembro de 1872, p. 2. 
7 7 SEROMÊNHO, Diogo José — A Restauração de Portugal. Scena dramática 
original representada com geral applauso em diversos theatros públicos, 2a 

edição, Lisboa, Livraria de Francisco Franco (casa fundada em 1890), collecção 
de peças theatraes para salas e theatros particulares, n° 132, s.d., 9 p. 
7 8 SOROMENHO, L. F. de Castro — Portugal Restaurado —1640. Drama em 1 acto, 
representado com geral agrado em diversos theatros públicos e particulares, 
T edição, Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco (Casa fundada em 
1890), s.d., 12 p. 
7 9 O Viriato, Viseu, n° 1456, 16 de Março de 1869. 
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realizado. E o caso de Portugueses de 1640, peça escolhida para se 
representar em Arruda, integrada nos festejos do Io de Dezembro 
de 1872, e escrita por um funcionário público local: 

"Com este titulo sobe á scena no teatro da Arruda (...) um 
drama patriótico de grande espectáculo em 3 actos, devido á 
autorizada pena do sr. Francisco de Mattos, zeloso empregado na 
repartição da fazenda daquela villa. O hábil cenógrafo Luciano 
Barros está encarregado de pintar as vistas para o drama, e para 
esse fim parte brevemente para Arruda"80. 

O juiz da Relação de Lisboa, Miguel Osório Cabral escreveu 
também em 1883 uma drama histórico para ser representado na 
solenidade da inauguração do monumento dos restauradores, 
intitulado Os Portuguezes em 1640, e que dedicou à Comissão 
Central Io de Dezembro81. 

Algumas das declarações incluídas na prefação remetiam 
para uma argumentação frequente nas décadas anteriores; se por 
um lado o autor admitia não ter qualquer antagonismo com a nação 
espanhola, por outro realçava a profunda diversidade entre as duas 
nacionalidades da península, classificava de injustísima a ocupação 
de Olivença, e afirmava que não subsistia qualquer perigo de 
absorção, subsistiam apenas algumas "chimeras federaes". 

Na viragem do século, o prolixo mas não muito célebre 
dramaturgo Joaquim Augusto Oliveira Mascarenhas, escreveu e 
publicou grande número de peças teatrais de cariz histórico, não 
faltando nessa vasta panóplia os quadros, episódios e personagens 
que representavam as crises da nacionalidade como, entre outros, O 
Alfageme de Santarém, Padeira de Aljubarrota, Alcácer-Quibir, Prior 
do Crato, Miguel de Vasconcelos. 

O pequeno artigo de Couto Viana sobre O tema da 
Restauração na dramaturgia portuguesa começa a sua breve resenha 
em Garrett e, prolongando-se ao presente século, termina com a 
referência a um drama composto em 1931, intitulado Um Bragança, 
da autoria de Vasco de Mendonça Alves, e a ópera de Ruy Coelho 

8 0 O Imparcial, Lisboa, n° 2, 23 de Novembro de 1872, p. 3. 
8 1 CABRAL, Miguel Osório — Os Portuguezes em 1640. Drama histórico, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1886, X + 136 p. 
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sobre um libreto de Silva Tavares, D. João IV, representada nas 
comemorações do duplo centenário de 194082. 

Relativamente à dramaturgia de Oitocentos sobre temática 
restauracionista, as peças mencionadas são as mais comummente 
conhecidas, inclusive com omissão de algumas claramente 
significativas83. 

Com o título A União Ibérica conhecemos apenas uma 
pequena comédia para dois personagens escrita por Baptista 
Machado, representada pela Ia vez no Teatro do Príncipe Real pelos 
actores António Pedro e Felicidade84. 

Este diálogo "interessante e chistoso", como o caracterizava a 
Crónica dos Teatros, fixava a vertente humorística mais 
frequentemente explorada na polémica ibérica, a da sedução que as 
espanholas exerciam sobre os homens portugueses, e a anuência 
destes em serem "conquistados" ou "anexados" pelas graciosas 
vizinhas, quase sempre andaluzas. Neste entreacto a comicidade da 
situação é alcançada pelos jogos de linguagem, pelo duplo sentido, e 
pela sátira dos costumes e políticas nacionais, mas sempre em tom 
moderado e cordial. A crítica não foi insensível a este aspecto: 

"O assumpto que é melindroso, embora conduzido para o lado 
ridículo, está tratado com felicidade pelo auctor, que não offende 
nem defende as idéas dos nossos vizinhos, proclamando porém a 
união ibérica, mas de modo que se juntem única e exclusivamente 
os portuguezes com as hespanholas"85. 

Não era esta a primeira vez que Baptista Machado se 
lembrava de tratar o tema das relações entre os dois países da 
península; anunciou-se para o Io de Dezembro de 1868, no 
Variedades, a estreia de uma comédia-drama em dois actos de sua 
autoria, em parceria com Eduardo Martins, intitulada Portugal e 
Hespanha^6. Não temos confirmação desta representação e 

8 2 VIANA, António Manuel Couto — O tema da Restauração na dramaturgia 
portuguesa, Lisboa, Separata n° 5 da "Revista Independência", 1985, 22 p. 
8 3 Para não dizer mais, é o caso dos dramas Opressão e Liberdade, O Dia da 
Redenção, O Io de Dezembro de Hogan, etc. 
8 4 MACHADO, Baptista — A União Ibérica. Comedia em um acto representada 
com geral acceitação nos theatros do Principe Real, no de Bocage em Setúbal e 
outros em 1871, Lisboa, Livraria de J. Marques da Silva Editor, Collecção de 
comedias e dramas de reconhecido mérito sanccionadas já com os applausos 
públicos, n° 1, s. d., 14 p. 
8 5 Crónica dos Teatros, Lisboa, n° 11 (10° Ano), 10 de Dezembro de 1870, p. 3. 
8 6 Diário de Notícias, Lisboa, n° 1135, 22 de Outubro de 1868, p. 3. 
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duvidamos que alguma vez tenha sido publicada; nos últimos meses 
desse ano os ânimos estavam particularmente exaltados, e é 
possível que tenham sobrevindo problemas com a censura política. 

O tema da Restauração teria também suscitado interesse nos 
meios líricos nacionais; um periódico da capital anuncia a 
composição de uma nova ópera pelo afamado violinista, maestro e 
compositor Francisco de Sá de Noronha, sob o título Io de 
Dezembro*1. Desconhecemos se veio a ser posta em cena e as 
pesquisas que levamos a efeito na secção de música da Biblioteca 
Nacional não adiantaram qualquer dado sobre a composição, visto 
não haver dela qualquer registo. 

Sendo o carácter do fenómeno teatral eminentemente social, 
a natureza desta manifestação encontra-se profundamente 
enraizada no tecido da existência colectiva pelo que, como lembra 
Marco de Marinis, existem circunstâncias históricas segundo as 
quais o nível de teatralidade colectiva aumenta enormemente nos 
momentos de crise e de passagem; isto é, a turbulência social e 
política clama ou produz a teatrialização, ela requer a ficção e a 
máscara para se manifestar e produzir os seus efeitos88. 

Robert O'Driscoll realça que os períodos de actividade teatral 
mais efervescente frequentemente coincidem com momentos de 
excitação e tensão nacionais: 

"In times of acute national consciousness the theatre is the 
form of literature which makes the most direct impact on the 
people, becoming at times a means for propaganda, but ultimately 
the means by which the deeper life of people is expressed"89. 

Sem querermos estabelecer uma relação mecânica de causa e 
efeito entre a vida de uma comunidade e a sua criação teatral, 
pensamos que esta reflecte, de certa forma, as ansiedades e 
expectações da sociedade em geral, mesmo quando submetida a 
cânones estéticos mais os menos rígidos e convencionais. 

8 7 A Época, Lisboa, n° 894, 17 de Janeiro de 1863. Este músico compôs uma 
outra ópera que tinha por tema um quadro da história nacional, inspirado no 
romance de Almeida Garrett de que conservou o título, O Arco de Santana, 
estreada em Março de 1868, no S. Carlos. 
8 8 MARINIS, Marco de — Sociologie, in "Théâtre. Modes d'approche", Bruxelles, 
Editions Labor, 1987, p. 77 e 79. 
8 9 O'DRISCOLL, Robert — Theatre and Nationalism in Twentieth-Century 
Ireland, Great Britain, University of Toronto Press / Oxford University Press, 
1971, p. 12. 
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Assim, não nos parece impertinente reflectir sobre esta moda 
do drama histórico emergente nos inícios da década de quarenta, 
florescente até aos primódios da seguinte convivendo embora com o 
excesso melodramático e a imitação canhestra, e de certa forma 
recuperada a partir do início da de sessenta, no âmbito das 
manifestações populares e comemorações nacionais do Io de 
Dezembro. O mito, a lenda, o herói, assumem particular significado 
numa tentativa de traçar as origens históricas e culturais da nação, 
mesmo quando essas origens são recomeços, retomas da liberdade e 
da independência. A história, numa mistura de crónicas e arquelogia 
fantástica, serve a história presente sublinhando a função social do 
teatro, dos conteúdos dramáticos e formas cénicas, recorrendo a um 
jogo de signos e símbolos, pelo que a obra teatral, texto e 
espectáculo, pode ser encarada como documento, nomeadamente 
como fonte de informações sobre o seu contexto de produção e 
divulgação, nas vertentes social e política. Para além da animação 
social, essa função radica na necessidade de apoio e propaganda do 
poder vigente, pela dupla metodologia da legitimação das suas 
origens e celebração dos seus valores, e pelo protesto contra os seus 
detractores e contestação dos seus adversários. Concomitantemente, 
verifica-se o estabelecimento de uma relação de comunicação ou 
interacção entre o espectáculo e o espectador, em que os valores 
cognitivos e afectivos não são impostos pelo primeiro mas, de certa 
forma, produzidos em conjunto pelos dois; o papel do público 
espectador torna-se muitas vezes decisivo, potencializando as 
virtualidades comunicativas da representação. Esta dimensão é 
alcançada através das estratégias dos fazedores do espectáculo 
(autor, encenador, actor, cenógrafo, etc.), estratégias essas de 
significação e manipulação que visam não somente o fazer-saber 
(isto é, veicular informações, transmitir mensagens), mas também, e 
sobretudo nos casos de teatro de intenção político-ideológica, fazer-
crer e fazer-fazer, ou seja, penetrar no universo intelectual e 
afectivo do espectador e impeli-lo, inclusivamnete, à acção. 

Nas representações ditas patrióticas a participação do público 
subentendia vários comportamentos ou ritos, como o descobrir-se e 
manter-se de pé durante a execução dos hinos nacionais, ou 
enquanto cantava com o/s actor/es canções de índole patriótica; 
lançar flores, pétalas ou papelinhos, para o palco ou outras zonas da 
sala, etc. Quem não cumprisse este ritual, o que era facilmente 
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detectado apesar da excitação reinante, incorria na ira geral e, 
consoante a dignidade da sua pessoa, recebia os maus tratos da 
indignação pública. Numa representação em Braga do drama A s 
Recordações da Guerra Peninsular, na noite de 26 de Maio de 1861, 
o delírio atingiu tal ponto que alguns espectadores saltaram ao palco 
e tomaram a bandeira portuguesa, no meio de frenéticos vivas à 
pátria, enquanto se tocavam hinos nacionais, e caía uma chuva de 
flores proveniente dos camarotes. Mas como um espectador não se 
levantou, foi agredido fisicamente, "isto é, chuchou a sua tapona"90. 

No D. Luís de Coimbra, na noite do Io de Dezembro de 1868, a 
pateada foi grande quando três indivíduos não se levantaram para o 
hino, e quando um deles voltou com o chapéu posto, como mais à 
frente se esclarece. O próprio Rebelo da Silva não escapou às 
acusações de meia Lisboa, que nos cafés e jornais o apontou por não 
se ter mantido de pé quando se tocavam os hinos na récita do Io de 
Dezembro do S. Carlos, em 1869. O distinto escritor teve que dirigir 
uma carta-aberta para se redimir perante a opinião pública, e 
explicar que tal facto não passara, tão somente, de uma inocente 
distracção91. 

O teatro torna-se assim um espaço de sociabilidades, um 
lugar de produção de atitudes e comportamentos colectivos que 
através de processos mais ou menos inflamados de gnose nacional, 
visa reunir em torno de determinados valores uma dada 
comunidade que através da percepção, interpretação, apreciação, 
emoção e memória, participa em cerimónias de acrisolamento da 
identidade nacional e exorcização de ameaças externas a essa 
mesma identidade. As "lições da história" reproduzem no teatro um 
saber fixado pela tradição, pela lenda, pela memória, surgindo o 
drama histórico e/ou patriótico como o texto de eleição para honrar 
os mortos e ensinar os vivos, lembrar a pujança e dissimular a 
decadência, evocar o passado e alumiar o presente, castigar os 
velhos inimigos e avisar os modernos. 

90 Asmodeu, Lisboa, T Série, n° 10, 6 de Junho de 1861, p. 3-4. Refira-se que 
este drama, nas suas várias representações, causou bastante impacto entre o 
público bracarense. No dia 9 de Junho do mesmo ano o teatro S. Geraldo 
engalanou-se de bandeiras para apresentar essa peça e recebeu a máxima 
assistência, que frequentemente irrompia com o grito: "Viva a independência 
de Portugal" (Cf. O Português, n° 2437, 20 de Junho de 1861, p. 2). 
9 1 Gazeta do Povo, Lisboa, n° 45, 4 de Dezembro de 1869. 
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Curiosamente este processo decorreu paralelamente ao 
aumento do consumo e imitação das companhias teatrais 
espanholas, nomeadamente de zarzuelas, as quais se souberam 
adaptar ao gosto do público de Lisboa e Porto, sobretudo, criando 
assim uma convivência que não era muito comum a outros níveis. A 
língua portuguesa teria necessariamente que se ressentir da 
frequência da utilização do castelhano nos palcos, bem como da sua 
identificação com uma certa forma de representar; não surpreende 
pois que Ernesto Biester denuncie a situação na sua Chronica 
Semanal com alguma ironia e humor: 

"A Iberia insinua-se sorrateiramente nos theatros da capital; 
em D. Maria II no reportório, no Salitre em toda a representação, e 
no D. Fernando mais característica alternando na mesma noute um e 
outro idioma. Entrai nos bastidores d'esté ultimo e vereis os dous 
dialectos completamente confundidos. Falla-se lá dentro meio 
portuguez, meio castelhano; fizeram á lingua o mesmo que aos 
espectáculos, mesclaram-n'a, e ninguém falia já a sua, nem a alheia. 
Esperamos ainda ouvir escapar algum usted na representação 
portugueza. 

O publico, esse, comprehende metade, tira por consequências 
outra metade e para se não enganar no juizo conclue sempre 
applaudindo"9 2 . 

A questão do hibridismo linguístico suscitou também no 
Nacional uma crítica chistosa, sob o título A federação ibérica ... no 
palco: 

"Não se assustem os amantes da independência nacional, que 
não é da união ibérica propriamente dita que lhe vamos dar noticia. 
Queremos falar-lhe do theatro das Variedades, onde os actores, 
portuguezes de lei (?), fizeram junção com uma dama, andaluza em 
corpo e alma, e que falia um idioma que nem é portuguez nem 
hespanhol: se não acreditam vão ver o Pedro-Sem, em que a 
alludida actriz faz o papel mais importante do drama"93. 

Na rubrica Revista de Lisboa que Cavalheiro Carniole 
mantinha para o Comércio do Porto, a propósito da projectada 
digressão pelo país e por Espanha da companhia do teatro da Rua 

9 2 IIlustração Luso-Brazileira, Lisboa, n° 18, 3 de Maio de 1856. 
9 3 O Nacional, Porto, n° 34, 11 de Fevereiro de 1861. 
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dos Condes, era referida com humor a presença em Lisboa das 
troupes de zarzuelas e suas belas actrizes: 

"Serão as suas tenções de fusão ibérica? Agora que não se 
falia de outra cousa, esta ida dos actores portuguezes a terra 
hespanhola torna-se de alguma sorte suspeita. E note-se que por cá 
anda também uma companhia de zarzuela, e, mais ainda, vêem-se, e 
não poucas, pelas ruas da capital, umas chistosas morenitas, de 
cabellos suavemente annellados e côr de azeviche, mantilha e leque 
na mão, aquelle fascinador e buliçoso leque que é como o attractivo, 
a soberania e o característico da andaluza, e tudo ao mesmo tempo, 
que não sei como lhes diga que ardam os ânimos enleados dos 
nossos mirones, e os dispõem de algum modo em favor da questão 
ibérica! ,.."94 

É talvez devido à situação pouco ortodoxa de transposição 
para os palcos portugueses de um género "exclusivamente 
hespanhol", que Sousa Bastos acha por bem assinalar: 

"Por vezes se tem tentado traduzir e fazer representar nos 
nossos theatros as melhores zarzuelas; mas a tentativa não vinga, 
porque a maioria d'ellas é intraduzivel e ainda mais irrepresentavel 
pelos nossos artistas de feição muito diversa da hespanhola. A 
zarzuela nasceu em Hespanha, lá viveu, lá floresceu, lá se arrasta, e 
morrerá no dia em que a quizerem transplantar para outros 
climas"95. 

A situação que o Bejense denunciou com o texto A União 
Ibérica pelas Artes Liberaes era outra. Explanava-se aí uma longa 
queixa sobre a falta de protecção aos artistas dramáticos 
portugueses que, especialmente na província, sofriam a concorrência 
das companhias dramáticas espanholas. Avaliavam-se em mais de 
trinta o número daquelas companhias que em 1863 se encontravam 
a actuar em Portugal, e cujos repertórios, plenos de "obscenidades", 
enfermavam de muito menos dignidade do que os das companhias 
portuguesas. Deparando-se com a indiferença da opinião pública, 
este artigo solicitava a intervenção governamental para pôr cobro à 
situação: 

"Se os povos indiferentes ao jugo servil da escravidão dos 
artistas dramáticos portuguezes na província pouco lhes interessa a 

9 4 O Commercio do Porto, n° 117, 23 de Maio de 1860. 
9 5 Diccionario do Theatro Portuguez ■■■, p. 157. 
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escola de costumes, permanecendo glaciaes, e inermes n'uma 
questão desta ordem, cumpre ao governo, arrogando a mascara 
d'essa decantada protecção mostrar ao paiz que na independência 
de 1640 não foi excluida da sua emancipação os artistas dramáticos 
portuguezes"96 . 

Também não eram raros os saraus teatrais mistos, isto é, 
compostos de representações por portugueses e de representações 
por espanhóis, como foi o caso do benefício do actor Vale, no Baquet, 
em 1867. A companhia de bufos madrilenos levou à cena a zarzuela 
em um acto Recordações e Gloria, e o bailado Uma dança de ciganos, 
enquanto que a "parte nacional" constou de duas comédias e uma 
poesia cómica97. 

Cur iosamente , o teatro também foi espaço de 
confraternização e solidariedade com o povo vizinho. No dia 10 de 
Abril de 1866, a récita do Baquet reverteu em benefício dos 
emigrados espanhóis que se encontravam em Portugal em virtude 
da então recente e fracassada revolução capitaneada por Prim. A 
comissão de emigrados que se achava presente fez distribuir um 
impresso de agradecimento intitulado Testimonio de Gratitud98. 

As comemorações da efeméride do Io de Dezembro e a 
teatralização daí decorrente mobilizaram a sociedade civil e 
religiosa, multiplicaram e diversificaram os veículos de transmissão 
de uma mensagem que se pretendia ser ouvida além-fronteiras: o 
sermão, a música, a poesia, o teatro foram meios apelativos que 
participaram desse movimento de difusão, multiplicação e 
descentralização. 

Como reacção ao labor propagandístico da Comissão Central 
Io de Dezembro e comissões locais, os festejos de carácter profano 
do aniversário da Restauração contaram com a colaboração de 
diversas companhias ou sociedades teatrais que anunciaram récitas 
com peças alegóricas ao celebrado dia. 

Nem todos os espectáculos viriam, no entanto, a ser 
realizados, em virtude do luto nacional e consequente decisão da 
Comissão Central em adiar as manifestações para o ano seguinte. Por 
exemplo, a companhia do teatro do Ginásio que ensaiava o drama de 

9 6 O Bejense, Beja, n° 153, 28 de Novembro de 1863. 
9 7 Jornal de Noticias, Porto, n° 193, 25 de Agosto de 1867. 
9 8 Ibidem, n° 81, 11 de Abril de 1866. 
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Alfredo Hogan O Dia 1° de Dezembro de 1640, foi uma das que 
decidiu adiar a representação para o ano seguinte". O teatro da Rua 
dos Condes persistiu porém nas suas récitas, representando na noite 
do Io de Dezembro o drama de Almeida Araújo e Costa Braga, com o 
sucesso de bilheteira que acima referimos. 

No Porto, uma "sociedade de curiosos" preparava-se para 
levar ao palco do S. João o drama de Licínio de Carvalho Os Dois 
Proscritos ou o Jugo de Castela100. O Amigo do Povo acolheu esta 
notícia com agrado, considerando-a uma "demostração de 
patriotismo, propria de portuenses"101 . Neste mesmo teatro, em 
Maio do ano seguinte, tiveram lugar algumas representações de O 
Dia Io de Dezembro de Alfredo Hogan102. As críticas ao desempenho 
da companhia é que não foram muito calorosas; uma 
correspondência particular da cidade invicta para o semanário de 
estudantes de Coimbra, O Minho, referia-se-lhe assim: 

"A companhia portugueza levou hontem em S. João á scena 
pela segunda vez O primeiro dia de Dezembro de 1640. E um drama 
de enthusiasmo, mas que foi friamente desempenhado nos 
principaes papeis"103. 

Por sua vez, no Baquet, uma companhia que havia chegado de 
Leiria iniciou ensaios do drama 1640 ou a Restauração de Portugal, 
preparando a estreia para inícios de Abril de 1862, esperando-se a 
presença de um dos autores, Almeida Araújo, para assistir aos 
últimos ensaios e primeiras representações104. 

Em Barcelos formou-se uma associação sob o nome Sociedade 
Barcelense Io de Dezembro que, através do Conimbricense que para 
o efeito a seleccionou, recebia donativos da Madrepora, sociedade 
portuguesa do Rio de Janeiro. Maioritariamente composta por 
artistas de teatro, pretendia aquela associação minhota comemorar o 
aniversário da Restauração, levando à cena o drama Filipa de 
Vilhena se o luto lho não tivesse impedido; entretanto, e devido ao 

9 9 A Nação, Lisboa, n° 4195, 23 de Novembro de 1861. 
1 0 0 Jornal dos Artistas. Dedicado às Classes Operárias, Porto, n° 46, 11 de Agosto 
de 1861. E ainda A Época, Lisboa, n° 419, 5 de Junho de 1861 e Revolução de 
Setembro, Lisboa, n° 5803, 11 de Setembro de 1861, secção Revista do Porto, por 
Felizardo. 
1 0 1 O Amigo do Povo, Porto, n° 413, 3 de Junho de 1861. 
1 0 2 Comércio do Porto, Porto, n° 106, 9 de Maio de 1862. 
1 0 3 O Minho, Coimbra, n° 10, 13 de Maio de 1862. 
1 0 4 O Conservador, Lisboa, n° 46, 16 de Março de 1862. 
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apoio alcançado, constituíram-se em sociedade com carácter de 
permanência, representando o drama de Garrett em Fevereiro do 
ano seguinte105. 

O teatro de Viana também comemorou o Io de Dezembro de 
1862 representando o drama Álvaro Abranches, numa casa que 
"estava a mais não poder com os espectadores"106. 

Quanto a Coimbra, como anteriormente referimos, subiu à 
cena em Dezembro de 1861 a peça de Mendes Leal O Dia da 
Redenção, enquanto que Opressão e Liberdade se estreou em 11 de 
Janeiro do ano seguinte, no teatro D. Luís I. Já da récita do Io de 
Dezembro de 1862 não constavam dramas patrióticos, tendo sido 
representadas as cenas Coroa de Loiro e Util e Agradável101. 

Em 1864 este teatro preparou novo espectáculo para 
solenizar o aniversário da independência que constava de duas 
pequenas comédias, Costas com Costas e Em guerra particular antes 
da paz geral, e de dois números de dança, boleras sevilhanas 
executadas pelas segundas bailarinas que intercalavam as 
representações, e La Feria de los Toros, quadro andaluz interpretado 
pelo famoso bailarino Ambrósio Martinez e restante corpo 
coreográfico que se encontravam nesta cidade a caminho de 
L i s b o a 1 0 8 . Foi exactamente ao subir o pano para ter lugar esta 
última actuação que "rebentou na plateia a mais furiosa pateada", 
orquestrada por um grupo de estudantes que dificilmente dava 
ouvidos a quem lhes pedia moderação de comportamento, como 
noticia o Conimbricense: 

"Alguém apellou para a generosidade do portuguez, tractando 
hespanhoes no dia Io de dezembro, e os ânimos aquietaram-se, ou 
antes, os pés"109. 

Uma correspondência daquele jornal explicou que um dos 
estudantes alimentava a confusão batendo com um pau no sobrado, 
enquanto outros jovens gritavam: 

"Não queremos cá hespanhóis!"110. 

1 0 5 O Conimbricense, Coimbra, n° 822 e n° 842 de 10 de Dezembro de 1861 e 18 
de Fevereiro de 1862, respectivamente. 
1 0 6 A Justiça, Porto, n° 41, 5 de Dezembro de 1862. 
1 0 7 O Conimbricense, Coimbra, n° 923, 2 de Dezembro de 1862. 
1 0 8 O Defensor dos Artistas, Porto, n° 5, 4 de Dezembro de 1864. Trata-se de uma 
correspondência de Coimbra assinada por Um Artista. 
1 0 9 O Conimbricense, Coimbra, n° 413, 2 de Dezembro de 1864. 
1 1 0 Ibidem, n° 414, 6 de Dezembro de 1864. 
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No ano seguinte a representação foi exclusivamente 
portuguesa, optando a direcção do D. Luís I pela representação do 
drama O Ermitão da Serra de Sintra. Encontrava-se então o teatro 
faustosamente engalanado, a fachada embandeirada e iluminada, e 
os camarotes decorados com as armas reais e troféus circulados de 
grinaldas de rosas artificiais, no centro das quais estavam as iniciais 
L e M 1 1 1 . No intervalo do 3o para o 4o actos, o actor Alves, que 
desempenara o papel do ermitão112, recitou uma poesia intitulada 
Ao dia Io de Dezembro de 1640113, a qual foi depois lançada 
impressa para a plateia114. 

A recitação de poesias patrióticas, muitas vezes distribuídas 
pelos espectadores, o desempenho de trechos musicais de carácter 
epico-marcial como os hinos da independência, restauração, e anti-
ibéricos, cujas coplas eram cantadas pelo público, as ovações 
estrondosas com vivas à independência e dinastia, começam a ser 
elementos integrantes das récitas comemorativas do Io de 
Dezembro, e de outras festividades nacionais ou relacionadas com a 
família real. 

Estes espectáculos não se confinam aos principais centros 
urbanos, sendo desempenhados em pequenas cidades por 
companhias de curiosos ou músicos militares. Foi o caso da 
corporação musical de caçadores 7 que, em 1866, coadjuvada por 
alguns artistas locais, representou em Valença o drama de Hogan, O 
Dia Io de Dezembro de 1640. O sr. Guilherme Guerra, Io sargento 
daquela corporação recitou uma poesia que "suscitou frenéticos 
applausos"1 1 5 . 

O drama D. Filipa de Vilhena foi desempenhado por alguns 
jovens bracarenses 1 1 6 , no pequeno teatro das Carvalheiras, em 
Março de 1866, tendo três deles recitado poesias patrióticas no fim 
do 3o acto. Refere a notícia que à 2a representação estiveram 

1 1 1 O Tribuno Popular, Coimbra, n° 1027, 2 de Dezembro de 1865. 
1 1 2 Jornal de Notícias, Porto, n° 203, 5 de Dezembro de 1865, secção da 
correspondência de Coimbra, por O Trapeiro. 
' Ï 3 Cf. capítulo A Poesia e a Questão Ibérica, poema n° 88. 
1 1 4 O Conimbricense, Coimbra, n° 1236, 2 de Dezembro de 1865. 
1 1 5 A Voz do Minho, Valença, n° 1719, 3 de Dezembro de 1866. 
1 1 6 A notícia refere os nomes dos actores, pelo que se verifica a persistência 
do costume de representações exclusivamente desempenhadas por homens, 
que seria, eventualmente, mais frequente nos grupos amadores. 
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presentes as principais famílias da cidade, autoridades e governador 
civil do distrito117. 

Em Portalegre, nos dias 1 e 8 de Dezembro de 1867, foi 
representado no teatro da cidade este mesmo drama de Garrett, 
tendo então sido "distribuidas dos camarotes duas poesias que 
commemoram o grande acontecimento que o dia 1 de dezembro 
testemunhou quando os nossos maiores reconquistaram, com valor e 
gloria, a nossa independência do jugo atroz da Hespanha"118. Os 
actores eram provenientes de uma associção de curiosos da cidade, 
tendo conseguido atrair muitas pessoas à representação do Io de 
Dezembro; às sete horas era já notório "o bulicio da gente e rodar de 
trens que de diversas direcções afluia ao theatro"119. 

Por vezes não conseguimos determinar a peça ou peças 
representadas nos espectáculos comemorativos do Io de Dezembro, 
pelo país fora, ressaltando mais das notícias dos periódicos, as 
composições musicais então interpretadas. Por exemplo, nessa noite 
de 1867, a Voz do Minho diz terem tido lugar "algumas 
representações" no teatro de Valença, onde a orquestra tocou o Hino 
da Independência, com música de Duarte Argar e letra do capitão 
Gomes Monteiro, o qual foi cantado pelos actores tendo suscitado 
"frenéticos applausos"120. 

Este mesmo hino e outros foram tocados pela banda marcial 
durante o almoço dado aos presos da localidade, no Io de Dezembro 
do ano seguinte. A soirée deste dia foi preenchida com um 
espectáculo na Sociedade Recreativa Valenciana que se abriu com o 
hino patriótico de Monteiro de Almeida121. 

Em 1868, após a revolução ocorrida em Espanha no mês de 
Setembro, assistiu-se a um redobrado movimento de representações 
de dramas patrióticos por todo o país, o qual acompanha a mais 
efusiva das comemorações do Io de Dezembro a nível nacional. 

Retomando a capital minhota, o teatro S. Geraldo foi palco de 
nova representação do D. Filipa de Vilhena, drama que aliás tinha 

1 1 7 Gazeta de Braga, Braga, n° 78, 10 de Março de 1866. 
1 1 8 O Echo Portalegrense, Portalegre, n° 17, 14 de Dezembro de 1867. Nos 
números 21, 22 e 23 deste periódico, respectivamente de 11, 18 e 23 de Janeiro 
de 1868, a secção do folhetim é dedicada à efeméride do Io de Dezembro de 1640 
e à peça Filipa de Vilhena. 
1 1 9 Ibidem, n° 21, 11 de Janeiro de 1868. 
1 2 0 A Voz do Minho, Valença, n° 1867, 3 de Dezembro de 1867, p. 3. 
1 2 1 Ibidem, n° 2017, 2 de Dezembro de 1868, p. 2. 
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sido representado pelos artistas dessa cidade em benefício do asilo 
D. Pedro V, na noite de 31 de Outubro, aniversário de D. Luís, e na 
qual não faltaram os tradicionais vivas ao monarca e à 
independência 1 2 2 . Mas na noite do Io de Dezembro a enchente foi 
completa: 

"Se o theatro comportasse no seu recinto a população inteira 
encher-se-hia por certo; pois o átrio, corredores, salão e avenidas 
estiveram sempre frequentados pelo immenso concurso, que não 
pôde encontrar logares na sala de representação"123. 

Como de costume, o clímax emotivo foi potencializado pela 
componente musical: 

"O hymno da independência pela orchestra era repetido a 
cada passo, e ouvido por todos os espectadores de pé, e era então 
que rompiam os mais calorosos e enthusiasticos vivas"124. 

Pensamos que este drama garrettiano foi dos mais 
representados ao longo da década de sessenta. De entre a vasta 
dramaturgia do autor, ele foi o escolhido para ser levado à cena no 
D. Maria II, na noite em que foi inaugurado o busto de Almeida 
Garrett no vestíbulo do teatro, considerando-se que essa peça 
evocava "uma das gloriosas recordações de uma grande época da 
nossa historia"125. 

O D. Maria II seguiu com a peça em cartaz, subindo à cena 
pela última vez em 8 de Dezembro de 1868, tendo então sido 
"entusiasticamente applaudida", não faltando a execução do hino 
da restauração, por várias vezes, e os costumados vivas à 
independência nacional 1 2 6 . A sua temática e significação foram 
inexoravelmente associadas à luta anti-ibérica, como o comprova a 
seguinte notícia: 

"Parece que el-rei o snr. D. Fernando se commovera e limpara 
por duas vezes as lagrimas quando no espectáculo dado no theatro 
D. Maria, para inaugurar o busto de Almeida Garrett, se deram vivas 
ao snr. D. Fernando, accrescentando algumas vezes: Nada d'uniao 
ibérica. Não queremos ser hespanhoes"127. 

1 2 2 Jornal de Notícias, Porto, n° 254, 6 de Novembro de 1868. 
1 2 3 O Bracarense, n° 1631, 3 de Dezembro de 1868. 
1 2 4 O Popular, Braga, n° 98, 9 de Dezembro de 1868. 
1 2 5 Gazeta de Lisboa, n° 3, 10 de Novembro de 1868. 
1 2 6 Diário de Notícias, Lisboa, n° 1174, 8 de Dezembro de 1868. 
1 2 7 Jornal de Noticias, Porto, n° 259, 12 de Novembro de 1868. 
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Este drama revela-se pois o mais frequentemente referido 
nas representações comemorativas de solenidades patrióticas, com 
especial relevo para a gala do Io de Dezembro. A título de exemplo, 
um periódico bracarense noticiou que ele ia ser representado nos 
vários teatros da região, naquele dia do ano de 18681 2 8 . Nesta 
mesma data foi também escolhido pela comissão Io de Dezembro da 
Covilhã para se representar no teatro local129, e o mesmo aconteceu 
nas Caldas da Rainha130, em Lamego131, e em Santarém132. 

Na sua crónica enviada à Nação, intitulada Ao dia Io de 
Dezembro na Covilhã, o padre Miguel Ferreira de Almeida deu conta 
da predicação do sermão que ele próprio compôs, bem como os 
festejos que na localidade se realizaram, referindo que a 
representação do D. Filipa de Vilhena provocara "grande 
enthusiasmo e explosão de vivas"133, e o Jornal de Notícias também 
assinala essa representação como uma "grande explosão 
patriótica"134 . 

No teatro de Lamego a gala constou da representação daquele 
drama por curiosos, e da recitação de uma poesia de Tomás Ribeiro, 
expressamente composta para a ocasião135. 

Em Santarém o drama representou-se em S. João de Alporão 
nos dias 2 e 4; o hino da independência foi tocado pelas inúmeras 
filarmónicas presentes, enquanto toda a assistência, homens e 
mulheres, se mantinham de pé. Depois espalharam-se em papéis 
volantes grande número de sonetos de José Carlos Petroni, 
dedicados à comissão organizadora136. 

1 2 8 O Comércio, Braga, n° 26, 29 de Novembro de 1868. 
1 2 9 Jornal de Notícias, Porto, n° 267, 21 de Novembro de 1868. 
1 3 0 Ibidem, n° 280 (por gralha aparece com o n° 262), 6 de Dezembro de 1868. 
Esta representação teve lugar na véspera do Io de Dezembro. 
1 3 1 Ibidem. 
1 3 2 O Conimbricense, n° 2229, 5 de Dezembro de 1868. 
1 3 3 A Nação, Lisboa, n° 6264, 7 de Dezembro de 1868. 
1 3 4 Jornal de Notícias, Porto, n° 283 (por gralha aparece 265), 11 de Dezembro 
de 1868. Um correspondente da Covilhã do periódico conimbricense O País, 
refere que no teatro da localidade foram representadas por curiosos duas 
peças, a saber, A Restauração de Portugal de 1640 e O Marido condenado pelo 
luxo da Mulher. (Cf. O País, Coimbra, n° 11 de Dezembro de 1868). A ser 
correcta esta informação, podemos eventualmente considerar que se trata de 
duas salas distintas. 
1 3 5 As Novidades, Lisboa, n° 82, 12 de Novembro de 1868 e Gazeta de Lisboa, n° 
37, 15 de Novembro de 1868. 
1 3 6 O Conimbricense, n° 2229, 5 de Dezembro de 1868. 
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Outras localidades optaram por outros textos dramáticos para 
abrilhantarem a récita deste tão comemorado Io de dezembro de 
1868. Em Lagos, por exemplo, a sociedade dramática do teatro Gil 
Vicente deu um espectáculo variado; foi representado o drama de 
Rodrigo Paganino intitulado Dois Irmãos, em que algumas estrofes 
"excitaram enthusiasmo", e o actor Furtado recitou uma poesia 
alusiva ao dia, da autoria de C. Dantas, a qual "foi estrondosamente 
applaudida tocando em seguida o novo hymno da Restauração"137. 

O teatro de Guimarães viveu nessa noite uma enchente real, 
tendo sido representado por um grupo de amadores o drama em 
três actos Castigo e Vingança, e recitadas poesias alusivas ao facto 
heróico do dia. O espectáculo abriu-se com a recitação de uma poesia 
patriótica intitulada 0 Veterano da Alcácer Quibir, da autoria de um 
jovem amigo do noticiarista, e a poesia Ao anniversario do Io de 
dezembro de 1640, recitada duas vezes pelo próprio autor, Nicolau 
Felgueiras, foi muito aplaudida 1 3 8 . Novamente o clímax do 
espectáculo foi atingido quando da execução musical, como relata o 
correspondente de Guimarães: 

"Não posso descrever o enthusiasmo louco, que alli se via, 
principalmente, quando se tocava o hymno da independência 
nacional e que se descobria o retrato de Sua magestade D. Luis I. 
Nesta ocasião até as madamas se conservaram em pé nos camarotes. 
Era imponente esta demonstração!"139 

No teatro S. Pedro de Leiria, sob a direcção do tenente 
António Maria Campos, os oficiais caçadores n° 6 representaram um 
drama patriótico o qual, no entanto, temos alguma dificuldade em 
determinar. O Jornal de Notícias afirma que foi desempenhado O Dia 
Io de Dezembro (título que corresponde ao drama de Alfredo 
Hogan) 1 4 0 , enquanto O País diz que subiu à cena o drama 1640 ou a 
Restauração de Portugal (obra de Almeida Araújo e Costa Braga)141. 
O Jornal de Notícias informa ainda que no dia 2 de Dezembro a 
mocidade de Torres Novas representou a expensas suas o drama 1 ° 

1 3 7 Gazeta de Lisboa, n° 48, 10 de Dezembro de 1868. (Notícia colhida do Eco do 
Algarve). 
1 3 8 Cf. capítulo A Poesia e a Questão Ibérica, poema n° 101. 
1 3 9 O País, Coimbra, n° 276, 11 de Dezembro de 1868. 
1 40 Jornal de Notícias, Porto, n° 281 (por gralha aparece 263), 8 de Dezembro 
de 1868. 
1 4 1 O País, Coimbra, n° 276, 11 de Dezembro de 1868. 
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de Dezembro, tendo obtido lotação esgotada142, e que os sargentos 
de caçadores 3 de Bragança representaram na noite do Io de 
Dezembro o drama Restauração de Portugal14^. 

O espectáculo do teatro D. Luís I de Coimbra nesta noite do Io 

de Dezembro de 1868, constou da representação por uma associação 
de curiosos denominada União de Artistas, do drama em cinco actos 
D. António de Portugal, e da cena cómica Fui ver a Grã-Duquesa, 
tendo no meio sido cantada a cançoneta Zum-zum[44. Esta récita 
ficou todavia marcada por um episódio que o Jornal de Coimbra não 
quis deixar de assinalar, considerando que à audácia de alguns se 
contrapôs a prudência do público conimbricense. Quando a 
orquestra executava o hino da restauração e todos davam vivas à 
independência, alguns "independentões" ter-se-ão conservado 
sentados e com o chapéu na cabeça; após forte vozearia e pateada da 
plateia, retiraram-se da sala, regressando um deles, que se sentou 
de novo colocando o chapéu. Face a esta atitude a reacção do público 
redobrou de intensidade pelo que o "insolente" se retirou 
d e f i n i t i v a m e n t e 1 4 5 . O Jornal de Notícias também relatou esta 
ocorrência, especificando que foram três indivíduos que 
protagonizaram este incidente 146 

Na capital a noite foi de festa, e os espectáculos muito 
concorridos, os teatros encheram-se todos, "chegando a vender-se 
por subido preço os bilhetes de alguns, em que se representavam 

1 4 2 Jornal de Notícias, Porto/Lisboa, n° 283 (por gralha aparece 265), 11 de 
Dezembro de 1868. Notícia confirmada pelo Diário de Noticias, Lisboa, n° 1174, 
8 de Dezembro de 1868, p. 2. 
1 4 3 Jornal de Notícias, Porto, n° 289 (por gralha aparece 271), 18 de Dezembro 
de 1868. 
1 4 4 Conimbricense, n° 2226 e 2229 de 24 de Novembro e 5 de Dezembro de 1868 
respectivamente, e O Tribuno Popular, Coimbra, n° 1338, 2 de Dezembro de 
1868. O n° 2229 do Conimbricense contém ainda a informação de que aquele 
drama excedera todas as expectativas, pelo que se preparava nova récita para 
o dia 19 de Dezembro. Quanto à cançoneta, ela é reproduzida na colectânea de 
textos em verso que integra este trabalho, com o n° 181. 
1 4 5 Jornal de Coimbra, n° 1443, 3 de Dezembro de 1868. Alguma agitação foi 
provocada pelo incidente, já que neste mesmo número pode ler-se a 
declaração de desagravo de um indivíduo que se considerou injustamente 
acusado: "Antonio Jose Lopes Guimarães declara que não foi ao theatro de D. 
Luiz no Io de dezembro, e que por isso não tem fundamento o dizer-se que foi 
elle quem esteve no camarote com o chapéu na cabeça. Ha mais Guimarães". 
1 4 6 Jornal de Notícias, Porto, n° 278 (por gralha aparece 260), 4 de Dezembro 
de 1868. 
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peças patrióticas, taes como D. Maria II, rua dos Condes e 
Variedades"1 4 7 . 

Como se viu anteriormente, no primeiro representava-se o 
clássico garrettiano D. Filipa de Vilhena, enquanto no segundo 
continuava a representar-se o drama 1640 ou a Restauração de 
Portugal14^. Mas entretanto uma nova empresa dirigia o teatro da 
Rua dos Condes, a do sr. António Gonçalves Pinto Bastos, o qual 
desde 1865 passara já pelo Variedades e Principe Real, levando 
sempre consigo o actor José António Brandão, vindo a nova direcção 
a introduzir algumas alterações na Restauração, com o fim de 
melhorar a qualidade geral do espectáculo. Procedeu-se à 
redistribuição dos papéis e ao acréscimo da cena da coroação, 
melhoramentos no guarda-roupa e os cenários foram também 
totalmente remodelados149 . 

Quanto ao Variedades, o espectáculo que se manteve até ao 
dia 6 de Dezembro constava da representação de um drama que 
evocava a invasão e ocupação de Portugal pelas tropas napoleónicas, 
intitulado Recordações da guerra peninsular, e a recitação da poesia 
de Baptista Machado, Um Brado contra a Ibéria, pelo actor Alves150. 

A companhia nacional representou no Baquet o drama de 
Alfredo Hogan, O Io de Dezembro de 1640, título a que os jornais 
indevidamente acrescentam A Restauração de Portugal. Efectuou-se 
um espectáculo de gala no Io de Dezembro que obteve enchente 
rea l 1 5 1 . O correspondente da Nação, escrevendo sob o criptónimo 
Phebo Moniz, afirmou que tal manifestação de "portuguesismo" se 
não via desde 1834; realçou que os espectadores se mantiveram de 
pé, sem chapéu durante a execução do hino nacional e que, quase no 
fim da peça, quando um dos actores empunhava a bandeira 

1 4 7 Ibidem, n° 279 (por gralha aparece 261), 5 de Dezembro de 1868. 
1 4 8 Gazeta de Lisboa, n° 3 e 43, 10 e 29 de Novembro de 1868 respectivamente, e 
O Lusitano, Lisboa, n° 1, 15 de Novembro de 1868. Apesar de considerar o 
desempenho sofrível, a Gazeta admite que o público "deve concorrer a este 
antigo e hoje remoçado theatro, para ver uma peça escrita em honra dos brios 
portuguezes" . 
1 4 9 Revolução de Setembro, Lisboa, n° 7948, 1 de Dezembro de 1868. Tal como 
era costume nos principais teatros de Lisboa ou Porto, estas peças 
permaneciam em cartaz, sendo dadas várias récitas nos dias subsequentes ao 
Io de Dezembro, ou mesmo até inícios do mês seguinte.(Cf. Revolução de 
Setembro, Lisboa, n° 7976, 6 de Janeiro de 1869). 
1 5 0 Diário de Notícias, Lisboa, n° 1170, 3 de Dezembro de 1868. 
1 5 1 O Comércio do Porto, n° 279, 1 de Dezembro de 1868 e Diário Mercantil, 
Porto, n° 2663, 2 de Dezembro de 1868. 
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nacional, romperam palmas, vivas e ramalhetes. Este pico de emoção 
foi prolongado já que "a cada actor foi solicitado, que tomasse a 
bandeira das lusas quinas; e que cantasse o hymno da restauração; e 
cantaram diversos couplets ao som do hymno nacional, empunhando 
cada qual por sua vez a alva bandeira de nossos pães, de D. Afonso 
Henriques, de D. João I, de D. João IV"152. 

Esta peça repetiu-se noutros dias, mostrando-se o público 
sempre entusiasta, nomeadamente quando em cena aparecia a 
bandeira nacional trazida pelos ac tores 1 5 3 . A récita de 6 de 
Dezembro mereceu destaque especial ao noticiarista do Braz Tisana: 

"Houve tanta concorrência que a authoridade se viu forçada a 
prohibir a venda de bilhetes, a fim de evitar conflictos (...). Quando 
no fim da comedia heróica a menina Palmira Martins de sete annos 
se apresentou no palco, cantou uma quadra allusiva a nossa 
independência e abraçou a bandeira nacional, foram tão repetidas as 
chamadas, tão estrondosos os applausos, e tantas vezes se obrigou a 
orchestra a tocar o hymno da independência, que nem sabemos bem 
definir se aquilo nos espectadores era enthusiasmo, se delírio"154. 

O Jornal de Notícias referiu-se a esta récita do teatro Baquet 
como "mais uma manifestação patriótica, mais um brado em prol da 
nossa independência, e mais um protesto contra o iberismo"155 . 
Segundo este periódico, o hino da independência foi tocado dez 
vezes e o público pedido a execução do de D. Luís, escutando-o de 
pé, e sem chapéu. 

Os outros espaços de sociabilidade e divertimento do Porto 
também quizeram participar da comemoração. O circo-teatro da rua 
de Santo António, gerido pela companhia Herzog, além de aumentar 
a iluminação, ornamentou-se com festões, coroas de murta, flores e 
alguns dísticos com referências ao feito de 1640, e criou 
especialmente para a data uma cena equestre intitulada Padeira de 
Aljubarrota156. 

1 5 2 A Nação, Lisboa, n° 6265, 9 de Dezembro de 1868. No início do espectáculo a 
orquestra tocou o hino da independência que o seu compositor, Rio de 
Carvalho, oferecera à Comissão Io de Dezembro. 
1 5 3 O Braz Tisana, Porto, n° 285, 10 de Dezembro de 1868. 
1 5 4 Ibidem, n° 284, 8 de Dezembro de 1868. 
1 5 5 Jornal de Notícias, Porto, n° 281 (por gralha aparece 263), 8 de Dezembro 
de 1868. 
1 5 6 O Braz Tisana, Porto, n° 277, 29 de Novembro de 1868 e Comércio do Porto, 
n° 279, 1 de Dezembro de 1868. 
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No Teatro Popular uma companhia de zarzuela, das tantas 
que animavam as noites da capital e da cidade invicta, levou à cena 
a ópera Martha e, no fim, o soprano Villó, sustentando a bandeira 
portuguesa, entoou o hino da carta, suscitando os aplausos do 
público. O Diário Mercantil, periódico que não escondeu nunca a sua 
posição reservada e crítica face aos festejos do Io de Dezembro, 
comentou o espectáculo com alguma ironia: 

"Para commemorar o dia em que sacudimos o jugo dos 
hespanhoes, um espectáculo dado por uma companhia hispanhola. O 
requintado rasgo de patriotismo"157. 

Quanto ao Palácio de Cristal, a sua direcção chegou a 
entabular negociações com a companhia do teatro da rua dos Condes 
de Lisboa para vir dar algumas récitas do drama patriótico que 
tinha em cartaz158, mas não tendo conseguido este objectivo, decidiu 
franquear entradas gratuitas no Io de Dezembro e promover vários 
divertimentos populares, instituindo prémios para alguns jogos, 
entre eles o do mastro da fortuna, com a bandeira portuguesa no 
topo que, contudo, ninguém logrou alcançar159. 

O Nacional resumiu os espectáculos daquela noite portuense, 
colocando a tónica na imensa e entusiástica concorrência que 
obtiveram: 

"O palácio de Crystal, o theatro Baquet e o circo da rua de 
santo Antonio, tomaram grande parte nas demonstrações de 
regosijo. No theatro Baquet a mesma affluencia extraordinária, a 
mesma agglomeração de povo, o mesmo enthusiasmo, e as mesmas 
ou mais ruidosas acclamações. 

Representou-se no Baquet o drama histórico A Restauração 
de Portugal. Mais adequado áquelle dia não podia a companhia 
nacional escolher drama algum. Imagine-se o que alli não iria. Por 
momentos esteve para se perturbar a ordem por... não caber mais 
gente no theatro. No fim do drama, quando appareceu a bandeira 
nacional, o enthusiasmo da multidão era indiscriptivel. A multidão 
pediu tão repetidas vezes que apparecesse o pendão nacional, que 
muita gente cuidava não terminar aquelle espectáculo. Houve vivas 
á independência, á Corte, á liberdade, á pátria e não sabemos a 
quem mais. 

1 5 7 Diário Mercantil, Porto, n° 2663, 2 de Dezembro de 1868. 
1 5 8 Jornal de Notícias, Porto, n° 253, 5 de Novembro de 1868. 
1 5 9 Diário Mercantil, Porto, n° 2663, 2 de Dezembro de 1868. 
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Cuidam que o circo da rua de Santo Antonio foi indifférente 
ás manifestações do Io de dezembro? Enganam-se. No circo, com a 
companhia do sr. Herzog, festejou-se com o ruidoso estrondo aquelle 
dia. Não faltou nada para a festa: houve bandeiras, grande 
illuminação, concorrência a não caber no circo, hymnos, acclamações, 
vivas, grande estrondo patriótico, e para cumulo da festa appareceu 
a padeira de Aljubarrota"160. 

Em 1869 vemos repetirem-se um pouco por toda a parte 
estas manifestações teatrais comemorativas do Io de Dezembro, 
embora o seu número pareça ter decrescido. 

Em Lisboa, no teatro S. Carlos, foi tocado o hino da 
restauração, o D. Maria repôs o drama Filipa de Vilhena, e o Condes 
a Restauração de Portugal161. No Teatro Nacional ocorreu o incidente 
da manifestação pró-Saldanha, oriunda de um dos camarotes, e logo 
sufocada pela pateada do restante público162. 

Entretanto, a facção crítica aos festejos do Io de Dezembro ia 
ganhando cada vez mais voz, apontando ironicamente as 
manifestações catárticas que a representação de peças historico-
patrióticas originava. O republicano Trinta-Diabos, satirizou desta 
forma a reposição do drama Restauração de Portugal, em Junho 
desse ano: 

"O theatro da rua dos Condes fez união ibérica com o circo 
Price, e annunciou em grandes cartazanas (para variar de 
espectáculos) à Restauração. Escusado é dizer que houve vivorio, 
hymno e completo delirio. Quando entrou el-rei D. João IV, debaixo 
do palio, cercado de grande apparato alguns frequentadores 
commovidos, tiraram seus chapéus em signal de respeito, divisando-
lhe uma lagrima no canto do olho..."163 

Nesse ano de 1869 os teatros de província continuaram a 
celebrar o Io de Dezembro representando peças alusivas à 
efeméride; em Viseu representou-se 1640 ou a Restauração de 
Portugal164; o teatro S. Geraldo, de Braga, foi palco da peça Os Dois 

1 6 0 O Nacional, Porto, n° 266, 5 de dezembro de 1868. 
1 6 1 Boletim do Clero e do Professorado, Lisboa, n° 345, 4 de Dezembro de 1869, 
p. 1570. 
1 6 2 O Conimbricense, n° 2333, 4 de Dezembro de 1869, Correspondência de 
Lisboa por António Florêncio Ferreira. 
1 6 3 Trinta-Diabos. Politico-Satyrico, Lisboa, n° 18, Junho de 1869. 
164 g Primeiro de Janeiro, Porto, n° 271, 4 de Dezembro de 1869. 
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Proscritos165, e em Barcelos, a Sociedade Recreio Dramático levou à 
cena o clássico garrettiano Filipa de Vilhena. Esta récita revestiu-se 
de particular cuidado e brilho: além das melhorias operadas no 
palco, a parte destinada aos espectadores encontrava-se circundada 
pelos nomes dos quarenta conjurados, impressos e cercados por uma 
fita verde, no meio dos quais se lia o nome de João Pinto Ribeiro, 
pousando sobre ele o retrato de D. João IV. Antes da representação a 
orquestra tocou o hino da independência que foi cantado pelos 
actores no palco, e no final a banda musical executou vários hinos 
nacionais. Como não podia deixar de ser, a poesia teve também um 
papel de relevo em todo este espectáculo; num dos intervalos do 
drama foi distribuída na plateia uma "nobre e eloquente poesia 
patriótica" do poeta António Malheiro, e no fim da representação 
Joaquim Malheiro e Adelmiro de Barros recitaram ainda duas 
poesias também de teor patriótico166. 

Saraus semelhantes a este terão tido lugar nos teatros da 
Póvoa do Varzim e Viana do Castelo, no ano seguinte. No primeiro, 
após a representação do drama de Garrett, foram recitadas várias 
poesias por António Cruz, filho do administrador do teatro167, entre 
as quais um soneto de Camilo Castelo Branco, alusivo ao dia da 
Restauração1 6 8 . 

Quanto ao espectáculo representado no Teatro da Caridade, 
decorado com festões e veludilho encarnado, o noticiarista do 
Comércio de Viana diz ter tido uma execução regular haja em vista 
as muitas dificuldades surgidas (substituição da protagonista no 
próprio dia por motivo de doença, etc.), e as despesas decorrentes 
do pessoal e encenação. Aos esforços da Sociedade Dramática 
Primeiro de Dezembro correspondeu uma concorrência 
extraordinária que encheu literalmente a plateia, ocupou todos os 
camarotes, e atulhou de pessoas as galenas e frisas. Os vivas à 
autonomia portuguesa não faltaram, terminando a noite com a 

1 6 5 Ibidem. 
1 6 6 O Primeiro de Janeiro, Porto, n° 275, 10 de Dezembro de 1869. 
1 6 7 Gazeta da Povoa do Varzim, n° 91, 7 de Dezembro de 1870. 
1 6 8 Este soneto foi publicado no diário portuense Jornal de Notícias, em 4 de 
Junho de 1890, com a nota explicativa de ter sido recitado vinte anos antes no 
dito teatrinho povense, quando da representação do Filipa de Vilhena no dia 
Io de Dezembro, e o seu texto encontra-se transcrito na colectânea de poesia do 
presente trabalho, com o n° 129. 
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recitação de uma poesia patriótica pelo actor Cardoso que também 
cantou o hino da independência ao som da orquestra169. 

Este mesmo espectáculo — representação teatral, hino e 
poesia — foi repetido oito dias depois pela Dramática Primeiro de 
Dezembro, em benefício dos feridos da guerra-franco prussiana170. 

Qualquer medição da frequência de representações das peças 
referidas e respectivo impacto e êxito junto do público, afigura-se-
nos quase impossível. Socorrendo-nos contudo do capítulo de Sousa 
Bastos incluído no seu Diccionario do Theatro Portuguez, intitulado 
Successos Theatraes. Relação das peças de maior êxito em Portugal 
já pelo agrado, já pelo grande numero de representações, mais 
alguns dados podem ser avançados. Na listagem apresentada por 
aquele teatrólogo, constam os dois dramas patrióticos de Garrett, O 
Alfageme de Santarém e Filipa de Vilhena, O Cativo de Fez de Silva 
Abranches, O Louco de Évora da autoria de João Ferreira da Cruz 
"representado no theatro D. Maria em varias epochas" e, 
inevitavelmente, o drama patriótico, Mil seiscentos e quarenta, 
representado no Condes na década de sessenta, com réprises n o 
Príncipe Real1 7 1 . Sendo a quantificação das representações destas 
peças pelo país fora uma tarefa inviável, não nos parece deslocada 
uma referência especial à garrettiana Filipa de Vilhena, 
representada quer nos melhores teatros portugueses e pelos mais 
afamados actores de então, quer nas salas mais remotas e 
desconhecidas do país, por grupos de curiosos, quiçá mal iniciados 
nas lides teatrais. Não deixa de ser assinalável a confrontação deste 
dado com a pouca importância, nomeadamente literária, que os 
estudiosos da dramaturgia garrettiana lhe conferiram, Teófilo Braga 
à cabeça, que nada mais viu na peça senão a intenção de lisongear a 
casa de Bragança172. 

Embora não tenhamos efectuado uma pesquisa sistemática, 
todos os indicadores apontam no sentido da continuidade da 

1 6 9 Comercio de Viana, n° 53, 3 de Dezembro de 1870. 
1 7 0 Ibidem, n° 54, 6 de Dezembro de 1870. 
1 7 1 BASTOS, Sousa — Diccionario do Theatro Portuguez, Lisboa, Imprensa de 
Libanio da Silva, 1908, p. 295 e seguintes. 
1 7 2 BRAGA, Teófilo — Garrett e os Dramas Românticos, Porto, Livraria 
Chardron, 1905, p. 235. Entre os outros especialistas que pouca importância 
deram a esta peça no contexto da produção dramatúrg ica gar re t t iana , 
encontram-se Ofélia Paiva Monteiro e Andrée Crabé Rocha, em obras 
anteriormente citadas. 
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representação teatral destas peças compostas nos anos cinquenta e 
sessenta e ligadas à temática restauracionista, ao longo da década 
seguinte, principalmente como forma de celebração do Io de 
Dezembro. 

A título de exemplo, relembre-se as inúmeras representações 
de Opressão e Liberdade, revisitada entre outras tantas vezes no 
Condes, no Io de Dezembro de 1872173, ou no Teatro Bocage pela 
sociedade Talmense de Setúbal a 1 e 6 de Dezembro de 1874174, ou 
ainda as representações do Louco de Évora, realizadas nos dois 
primeiros dias de Dezembro de 1872, no D. Maria I I 1 7 5 . Em 
Dezembro de 1872, Viseu assistiu à representação de duas das mais 
importantes peças do repertório dramatúrgico da época, 1640 ou a 
Restauração de Portugal e Opressão e Liberdade116, tendo a 
primeira subido à cena no Príncipe Real, na noite do Io de 
Dezembro de 1871, despertando, como sempre, "o interesse 
publico"177 . 

A lista seria, enfim, quase interminável, mas a aceitação da 
importância destas realizações civico-culturais parece-nos, desde já, 
adquirida. A pedagogia da autonomia e dos seus valores socorre-se 
da excelente mediação fornecida pelo teatro, promovendo-se a 
eficácia de um género em que o texto que se diz, canta e representa, 
é uma mensagem que se escuta, sente e vê. 

Necessariamente, contribuiu também para a mitificação do 
passado nacional, quer na fixação de personagens quer na 
idealização de tempos e períodos históricos a que se atribuem 
virtualidades específicas e cometimentos significativos. A efeméride 
do Io de Dezembro, que nitidamente se destaca na liturgia do 
calendário nacional, bem ainda como outras datas de significado 
histórico-político, promovem a evocação e recuperação desse 
pretérito pleno de simbologias através da festa cívica que o teatro 
viabiliza. 

1 7 3 O Partido Constituinte, Lisboa, n° 201, 2 de Dezembro de 1871. 
1 7 4 A Gazeta de Setúbal, n° 289, 6 de Dezembo de 1874. 
1 7 5 O Imparcial, Lisboa, n° 3, 1 de Dezembro de 1872. 
176 o Viriato, Viseu, n° 1844 e n° 1847, 3 e 13 de Dezembro de 1872, 
respectivamente. O drama da autoria da dupla Almeida e Araújo e Costa Braga 
foi representado no Io de Dezembro, enchendo completamente a casa; a peça 
de Eduardo Coelho tinha estreia marcada para dia 20, revertendo a receita 
para o Montepio Visiense. 
1 7 7 Revista de Lisboa, Lisboa, n° 10, 2 de Dezembro de 1871, p. 2. 
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A opção pelo teatro pode também evidenciar a consideração 
desse meio como veículo evangelisador de ideias, como recurso 
alternativo de propaganda ideológica mesmo quando a difusão daí 
decorrente se afigura aprioristicamente diminuta. Esta intenção 
patenteia-se na pequena peça de Francisco Luís Coutinho de 
Miranda intitulada Á Hora do Crime. Phantasia dramática em 1 acto 
a propósito do assassinato do General Prim1™, na qual o autor parte 
desse atentado para glorificar a ideia democrática republicana, pese 
embora, tal como explica no prólogo, soubesse que nenhum 
empresário o representaria, resultando a impressão do trabalho do 
pedido de alguns correligionários. Colando ao partido republicano, 
numa dimensão quase supranacional, as virtudes da honra, 
abnegação e amor da pátria, vem desta forma desagravá-lo pelos 
rumores que lhe atribuíam a responsabilidade do atentado. A 
factologia da vida política espanhola em que ressaltam o assassínio 
de Prim e a ascensão à coroa de Amadeu de Sabóia, é assim 
apropriada pelo autor para inculcar a nobreza dos princípos 
ideológicos republicanos que, pela boca de personagens como o 
próprio Emílio Castelar, diz florescerem no irmão e amigo Portugal, 
ou da jovem republicana Isabel Viegas que incita à amizade sincera 
e leal entre os dois povos da Península. 

A projecção cenico-espectacular dos textos de intenção 
patriótica nos diferentes espaços de representação completa-se pela 
leitura pública de poemas, pela execução de hinos e canções em que 
o suporte musical se alia às palavras, reiterando as mensagens e as 
emoções. Esta é uma das caras liberdades permitida pela estética 
romântica, uma vez quebradas, sem pena, as regras de composição 

clássicas. 
Na distinção entre texto dramático e representação teatral, 

para a questão das mentalidades e comportamentos, pouco importa 
o valor literário dos textos e a sua posição numa qualquer 
hierarquia dos códigos de representação teatral. O fenómeno 
verdadeiramente relevante é o que é específico à comunicação 
teatral, a essência do espectáculo enquanto manifestação social e 
pública perante uma plateia que também é produtora de sentidos. 
Mas a relação entre texto e representação inscreve-se no domínio do 

178 MIRANDA Luiz Francisco Coutinho de — Á Hora do Crime. Phantasia 
dramática em 1 acto a propósito do assassinato do General Prim, Lisboa, Typ. 
Livre, 1871, 40 p. 
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efémero, razão pela qual quando falamos em história do teatro este 
se tenha que assumir muitas vezes como história dos textos 
dramáticos. A emergência e vigor do histórico na literatura 
dramática portuguesa denuncia uma reflexão constante; o literário, 
entre nós, viveu e participou das cíclicas crises de identidade 
nacional. A recuperação da história para enriquecimento da 
dramaturgia corresponde, quase sempre, a momentos de profunda 
consciência nacional. 

Pretendeu este trabalho contribuir para o conhecimento, em 
geral deficiente, da dramaturgia histórica portuguesa, marcada sem 
dúvida, pela inferior qualidade estética da maioria das obras. Mas 
esta insuficiência não deveria ser inibidora do seu estudo, tendo em 
vista a sua importância como documentos de uma época, 
profundamente reveladores de preocupações políticas, sociais, 
cuturais, da sociedade que os produziu, representou e aplaudiu. As 
palavras de Victor Manuel de Aguiar e Silva explicam 
simultaneamente o nosso estímulo e as conclusões que logramos 
atingir: 

"Retomando a distinção crociana de poesia e de literatura — 
distinção que julgo teoreticamente insustentável, mas que neste 
caso se revela muito cómoda —, pode-se afirmar que a dramaturgia 
nacional, se poucas vezes é válida no plano da poesia, é com 
frequência importante no plano da literatura, enquanto portadora 
de ideias e técnicas literárias, enquanto índice das estruturas da 
sensibilidade colectiva e das preocupações morais, sociais, políticas, 
etc., do meio em que foi gestada. Pela sua própria natureza e pelos 
seus condicionalismos, o teatro é um domínio de eleição para o 
estudo destes aspectos sociológicos, quer considerado como 
documento de uma época, quer considerado como elemento 
dinâmico de directa influência em largas camadas de público, com 
todas as repercussões de ordem moral, socio-política, etc., daí 
advenientes" 1 7 9 . 

1 7 9 SILVA, Victor Manuel de Aguiar e — O Teatro de Actualidade no 
Romantismo Português ( 1849-1875). "Revista de História Literária de 
Portugal", vol. 2, Coimbra, 1967, p. 127-128. 
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11. 
A Poesia e a Questão Ibérica 

O Verso Fácil ao Serviço de um Tema Complexo 

Dizei-lhe que também dos Portugueses 
Alguns traidores houve algumas vezes. 

Os Lusíadas, CF/, Est.33 

A decisão de incluir neste trabalho os textos em verso que 
abordam a temática ibérica não foi tomada sem alguma hesitação, 
não tanto por pretendermos secundarizar tais elementos, que 
necessariamente teriamos de analisar com certa demora, mas antes 
por razões que se prendem sobretudo com a sua quantidade e 
extensão e todos os inconvenientes que daí decorrem. Foi todavia ao 
verificar a frequência, expressão e contextos de produção e 
divulgação destes textos que inferimos da sua importância como 
agentes propagadores de ideias, sentimentos e atitudes. 

A esmagadora maioria destes textos não conheceram outro 
lugar de publicação para além das páginas dos periódicos, e foi 
através delas que chegaram ao nosso conhecimento. Os seus autores 
apresentam proveniências várias; se uns são poetas mais ou menos 
consagrados do meio literário português, outros são redactores ou 
colaboradores dos periódicos, e outros ainda leitores das mais 
diversas esferas socio-profissionais que acabam por ver os seus 
trabalhos publicados no periódico da sua eleição, nomeadamente nas 
secções de comunicados e correspondências. Na maioria dos casos a 
identidade do autor é revelada, mas também são frequentes as 
situações de anommia, pseudonímia, criptonímia, etc. 

Os poemas podiam ainda ir parar aos jornais por outras vias, 
fruto de reportagens e correspondências de outras localidades, 
quando os responsáveis achavam por bem inclui-los nos seus relatos 
noticiosos. Eram textos que tinham um aparecimento ocasional, ora 
provenientes de folhas distribuídas nos teatros, nos intervalos das 
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récitas; ora espalhados pelos mascarados dos cortejos e bailes de 
Carnaval; ora ainda constando de cartazes iluminados afixados nas 
fachadas dos edíficios públicos, ornamentados por altura dos 
festejos comemorativos do Io de Dezembro. Mas sem dúvida que os 
teatros foram os locais privilegiados de difusão dos mais 
consagrados destes textos poéticos, tanto cantados como recitados, 
pelo que remetemos esta temática, desde já, para o capítulo 
anterior. 

A grande variedade de proveniências, discursos e 
tratamentos poéticos sobre o magno tema do iberismo constituiu, a 
nosso ver, uma massa documental a considerar numa perspectiva de 
história das opiniões, mentalidades e comportamentos. Se a questão 
da qualidade estetico-literária que é aliás, bastante sofrível, não 
constitui objecto e preocupação deste estudo1 , outros aspectos 
devem ser tidos em consideração e que se prendem com a própria 
natureza da fonte. A estética e a estratégia ultra-românticas que 
enquadram estes textos de fundo e intenção nacionalista, de feição 
anti-castelhanista e mesmo xenófoba, não devem impedir-nos de 
desmontar os vários nivéis de mensagem, quiçá reveladores de 
posturas e comportamentos consensuais. 

Uma das características mais evidentes desta literatura é a 
repetição e consequente automatisação pelo que, melhor do que 
poesia, ela deve ser designada por prosa com rimas. As 
considerações de Fidelino de Figueiredo sobre a poesia e os poetas 
do Romantismo explicam esta lógica literária: 

"Como a repetição simplifica o acto até o automatisar, os 
poetas chegaram a conseguir uma extraordinária facilidade em 
versejar, em redigir com rimas. E como juntando-se à facilidade o 
rigor da phrase, syntaticamente considerada, se julgava que se fazia 
poesia, começou o gosto pelas longas narrativas em verso"2. 

1 CATROGA, Fernando — Nacionalistas e iberistas, in História de Portugal (dir. 
de José Mattoso), Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 5, p. 566: "Desde peças de 
teatro, poesias, meras narrações ou transcrições de obras já publicadas, todos 
os géneros serviram para cantar a gesta da formação da nacionalidade, a 
batalha de Aljubarrota, e as guerras com Castela, a luta contra os Filipes e a 
acção redentora de 1640. Como é lógico, a esmagadora maioria destes escritos é 
de uma pobreza estética confrangedora e poucos ensaios históricos assentam 
em critérios minimamente científicos. É que, no fundo, isso pouco interessava 
no ardor da luta, pois o que estava em causa era uma cruzada ideológica." 
2 FIGUEIREDO, Fidelino — Historia da Literatura Romântica (1825-1870), 2a 

edição, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1923, p. 180. 
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Os exemplos deste novo género apresentados por F. 
Figueiredo são Paquita de Bulhão Pato, Poema da Mocidade de 
Pinheiro Chagas e D. Jaime de Tomás Ribeiro. 

António José Saraiva e Oscar Lopes explicam esta tendência 
pelo prosaísmo patenteada pelo nosso Romantismo da Regeneração, 
e as suas relações com uma tese pouco fecunda enunciada por vários 
filósofos do progresso, entre os quais Pelletan, "segundo a qual a 
poesia corresponderia a uma certa fase da evolução espiritual da 
humanidade, estando por isso condenada a fundir-se com a prosa"3. 
Curiosamente, a poesia romântica terá enfermado deste mal e 
simultaneamente de outro que só aparentemente lhe está nos 
antípodas, isto é, a pieguice ou sentimentalismo exagerado; assim, ao 
referir-se a uma obra emblemática da poesia romântica portuguesa, 
aqueles professores admitem que "apesar deste defeito, e do defeito 
oposto (a pieguice de certas passagens), o D. Jaime, pela energia 
nova que o anima, pode comparar-se favoravelmente ao conjunto da 
nossa poesia ultra-romântica, exceptuando Soares de Passos"4. 

A imitação é uma consequência natural da repetição e da 
automatisação, constituindo a banalisação do plágio outra das pechas 
da poesia ultra-romântica; no caso presente, em que a selecção 
incidiu na temática patriotico-nacionalista e anti-ibérica, essa 
verificação impõe-se com toda a acuidade. Não só os autores mais 
consagrados são imitados pelos poetas menos talentosos, como as 
próprias composições de carácter mais popular buscam, de certa 
forma, inspiração nas suas congéneres. Estas considerações ganham 
maior alcance se tivermos presente o facto de que a maioria dos 
textos foi produzida por indivíduos de rudimentar preparação 
literária5. 

Tais aspectos não devem todavia inibir o estudo destes 
textos e canções. Independentemente da sua pureza estilística e 
literária, eles evocam tradições mais ou menos inventadas, retratam 
situações politico-culturais, reflectem um sentimento comum das 
gentes, ilustram enfim estados mentais da sociedade portuguesa do 
terceiro quartel de oitocentos. Neste período, aliás, a produção 

3 SARAIVA, António José ; LOPES, Óscar — História da Literatura Portuguesa, 9a 

edição, Porto, Porto Editora, 1976, p. 849. 
4 IDEM, Ibidem. 
5 Relativamente a um deles temos indicação de ter sido escrita por um 
fabricante de móveis (Cf. poema n° 74 ). 
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poética está muito ligada à circunstância mundana; como lembra 
Jacinto do Prado Coelho "recita-se poesia nos salões, cantam-se ao 
piano composições em voga, faz-se poesia para récitas teatrais, 
festas de beneficência, festas religiosas, distribuições de prémios em 
escolas, etc"6. 

Por outro lado, o veículo preferencial de transmissão e 
publicitação destas mensagens foi a publicação periódica, pelo que a 
sua omissão constituiria uma lacuna no âmbito dos objectivos 
definidos para este trabalho. 

Um último mas não menos importante argumento para o 
estudo e transcrição destes textos reside no facto de eles serem tão 
pouco conhecidos, apenas ocasional, superficial e esporadicamente 
referidos, e quase sempre omitidos nas obras que se debruçam 
sobre literatura popular portuguesa, desde os finais do século 
passado até ao presente. 

No prefácio de A Musa das Revoluções, Alberto Pimentel 
defendia que um estudo sobre a poesia popular portuguesa nos 
acontecimentos políticos, deveria abranger: 

"Io , a tradição oral ou escripta de trovas cuja origem não é 
fácil hoje determinar, mas que pôde porventura attribuir-se em 
grande parte, como a sua propria incorrecção denuncia, a creação 
espontânea do povo, entre o qual abundam os improvisadores; 2o, a 
vulgarisação de cantos, de origem culta, expressamente escriptos 
para uso do povo, como são em geral os hymnos políticos; 3o, a 
assimilação de composições litterarias, que o povo se apropriou, 
posto não fossem intencionalmente escriptas para elle"7. 

De esperar seria que neste vasto campo delimitado à boca da 
obra, alguma referência viria a caber à poesia anti-ibérica, e se a 
primeira situação é, como o autor diz, de difícil determinação, 
parece-nos viável e pacífica a aplicação das outras duas, 
principalmente da segunda, a esse tipo de literatura. Muito 
concretamente para o século XIX, o autor, numa evidente dualidade 
de critérios, toma como referencial o facto revolucionário e não o 
político, considerando que "tem havido ainda assim alguns 

(5 COELHO, Jacinto do Prado (selecção, introdução e notas) — Poetas do 
Romantismo, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1965, p. 14-15. 
7 PIMENTEL, Alberto — A Musa das Revoluções. Memoria sobre a poesia 
popular portugueza nos acontecimentos políticos, Lisboa, Viúva Bertrand & 
C.\ 1885, p. 5. 
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movimentos revolucionários, mas a sua passagem não deixou rastro 
de trovas populares"8 . Os movimentos apontados por Alberto 
Pimentel e sobre os quais diz desconhecer qualquer canção política 
são os tumultos de Lisboa por ocasião da morte de D. Pedro V, a 
revolta de Braga em 1862, a revolta dos estudantes de Coimbra em 
1864, os tumultos do pão barato em 1866, a Janeirinha em 1868 e o 
movimento de 19 de Maio de 18709. 

Parece enfim que, mais uma vez, o iberismo e a sua reacção 
incorrem na sina da "incorporalidade", polémica de opinião, 
fenómeno mental, próximo da especulação doutrinario-filosófica. Por 
seu lado, as histórias da literatura e antologias de poesia romântica 
portuguesa só muito parcimoniosamente se referem a este género 
de inspiração patriotico-nacionalista. 

Mendes dos Remédios ao abordar os literatos do Trovador, 
refere a "musa patriótica e religiosa" do poeta vianense António 
Pereira da Cunha e Castro, e a "nota patriótica" na poesia de Luís 
Augusto Palmeirim10. 

Ainda maior é o mutismo da História da Literatura 
Romântica de Fidelino Figueiredo que não faz qualquer referência a 
este tipo de poesia11. 

No seu estudo sobre os Poetas do Romantismo, Jacinto do 
Prado Coelho fez uma única e lacónica afirmação sobre o tipo de 
textos no qual se podem integrar estes poemas: "Também se 
compõem hinos de intenção patriótica ou política ou social"12. 

O Cancioneiro Popular de Teófilo Braga referia todavia as 
canções tradicionais populares de cunho anti-castelhanista, 
nomeadamente as que tinham como herói o Condestável, e eram 
cantadas nas festas da Páscoa e do Espírito Santo: 

"Assim se ia formando insensivelmente o romanceiro do 
Condestável, como se formou o do Cid e de Bernardo dei Carpio na 
Hespanha; o sentimento popular que se não extinguia era o ódio a 

8 IDEMJbidem, p. 238. 
9 IDEMJbidem, p. 239. 
1 0 REMÉDIOS, Mendes dos — Historia da Literatura Portuguesa, 5a edição, 
Lisboa, Lumen, 1921, p. 536-7. 
11 FIGUEIREDO, Fidelino de — Op. cit. 
1 2 COELHO, Jacinto do Prado — Op. cit., p. 15. 
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Castella, que inspira quase todas as canções que se seguem, e a 
maior parte das prophecias nacionaes"13. 

Mas se as referências e estudos são escassos, a massa de 
textos em verso sugeridos por esta temática é imensa. Cremos haver 
compilado a sua esmagadora maioria publicados em periódicos entre 
os inícios da década de 50 e inícios da de 70. Posteriormente a esta 
data a nossa investigação na imprensa periódica foi muito menos 
incisiva, mas também foram seleccionados exemplos considerados 
significativos. 

Na presente circunstância impõe-se uma nota explicativa 
sobre a recuperação que neste período se verifica da poética 
portuguesa quinhentista e seiscentista que se revelou, desde logo, 
um veículo pedagógico relevante na cruzada anti-ibérica. 

Excertos sugestivos, estrofes mais imediata e facilmente 
compreensíveis servem de inspiração temática, sendo reproduzidos 
e comentados. Os Lusíadas lideram de longe esta lista; nenhum outro 
poema oferece as virtualidades deste em matéria de gnose pátria, 
com os seus inúmeros quadros históricos nacionais. Os dois versos 
que acima vão em epígrafe foram muito frequentemente citados nos 
artigos, poemas, folhetos, enfim nos mais diversos géneros de textos 
sobre este tema, lançados como dedo acusatório sobre os 
portugueses que mais ou menos ocultamente pareciam defender a 
causa ibérica. Mas Camões e a sua epopeia deram também azo a 
leituras de sinal contrário, como se pode verificar no folheto de 
Santos Firmo, publicado em 1880 sob o título Camões e o Povo 
Portuguez'. 

"Também Camões, apesar do seu notório amor pela 
independência da pátria — para em tudo não deixar de seguir a 
indole da sua epocha, e as aspirações d'ella — alimentava a 
esperança de um dia ver effectuar-se a união ibérica. 

Com effeito, entre as estancias despresadas do canto 10° dos 
Lusíadas — encontra-se uma, que termina assim: De Hespanha os 
dois grandíssimos impérios / Serão n'uni senhorio só junctados, / 
Ficando por metrópole, e senhora, / A Cidade que ca nos manda 
agora"14. 

1 3 BRAGA, Theophilo — Cancioneiro Popular colligido da Tradição, vol. 2, 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867, p. 203. 
1 4 FIRMO, Mathias José de Oliveira dos Sanctos — Camões e o Povo Portuguez. 
Estudo histórico e critico, Lisboa, Typ. Silviana, 1880, p. 9-10. Como é 
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A Miscelânea de Garcia de Resende e os seus dois proféticos 
versos "portuguezes e castelhanos / não os quer Deus juntos ver", é 
também uma presença recorrente nesta revis i tação dos 
testemunhos poéticos que versam a afirmação da individualidade 
portuguesa no contexto peninsular15. 

E como seria de esperar, os poemas laudatórios da revolução 
de 1640, aclamação de D. João IV e guerra da independência, são 
também divulgados no sentido de fazer reviver a época da 
Restauração e exaltar o espírito de amor à pátria face ao inimigo 
castelhano. 

De acessibilidade menos imediata em função do aparato 
metafórico-formal barroco, estes textos são exarados, na maior parte 
das vezes truncados, de alfarrábios manuscritos seiscentistas16, ou 

consabido, o ano do tricentenário da morte de Camões inspirou os 
republicanos a tomarem o grande poeta com símbolo das suas aspirações 
doutrinario-ideológicas pelo que se sucederam os opúsculos sobre temática 
camoniana que abertamente declaravam as excelências da república 
federal. É o caso de dois folhetos publicados com os números 15 e 16 da 
colecção Biblioteca Republicana Democrática, um da autoria de Hugo Leal, 
Camões e o Século XIX, Lisboa, Nova Livraria Internacional, 1880, 36 p., e 
outro de Teixeira Bastos, Luis de Camões e a Nacionalidade Portugueza, 
Lisboa, Nova Livraria Internacional, 56 p. 
1 5 Entre os vários casos de evocação de Garcia de Resende e sua Miscelânea 
veja-se, por exemplo, o artigo Curiosidades Históricas, no periódico Portugal 
Independente, Coimbra, n° 13 e 14, 28. 12.1861 e 4.1.1862, p. 4 de ambos os 
números. 
16 É o caso de um poema comemorativo da aclamação de D. João IV copiado de 
um alfarrábio manuscrito de 1640, parcialmente transcrito no Portugal 
Independente, Coimbra, nc 2, 12.10.1861, p. 3. Neste mesmo periódico de 
Coimbra, n° 10 de 7.12.1861, p. 3, transcreve-se ainda um soneto jocoso que se 
diz ter sido feito por um curioso que o enviou a D. João de Áustria logo após a 
batalha do Ameixial. O seu texto é o seguinte: 

Soberbo, e enganado, Vossa Altê 
Entrou por Portugal mui abilhu 
Com milhões de cavallos, e trabú 
Ameaçando as praças do Alem-te. 

Não sabe que tem dente de coe, 
E que os nossos pelejam como brú ? 
Ois a poder de cavas e redú 
Sempre os seus levaram na cabe. 

Se o seu rei, lá gigante, foi Goli, 
O nosso rei novo David se acclâ 
Por valente, por forte, e por meni 

Poz a pedra, atirou, deu a pedra, 
E como a pedra tinha cinco qui, 
Lhe pôz na dura testa as cinco chá. 
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mesmo de obras consagradas. Três destes textos são evocados numa 
obra publicada no Porto em 1878 — Ao Anniversario da Restauração 
de 1640 —, e dedicada aos patriotas beneméritos da Comissão 
Central Io de Dezembro17. O objectivo é a republicação de uma obra 
de Diogo Ferreira Figueiroa que conhecera uma edição única em 
1642, intitulada Theatro da Maior Façanha e Gloria Portugueza. Mas 
o erudito prólogo do professor Pereira Caldas evoca ainda dois 
outros "poemas pátrios" classificados como raridades bibliográficas: 
Lusitânia Restaurada (1641) de Vicente Gusmão Soares e Phénix da 
Lusitânia (1649) de Manuel Thomaz. A escolha desta reimpressão 
não é de todo inocente; denuncia ainda as preocupações deste 3° 
quartel de Oitocentos, reflecte uma postura de profunda 
desconfiança quanto ao desenvolvimento da ideia ibérica, evidencia 
uma intenção pragmática de propaganda nacionalista contra as 
"surpresas" do século em matéria de federalismo ou unitarismo. 

A argumentação da última meia dúzia de páginas do prólogo 
do professor de Braga não difere em nada de um artigo de jornal, ou 
de um qualquer opúsculo anti-ibérico. Afirmava que a reimpressão 
deste poema em vésperas do aniversário da Restauração não 
continha nenhum insulto à Espanha; as relações de intimidade entre 
estas duas nações distintas não podiam ser senão de índole cultural; 
devia divulgar-se a afirmação da nossa autonomia e presteza na 
resposta aos nossos invasores; não havia similitudes de geografia e 
história que iludissem uma independência de sete séculos, enfim: 
"Está tudo n'uma palavra assente em NOSSOS CORAÇÕES PORTUGUEZES, 
que preferem com troco de vida — ás grandezas encarecidas do 
iberismo — AS DEPRIMIDAS PEQUENEZAS DO NOSSO PAIZ!"18 

E toda esta declaração de princípios ia temperada com os 
versos de Garcia de Resende, um par de estrofes da introdução do D. 
Jaime, e outras tantas do Brado de Portugal da autoria do próprio 
Pereira Caldas, recitada em 1861 no teatro de S. Geraldo, em 
Braga19. 

17 Ao Anniversario da Restauração de J640, Porto, Tip. Ocidental, 1878. 
l% Ibidem, p. XXXV. 
1 9 Ib idem , p. XXXV, XXXVI e XXXIX, respectivamente. A poesia do distinto 
professor integra também a nossa colectânea, com o n° 38. 
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Aliás esta publicação é ela própria iniciada por três poemas 
anti-ibéricos da autoria de Alberto Malheiro, Sampaio e Castro e 
Guilherme Braga20. 

A importância estratégica da poesia como recurso mediático 
e mobilizador da exaltação dos valores emotivos do amor à pátria, 
à autonomia e à liberdade parece pois um facto difícil de 
negligenciar. 

A listagem efectuada por Brito Aranha no Diccionario 
Bibliographico Portuguez sobre as publicações concernentes à 
temática da questão ibérica não poderia omitir os textos poéticos 
relacionados com essa problemática e que, pelo menos 
aparentemente, terão alcançado maior consagração, isto é, aqueles 
que foram editados em brochura individual. São aí referidos os 
seguintes poemas: 

Gilherme BRAGA — Eccos de Aljubarrota, Porto, Tip. Lusitana, 
1868. (8o de 40 pag.)21. 

Alberto PIMENTEL — Lyra Cívica. Poesia anti-iberica, Porto, 
Tip. Comercial, 1868. (8o de 12 pag.)22. 

Eugénio de CASTILHO — Pátria contra Iberia, Lisboa, Tip. de J. 
G. de Sousa Neves, 1868. (8o de 16 pag.)23. 

Baptista MACHADO — Um brado contra a Iberia, Lisboa, Tip. 
de Gutierres, 1868. (4o peq. de 8 pag.)24. 

Luiz Paulino BORGES — Um brado patriótico, Lisboa, Tip. 
Lisbonense, 1868. ( 4o peq. de 7 pag.)25. 

Visconde de FONTE ARCADA — Vozes Leaes ao Povo 
Portuguez, Lisboa, Imp. Nacional, 1869. (8o gr. de 47 pag.)26. 

Jorge Hilário de Almeida BLANCO — Á hora do resgate. Canto 
patriótico ao J° de dezembro de 1640, Lisboa, 1871. (8o de 16 
pag.) 27 

2 0 Ibidem, p. I, J e K. O texto de Gilherme Braga aqui transcrito é composto 
pela parte IX (e última) do seu poema de 1868, Ecos de Aljubarrota. 
2 1 Diccionario Bibliographico Portuguez. Estudos de Inocêncio Francisco da 
Silva applicaveis a Portugal e ao Brazil continuados e ampliados por Brito 
Aranha , vol. 10, Lisboa, 1883, p. 39, n° 33. 
2 2 Ibidem, n° 34. 
2 3 Ibidem, n° 37. 
24 Ibidem, p. 40, n°43. 
25 Ibidem, r\° 45. 
26 Ibidem, p. 41,n°56. 
27 Ibidem, p.41,n°68. 
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José Joaquim NAMORADO — A Elveida, Imp. Nacional, 1872. 
(8o de 45 pag.) 28 

Domingos Rodrigues Annes BAGANHA — Sempre livres/, 
Lisboa, Tip. Central, 1874. (8o de 15 pag.) 29 

Tomás RIBEIRO — 01° de Dezembro, in "Discurso e Poesia que 
na sessão solemne da comissão central Io de dezembro de 1874 
recitaram ... prior Francisco da Silva Figueiredo e conselheiro 
Thomaz Ribeiro", Lisboa, Tip. Universal, 1875. (8o de 28 pag.; poesia 
p. 21-28)30. 

António José VIALE — Centúria Historico-Metrica, in "Novo 
Epitome de Historia de Portugal adoptado pelo Conselho Geral de 
Instrucção Publica para uso das Escolas", 3a edição, Lisboa, Livraria 
de Lisboa & C.a, 1878. ( 8o de 278 pag.; Centúria p. 253-278)31. 

Curiosamente, o poema D. Jaime ou a Dominação de Castela, 
de Tomás Ribeiro, publicado em Julho de 1862, não é incluído nesta 
listagem bibliográfica sobre o tema geral da Ibéria. O êxito 
extraordinário que obteve em Portugal e no Brasil, as edições e 
contrafacções que conheceu bem como a polémica literária que 
suscitou, ter-lhe-ão eventualmente conferido um estatuto de obra 
superior, à parte, da nossa literatura oitocentista, pelo que Brito 
Aranha terá preferido a sua omissão na referida resenha32. Mas é 

2 8 Ibidem, p. 42, n° 72. 
2 9 Ibidem, n° 76. 
3 0 Ibidem, p. 45, n° 107. 
31 Ibidem, p. 43, n°91. 
3 2 Sobre este texto diz Alberto Pimentel: "Só os contemporâneos da apparição 
do D. Jayme podem dar testemunho do enthusiasmo que a publicação d'esse 
poema despertou nas almas moças d'aquelle tempo." (Cf. O Primeiro de 
Dezembro e o D. Jayme, in "Atravez do Passado", Paris, Imp. P. Mouillot, 1888, p. 
75.) Modernamente, Eduardo Lourenço referia-se à literatura romântica 
portuguesa que reflectia as ameaças à pátria da seguinte maneira: "Este 
sentimento de fragilidade ôntica relativo à existência pátria durante todo o 
século XIX, a consciência de uma permanente ameaça, atingiram proporções 
que hoje nos parecem absurdas, descabeladas (...), mas as suas ondas de choque 
vão contaminar quase todas as grandes manifestações literárias capitais do 
século, de Garrett a Pascoaes, passando pelo poema antiespanhol em primeiro 
grau de Tomás Ribeiro..." (LOURENÇO, Eduardo — Da Literatura como 
Interpretação de Portugal, in "Labirinto da Saudade", 3a ed., Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1988, p. 86). José Osório de Oliveira também acentuou 
as poucas obras sobre a Espanha e a emergência da temática espanhola como 
motivo provocador de reacções nacionalistas e reforço do espírito de 
independência nacional, parecendo-lhe tal situação visível na dramaturgia 
garrettiana e exagerada no D. Jaime, obra que reputa "inferioríssima" e que 
apesar das "intenções nacionalistas" pretendeu promover um enredo 
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indubitável a influência que este poema-romance exerceu sobre 
toda a literatura anti-ibérica subsequente, nomeadamente na 
anatemização romântica do domínio filipino, corporizado neste 
poema narrativo sentimentalista pela família Aragão, símbolo da 
opressão, insolência, injustiça, espoliação, intriga e traição 
castelhanas. O seu contexto de produção situa-se aliás num dos 
tempos fortes da polémica ibérica deste 3o quartel do século XIX; 
ainda mal serenados os ânimos pela morte de D. Pedro V, discutia-se 
na imprensa europeia o projectado casamento de D. Luís e Maria Pia 
de Sabóia, o qual suscitava análises que entreviam a possiblidade da 
união ibérica sob a hegemonia da casa de Bragança, sendo 
recorrente a comparação com o processo de reunificação de Itália. 

Aliás, se tivermos em conta uma notícia do Conservador, o 
título inicialmente pensado para a obra remeteria mais 
directamente para a polémica ibérica. Com efeito, em fins de Abril 
de 1862, aquele periódico anunciou que estava prestes a sair o 
poema lírico de Tomás Ribeiro, Eccos da Iberia33. Três meses depois 
anunciava a publicação de D. Jaime34 e, dois meses após, noticiou 
que essa edição se encontrava já esgotada35. 

A indignação provocada pelas teses fusionistas e anexionistas 
levou o próprio Tomás Ribeiro a fazer algumas declarações de 
princípio no prólogo da 2a edição, em Fevereiro de 1863, sob o título 
Cartas aos meus amigos Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos, e 
J. F. de Castilho Barreto e Noronha. 

Nesta resposta às críticas da Ia edição, o poeta expunha as 
suas ideias sobre aquilo que apelidava de "certas questões especiaes 
de politica, direito, e talvez de moral", exaltava o amor à pátria 
como o mais belo e moral dos instintos humanos à maneira de 
Chateaubriand, e professava a sua aversão às grandes 
nacionalidades porque opressoras das pequenas. Este seu ódio é 
particularmente veemente em relação às anexações recentes, 
apresentando o argumento de que a nova nação, longe de se 
fortalecer pela soma da força de anexados e anexantes, estes se 

passional, pelo que esse "poema antiespanhol redunda na exaltação da mulher 
espanhola", mais propriamente andaluza, já que Castela continuava a ser a 
fonte de todas as aversões (Cf. Concepção Romântica de Espanha, Lisboa, 1950, 
p. 15-21). 
3 3 O Conservador, Lisboa, n° 75, 23 de Abril de 1862. 
3 4 Ibidem, n° 148, 23 de Julho de 1862. 
3 5 Ibidem, n° 204, 27 de Setembro de 1862. 
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tornavam improdutivos e destruidores, investindo apenas no 
esmagamento da parte anexada. Os exemplos não lhe faltavam: a 
Rússia e a Polónia, a Austria e a Hungria, a Inglaterra e a Irlanda e 
ainda, mais longínquo no tempo, o domínio filipino em Portugal, que 
não trouxera quaisquer vantagens morais e materiais à Espanha 
durante longos sessenta anos. 

Impunha-se todavia a ressalva em relação à unificação da 
Itália; Tomás Ribeiro aplaudia a libertação do jugo austríaco, mas 
dizia reprovar os métodos utilizados, nomeadamente a interferência 
de estranhos e o sufrágio. 

Este prólogo tinha pois o duplo objectivo de demonstrar a 
impossibilidade de deduzir da anexação italiana argumento para a 
união ibérica (situação tão recorrente na altura, como já tivemos 
oportunidade de constatar), bem como alertar os espanhóis para 
estas verdades, "para que elles se não illudam a respeito da 
verdadeira opinião d'esté paiz"36. 

Nenhuma dúvida pois quanto à motivação ideológica da 
produção de D. Jaime; o próprio autor elucida frontalmente: "Os 
principios geraes de politica, exarados na minha carta antecedente, 
justificam a idéa anti-iberica do meu poema"37. 

Quando em 1990, Vitor Wladimiro Ferreira prefaciou a 2a 

edição fac-similada deste texto, perspectivou o empenho 
nacionalista português numa diacronia longa: 

"Num século, como o século XIX, em que as nacionalidades se 
afirmam, disputando o seu lugar no mapa político, procurando, no 
caso europeu, romper o espartilho do Congresso de Viena de Áustria 
e, no caso americano, reordenar a história colonial, enquanto a 
Africa e a Asia viviam a sofreguidão europeia exacerbada pela 
dinâmica da revolução industrial, o nosso nacionalismo assume, uma 
vez mais, uma afirmação passadista, perante a ideia — amada e 
odiada — da união ibérica e, caso curioso a registar, quer se 
desenvolva a favor da borbónica Isabel II reinante em Madrid, quer 
a favor do Bragança-Saxe-Coburgo-Gotha reinante em Portugal. O 
nosso nacionalismo oitocentista anuncia, desde então, uma das mais 
fortes e permanentes expressões da vivência portuguesa do século 

3 6 RIBEIRO, Tomás -— D. Jaime, [Edição fac--similada respeitando a paginação 
da 2a edição, 1863 ], Lisboa, Heuris, 1990, p. XII. 
3 7 IDEM, Ibidem, p. XXVI. 
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XX, não apenas o nacionalismo do Estado Novo que nos serviu como 
forma de afirmação num mundo em mutação constante mas, 
também, agora mesmo, se afirma perante todas as incógnitas, 
favoráveis ou não, de uma CEE que procura outros caminhos neste 
fim de milénio em que a Europa tende a ser o que não tem sido: um 
espaço que não termina abruptamente nas fronteiras criadas por 
Yalta, uma verdadeira casa europeia"38. 

Como evidencia Fernando Catroga, este poema representativo 
da literatura patriótica e o elogio rasgado que lhe fez António 
Feliciano de Castilho, patriarca da geração romântica e opositor das 
novas correntes e teorias estetico-literario-filosóficas, pareceu 
efectivamente fulcralizar a contestação e antagonismo por parte de 
Antero e seus companheiros de geração que, com variações embora, 
aderiam então às ideias do unitarismo e federalismo ibéricos, na 
linha de Henriques Nogueira e de Proudhon39. 

Sem pretendermos alargar o âmbito das considerações sobre 
esta obra, poder-se-ia talvez dizer que quer o poema, quer a 
conversação preambular foram responsáveis pelo "processo 
litterario, o mais renhido que entre nós se agitara no decurso dos 
últimos doze annos", como afirma o autor do Dicionário Bibliográfico 
Português, gerando uma verdadeira batalha na imprensa de que 
este mesmo Dicionário faz uma resenha, evidenciando uma 
"geografia de paladares" relativamente à obra: 

"As phrases de louvor, o applauso não equivoco com que foi 
acolhida e saudada esta brilhante estréa pela imprensa de Lisboa, 
tiveram o seu contraste em varias folhas do Porto, e das 
provindas"40. 

Parece-nos importante ressaltar que apesar da adesão, 
imitação e mesmo obcessão, suscitadas pelo poema41, o recorte ético 

3 8 FERREIRA, Vitor Wladimiro — D. Jaime. Poema de Tomás Ribeiro. [Edição fac-
-similada respeitando a paginação da 2a edição ], Lisboa, Heuris, 1990, p. XIII. 
3 9 CATROGA, Fernando — Romantismo, literatura e história, in "História de 
Portugal" (dir. de José Mattoso), vol. 5, 1993, p. 561. 
4 0 D. B. P., Lisboa, vol. 7, 1862, p. 326. 
4 1 Maria Amália Vaz de Carvalho, no seu livro Figuras de Hoje e de Ontem 
(Lisboa, 1902), testemunhou o amplo impacto gerado pela obra de Tomás 
Ribeiro: "A impressão produzida pelo D. Jayme é uma cousa que as gerações de 
hoje difficilmente poderão comprehender. O D. Jayme, pouco depois de 
publicado, era conhecido de um a outro extremo do paiz, era decorado, 
recitado, citado pela nação inteira e por todas as classes sociaes, mesmo as 
menos litterarias; era applaudido em todos os círculos intellectuaes, então 

123 



deste herói não comoveu nem convenceu a totalidade dos espíritos, 
pelo que, paralelamente, ter-se-à assistido à construção de uma 
sensibilidade contrária, ou pelo menos crítica, ao paradigma anti-
castelhanista de D. Jaime. 

Um folhetim assinado por Cunctator e publicado no Braz 
Tisana, periódico ideologicamente bem afastado das tendências 
unitárias ou republicanas, afirmava que tal herói, que morria num 
cadafalso depois de se tornar um salteador, não inspirava nobreza 
de carácter ou patriotismo, e interrogava-se mesmo sobre o que 
seria feito de Portugal, se os quarenta portugueses de 1640 
tivessem imitado o D. Jaime42. 

Obviamente que esta obra não pôde passar despercebida no 
país vizinho e ainda em 1870 suscitava um estudo razoavelmente 
desenvolvido sobre o sentimento anti-ibérico dos portugueses pela 
pena de António Romero Ortiz, na Revista de Espana. 

numerosos e influentes; era criticado pelos espíritos mais fracos; era elevado 
ás nuvens pelo jornalismo litterario do tempo, em que havia homens como 
Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos, Sampaio, Casal Ribeiro, etc., etc., 
era parodiado pelos que queriam ver vendido o seu livro com a rapidez do raio; 
era comparado pelo enthusiasmo vibrante e contagioso de Castilho aos 
Lusíadas, o livro intangível da nossa nacionalidade!" (Cf. D. B. P., vol. 19, 266). 
Aproveitando o ensejo de a escritora aludir à mania de parodiar o poema D. 
Jaime, recorde-se a talvez mais célebre de entre todas as paródias, da autoria 
de Manuel Roussado, Roberto ou a dominação dos agiotas. Poema heroi-comico, 
Lisboa, typ. da Sociedade typographica franco-portugueza, 1862, 177 p. Quando 
em 1881 o D. Jaime atingiu a 6a edição, Camilo Castelo Branco assinalou-a com 
algum graça, por um lado lembrando o seu "proto-martyr", António Feliciano 
de Castilho que tão criticado tinha sido por ter praticado o crime de elogiar 
uma obra que acabara por ter um sucesso incomparável na história da 
literatura moderna portuguesa e, por outro, em virtude dele próprio não ter 
participado na polémica suscitada dezanove anos antes, por razões que explica 
com a ironia que lhe era particular: "Não vim a publico (...), porque a idéa 
orgânica do poema não me era sympathica. O afinado patriotismo para mim é 
uma idéa abstracta; necessito de grande contensão de espirito para lhe dar 
relevo, forma, feitio que a distinga de outras muitas idealisações banaes. Por 
isso, discursos, odes, romances e poemas patrióticos me commovem tão 
mediocremente como as philarmonicas assanhadas no Io de dezembro de cada 
anno em que as bombas e os figles permittem que Portugal apresente o seu 
testemunho annual de fanfarrice pueril. (...) Mas, não fallando mais d'esta 
pobreza de sangue galeciano que me torna indiffernte á fusão ibérica, o que a 
mim me enfeitiçou no poema de Thomaz Ribeiro foi a urdidura maravilhosa da 
narrativa, a selecta escolha dos rythmos variados, o primor das rimas, a 
vernaculidade das locuções, o lusitanismo das personagens. . ." (Cf. 
Bibliographia Portugueza e Estrangeira, Lisboa, Chardron Editor, vol. 3, fase. 
1, 1881,p.3). 
4 2 O Braz Tisana, Porto, n° 279, 2 de Dezembro de 1862. Este texto não é um dos 
citados na lista do D. B. P. referida na penúltima nota. 
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Partindo do pressuposto da legitimidade da análise deste 
poema sob o ponto de vista político, o literato espanhol revelava a 
necessidade de melhor se documentar sobre o assunto em questão. 
Passou então em revista algumas dezenas de obras oitocentistas de 
teor historiográfico, e opúsculos vários sobre a questão ibérica 
recentemente publicados ao longo da década de sessenta (os quais 
dizia ter na mesa de trabalho), no sentido de evidenciar a 
impopularidade em Portugal da ideia da anexação à Espanha, não 
deixando contudo de referir as opiniões portuguesas de tendência 
iberista, e de demonstrar a fragilidade de teses historiográficas que, 
sob protecção oficial, defendiam a ideia do enfraquecimento moral e 
intelectual de Portugal durante o domínio dos Austrias. 

Com base em registos produzidos por portugueses, lembrou o 
estado de decadência geral do país, afirmando que não seria pelas 
armas castelhanas que Portugal corria qualquer risco de perder a 
sua autonomia, e fez um voto de estreitamento dos vínculos 
fraternais entre as duas nações, que o despotismo rompera e a 
liberdade futura reataria43. 

Retomando a dezena de poemas citados por Brito Aranha, 
constatamos que aos cinco primeiros une a característica comum de 
terem sido publicados em finais de 1868, sob os efeitos da revolução 
espanhola de Setembro desse ano. 

O poema de Alberto Pimentel — Lyra Civica. Poesia Anti-
iberica — é, como se pode verificar na carta-prefácio a Guilherme 
Braga datada de 7 de Outubro de 1868, o testemunho não de uma 
opção política (o autor tem 19 anos e reconhece: "Não sei se um 
rapaz pôde ter politica; creio que não"), mas a manifestação de um 
coração que acalenta "as tradições gloriosas do passado e os brios 
honrados do futuro" e que entende que "na hora em que se ameaçar 
a nossa liberdade, todos devemos ser portuguezes." 

A temática é bipolarizada em duas ideias-força: amor 
inabalável à pátria-mãe e a sua defesa pelas armas contra a 
madrasta Espanha. 

Também escrito no rescaldo da revolução espanhola de 
Setembro de 1868, o poema Eccos de Aljubarrota, datado de 5 de 
Outubro, da autoria do jovem Guilherme Braga, impõe-se como o 

4 3 ROMERO ORTIZ, Antonio — Tomas Ribeiro. "Revista de Espana", Madrid, tomo 
16, n°62, 1870, p. 180-240. 
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próprio autor diz no seu prólogo de 10 de Outubro, como "expressão 
d'um sentimento politico" e um "protesto d'alma" com o intuito de 
demonstrar que "o povo portuguez detesta a união ibérica". 
Composto por nove cantos num total de setenta e sete estrofes, este 
poema assume uma atitude de cepticismo relativamente à nova 
Espanha saída da revolução redimida do sangue e da tirania, e de 
maior cepticismo ainda relativamente à teoria do progresso das 
nações que as manda unir e formar impérios. Tomado pelo receio de 
as nações fracas perderem com a aliança, conclui que no contexto 
ibérico a Espanha tornar-se-ia a Rússia do ocidente, e Portugal a 
Polónia do sul. O protesto final de Guilherme Braga, na expressão de 
enviar "á Hespanha / A estatua de Camões ... fundida em balas", é 
uma das muitas exaltações bélico-poéticas da altura, mas suscitou 
alguma polémica na imprensa do país vizinho que se reflectiu, 
obviamente, na portuguesa. Foi ao director do jornal madrileno Las 
Novidades que Guilherme Braga escreveu do Porto uma carta datada 
de 17 de Novembro que visava repudiar as manifestações de 
sensibil idade ferida que aquele periódico espanhol tinha 
protagonizado. O diário portuense O Nacional projectou essa notícia 
para artigo de fundo — Os Eccos de Aljubarrota e a Imprensa 
Hespanhola —, respondendo às acusações de Madrid de que o poema 
era "pouco apreciável como fim politico e inadmissível como 
inspiração poética", com o argumento de que "aqui ha liberdade de 
expressão; qualquer inspiração é legitima", e de que a "poesia tem 
direito a recorrer a imagens sem que as tomem por provocações 
grosseiras"44. 

Poucos dias antes, aliás, o folhetim do Nacional tinha-se 
debruçado sobre esse poema e elogiado a sua mensagem pela pena 
de Robert Antony45, o mesmo que, três números antes comentara a 
Lyra Civica de Alberto Pimentel, num folhetim intitulado Poesia 
Anti-Iberica. Aí defende que louvar a revolução espanhola não 
implica festejar a união ibérica já que "tudo o que cheire e respire 
iberismo é um pesadello horrível"46. 

4 4 O Nacional, Porto, n° 256, 21.11.1868, p. 1. 
4 5 Ibidem, n° 241,4.11.1868, p. 1. 
4 6 Ibidem, n° 238,30.10.1868, p. 1. 
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Mais curiosa contudo, é a opinião deste crítico sobre a função 
social mobilizadora da poesia anti-ibérica, considerando-a necessária 
nas grandes causas e comparando-a a qualquer outro meio bélico: 

"Nós somos dos que crêem que o canto dos poetas é também 
um recurso marcial. A marseillaise não tem dado bellos triumphos 
ás armas francezas? O britannico God save the queen não tem 
inflamado muitas vezes os ânimos guerreiros aos filhos de Albion? 
Não era animado pelo hymno patriótico da Carta que os soldados 
briosos de D. Pedro IV restauraram e implantaram as liberdades 
pátrias?"47 

Um folhetim do Jornal de Coimbra teceu rasgados elogios ao 
poema, "brado enthusiasta e patriótico, cântico véhémente, 
expressão sincera d'uma alma juvenil", e salientou a sua calorosa 
recepção na cidade invicta: 

"No Porto, onde acabam de sair a lume os Eccos de 
Aljubarrota, foram recebidos com alvoroço e applauso; em toda a 
parte o serão, pois todos somos portuguezes, e elles se 
recommendam pelo seu assumpto, e como trabalho litterario. O 
Porto não podia acolhe-los d'outro modo. Seu solo foi o berço da 
nação e mais tarde da liberdade; e seus filhos são sempre os 
primeiros pela independência"48. 

Pátria contra a Iberia era também uma exortação às armas e 
o seu autor afirmava na nota introdutória que estes versos 
"nasceram com o calor dos vinte annos, e com a cólera de ver que os 
planos hespanhoes nos querem arrebatar Portugal". Assim, a 
adjectivação é forte, o patriotismo exaltado, e na recente revolução 
de Espanha Eugénio de Castilho não via senão a intenção da invasão 
e usurpação da terra portuguesa. Como de certa forma é regra na 
poesia anti-ibérica, o autor convoca as glórias nacionais passadas 
para cantar o seu povo-herói e compor um cântico marcial contra a 
Espanha e "contra o ideado império novo". 

Um Brado contra a Iberia é um poema monólogo do soldado 
veterano que da sua enxerga em dúzia e meia de estrofes exorta à 
resistência contra os invasores espanhóis, exultando as virtudes da 
nação portuguesa, nomeadamente o amor à liberdade e a abolição da 
pena de morte, donde infere a grandeza da nossa civilização e o 

4 7 Ibidem. 
4 8 Jornal de Coimbra, n° 75, 13 de Novembro de 1868, p. 1. 
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respeito que inspira aos outros povos. Publicada era finais de 1868, 
esta poesia foi escrita por Baptista Machado, e recitada pela 
primeira vez no dia Io de Dezembro, no teatro das Variedades 
Dramáticas, pelo actor Abel. Este é um dos exemplos de poema para 
ser dito em público, por isso envolve alguns meios cénicos como o 
cenário do quarto do veterano no momento do amanhecer, e a 
última estrofe é dita com a espada na mão, tocando a orquestra, em 
surdina, o hino de 1640, terminando forte ao cair do pano. Do 
sucesso da apresentação deste texto poético testemunha uma notícia 
da Gazeta de Lisboa: 

"E bonita a poesia e está escripta com o sentimento de quem, 
acima de tudo, ama a pátria, e só a pátria. O publico applaude-a 
muito sempre que se recita no theatro das Variedades"49. 

Um Brado Patriótico é outra das poesias anti-ibéricas 
publicadas no conturbado ano de 1868, e Luiz Paulino Borges não 
fugiu à temática preferencial; evocando os heróis nacionais, apelou à 
salvaguarda da independência, confiante que Portugal contava "em 
cada filho um guerreiro". Como indicou o Diário de Notícias, a receita 
de venda deste pequeno folheto que custava trinta réis, reverteria 
para os pobres50. Este poema é republicado no Almanack Patriótico 
para 1877, da autoria do mesmo Paulino Borges. 

O Visconde de Fonte Arcada quiz também participar na 
batalha da imprensa pela causa da resistência à propaganda ibérica, 
pelo que em 1869 deu à estampa Vozes Leaes ao Povo Portuguez, 
um opúsculo composto por duas poesias, escrita uma em 1862, e a 
outra em 1864, e dois discursos proferidos na Câmara dos Pares, um 
em 1863, e o outro no ano da publicação do folheto. Este parece-lhe, 
com efeito, o ano de todos os perigos, como se infere da Advertência 
do Auctor. 

"Como haja quem, para medrar, pretenda em 1869 renovar os 
acontecimentos de 1580, cujo resultado foi a escravidão da pátria 
por sessenta annos, querendo outrosim que d'esta vez a fundemos 
para sempre, e quando vozes generosas, tanto no parlamento, como 
em associações de homens dedicados á independência nacional, se 
têem levantado contra a união de Portugal á Hespanha, 
interpretando assim o sentimento geral do povo portuguez, 

Gazeta de Lisboa, n° 54, 24 de Dezembro de 1868. 
Diário de Noticias, Lisboa, n° 1169, 1 de Dezembro de 1868, p. 2. 
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sentimento que tem sido partilhado pela imprensa periodica, e em 
outras publicações, cumpre que todos aquelles portuguezes que 
sentem palpitar-lhes no peito um coração generoso, auxiliem e 
promovam por todos os modos tão magnânimos esforços para 
defender a nossa independência"51. 

A poesia de 1862 é uma elegia ao poeta Tomás Ribeiro 
através do qual o autor canta o amor da pátria; se a polémica ibérica 
não se encontra aí expressa, o repúdio pelas teorias anexionistas é 
bem evidente: "Annexação, conquista o mesmo sôa; / palavra 
enganadora que só serves / para illudir incautos!"52 

Já a poesia intitulada A Despedida aborda o assunto de forma 
mais directa, fala dos "pérfidos Mouras" e dos "Vasconcellos 
traidores", e pede à Pátria para não escutar as falsas vozes das 
"ibéricas grandezas"53. 

A Hora do Resgate. Canto Patriótico ao Io de Dezembro de 
1640, poema publicado em 1871 com as iniciais A. B. — Jorge Hilário 
de Almeida Blanco—, tem a originalidade de ser composto por cinco 
partes que ilustram a narração histórica : Invocação, A Opressão, O 
Resgate, Voz da Pátria e O Anjo Custodio do Reino. O autor admite na 
introdução que lhe parece duvidoso, senão mesmo impossível, a 
concretização da "idéa unitária de fundir em uma duas autonomias 
tão distinctas, tão heterogéneas e tão moralmente distanciadas"54. 
Tanto assim, que ironicamente projectava a realização de tal 
projecto num futuro bem longínquo, quase irreal: 

"No emtanto os mineiros do iberysmo continuem 
paulatinamente na exploração da mina das suas brilhantes utopias 
porque, para a conclusão de um primeiro lanço da sua obra talvez o 
não consigam ainda quatro gerações de operários"55. 

Comprende-se assim o teor deste poema que aborda de uma 
forma didática a monarquia peninsular do século XVII e a 
Restauração, conferindo-lhe o valor de lição para o presente, 
terminando com os versos: "Não deixes ! que o passado longe inda 

5 1 FONTE ARCADA, Visconde de — Vozes Leaes ao Povo Portuguez, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1869, p. 5. 
5 2 IDEM, Ibidem, p. 8. 
5 3 IDEM, Ibidem, p. 14-15. 
5 4 BLANCO, Jorge Hilário de Almeida — Á hora do Resgate. Canto Patriótico ao 
]" de Dezembro de 1640, Lisboa, Imprensa de J. G. de Sousa Neves, 1871, p. 6. 
5 5 IDEM, Ibidem. 
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não dista / e o quadro bem nos mostra a lapide funérea: / SESSENTA 
ANNOS CONTÉM! E O povo affasta a vista / temendo seja assim também 
a NOVA IBERIA"56. 

A Elveida é um poema publicado em 1872 e composto por 77 
estrofes da autoria do major de engenharia José Joaquim Namorado 
que, pretendendo imortalizar a memória da nação, evocou assim a 
batalha das Linhas de Elvas, terra de que era natural. É mais uma 
glorificação, a que não falta sequer o aspecto mítico ou lendário, de 
uma batalha da guerra da Restauração favorável às tropas 
portuguesas. 

O poema Sempre Livres! foi escrito por Anes Baganha 
expressamente para ser recitado por ele próprio na inauguração do 
Teatro Io de Dezembro em Faro, na noite do aniversário da 
Restauração, em 1874; assim se explica o facto de o autor ter 
dedicado o poema a Francisco Pedro da Silva Soares, proprietário do 
referido teatro. Evoca-se neste texto a epopeia marítima, o 
"captiveiro insano" de sessenta anos e a gloria da restauração de 
seiscentos e quarenta; surpreendentemente, no meio do poema, em 
linguagem que ilustra à saciedade o conceito de prosa versificada, 
alerta-se para o perigo que a Espanha constitui no presente, prega-
se a desconfiança em relação às suas ambições anexionistas e 
denuncia-se a imprensa castelhana por servir de veículo 
propagandístico a essas pretensões: "De quando em quando a 
imprensa além do Guadiana / amostra-nos um isco a ver se nos 
engana. / Está sempre a sonhar c'o a forte vastidão / do grande 
império novo — a Ibérica união!"57 

Curiosamente, na óptica do autor, a resistência a essa união 
viria não só da força guerreira mas, sobretudo, dos valores 
civilizacionais e do progresso que Portugal patenteia ao mundo e lhe 
garantem a sua total emancipação: comércio próspero, indústrias e 
agricultura, talento das artes e ciências, língua, religião, história, etc. 
Assim, a Espanha só tinha que se convencer que nada podia contra 
esta situação; as duas armas ao serviço dos seus intentos, além da 
própria imprensa, e aparentemente as mais temidas pelos 
portugueses — diplomacia e exércitos —, serão sempre insuficientes: 

5 6 IDEM, Ibidem, p. 16. 
5 7 BAGANHA, D.R. Armes — Sempre Livres !, Lisboa, Typographia Central, 1874, 
p. 10. 
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"Nem o escuro minar da atroz diplomacia, / nem suas legiões 
conseguirão um dia / fazer-nos, renegar do velho Portugal / que 
arvora independente a bandeira immortal!"58 

O vespertino portuense Jornal da Tarde promoveu a 
divulgação deste texto em verso através da publicação nas suas 
páginas de um excerto razoavelmente extenso59. 

A poesia de Tomás Ribeiro, O Io de Dezembro, recitada na 
sessão solene da Commissão Central com esse nome, na noite do 
aniversário da Restauração em 1874, foi publicada a expensas da 
referida comissão, juntamente com o discurso também então 
proferido pelo Padre Francisco da Silva Figueira. Mas este poema é 
mais antigo, havia sido publicado no folhetim de um periódico de 
Viseu — O Viriato — n° 1426, de 1 de Dezembro de 1869. Além de 
pequenas diferenças pontuais (sobretudo a nível de sintaxe e 
pontuação), esta 2a versão não inclui as duas primeiras estrofes que 
constam do texto publicado pelo jornal beirão, e o seu primeiro 
título era também outro, mais veemente e combativo: Não! 60 

Este título explica aliás melhor o conteúdo do poema que, 
mais do que uma exaltação da data histórica da Restauração, 
representa a repulsa dos portugueses às várias tentativas da 
Espanha em unificar a península e vitupera a "noite gélida" dos 
Filipes, extraindo daí a lição da impossibilidade de a Espanha trazer 
no presente ou no futuro qualquer felicidade a Portugal, lembrando : 
" Se alguma vez mais a Hespanha / vos chamar, pequenos, pobres, / 
dizei-lhe: — "Grandes e nobres ! / referem nossos avós / que do 
extenso reino ibérico / desde Madrid a Lisboa / já foi vosso o 
sceptro e a c'rôa; / e que fizestes de nós ?"61 

A 3a edição de Novo Epitome de Historia de Portugal 
adoptado pelo Conselho Geral de Instrucção Publica para uso das 
Escolas da autoria de António José Viale foi publicada em 1878, com 
um apêndice denominado Centúria Historico-Metrica que em 
estrofes de algum recorte poético narra a história nacional, aludindo 

5 8 IDEM, Ibidem, p. 15. 
5 9 Jornal da Tarde, Porto, n° 51, 9 de Dezembro de 1874, p. 2. 
6 0 Este poema de Tomás Ribeiro publicado no Viriato consta da nossa 
colectânea, com o n° 55. 
6 1 RIBEIRO, Thomaz — O 1" de Dezembro. Poesia recitada na sessão sotemne da 
Commissão Central Io de dezembro de 1640, Lisboa, Tipographia Universal, 
1875, p. 27. 

131 



a páginas 270-272 ao domínio castelhano e guerra da Restauração, 
sendo exaltada a figura de D. João IV. Como em capítulo anterior 
referimos, o autor havia já tratado esta temática em verso no 
Bosquejo Métrico. 

Mas efectivamente a lista de Brito Aranha não é exaustiva 
nesta matéria; outros poemas relacionados com a questão ibérica 
terão sido publicados durante este período de que é exemplo uma 
pequena composição de 8 páginas intitulada Hymno — Anniversario 
Nacional Poético A Restauração de Portugal no Io de Dezembro 
Offerecido aos seus patrícios lusitanos amigos da independência 
nacional por J. Severo Severino Severiano Alvim Sousa Vasconcelos, 
publicado no Porto, na tipografia de A. J. Pereira Leite, no ano de 
1862 6 2 . Como se vê esta publicação é bem mais precoce dos que as 
citadas por Brito Aranha, editada apenas a partir de 1868. 
Admitimos ainda que embora todos os outros poemas sejam 
largamente publicitados na secção de anúncios dos jornais da época, 
referida a sua publicação nas secções noticiosas ou ainda 
comentados e analisados em espaços mais amplos dos periódicos, 
nunca encontrámos qualquer referência a este texto de Sousa 
Vasconcelos, razão pela qual será transcrito nas páginas seguintes de 
compilação de textos em verso sobre a Ibéria. 

Em 1861 saiu no Rio de Janeiro um texto sob o longo título 
Portugal repellindo a União Ibérica. Poema Commemorativo da 
Gloriosa e Heróica Acclamação e D. João IV no Faustoso Dia Primeiro 
de Dezembro de 1640, da autoria de Joaquim Pereira de Almeida63. 
O poema que dá título ao folheto ocupa as primeiras vinte e sete 
páginas e foi escrito na capital brasileira, em Novembro do ano da 
publicação. 

É uma narração dos sucessos de Portugal que percorre uma 
galeria mitificada dos seus êxitos guerreiros, reis e heróis nacionais, 
falando o país na primeira pessoa a uma Espanha, cujos valores vai 
subalternizando por contraste, com o fito de provar a total ausência 
de coerência e racionalidade na ideia ibérica. O tom monologai 

6 2 Trata-se de uma publicação de fraca qualidade tipográfica que se encontra 
integrada numa miscelânea da B. P. M. P., com a cota M^-2-94(8). 
6 3 Rio de Janeiro, Typ. Popular de Azeredo Leite, 1861, 53 p. Além dos poemas 
Portugal repellindo a União Ibérica (p. 5-27), Canto de Portugal (p. 29-34) e 
Bellezas de Portugal (p. 39-42), inclui ainda dois textos em prosa do mesmo 
autor: Questão Ibérica (p. 35-38) eA Mulher Perdida (p.43-53). 
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alimenta-se de frequentes interrogações, simultaneamente doridas e 
irónicas: "E estando tu, Hespanha, ao facto disto, / Para que vens 
tentar-me ou convidar-me / Á Ibérica união tão nobre e santa?"64 

Outro poema incluído neste folheto intitula-se Canto de 
Portugal65, está datado de 18 de Agosto do mesmo ano e o seu tom 
não é menos agressivo. Portugal fala na primeira pessoa e questiona 
a Espanha sobre as suas pretensões de união ibérica; chama-lhe 
louca, assume-se como seu rival, e não vê nada senão manha em tais 
projectos unionistas. Anos mais tarde, em 1872, esta poesia seria 
transcrita no Diabo Coxo66, pelo que integrará a colectânea que se 
segue. 

Com o título Sete Irmãos, foi dada à estampa em 1873 um 
pequeno poema de Júlio Rocha67, o qual pretendeu contar em verso 
a história de sete irmãos portugueses que, impelidos pela dor da 
perda de seu pai, se juntam em 1640 à facção espanhola, sendo 
posteriormente perdoados pelo monarca português. A mensagem do 
autor põe a tónica no amor e perdão redentores que geram a 
gratidão e a fidelidade, afirmando: "Nasciam sete heroes da atroz 
deslealdade!"68 

Como resultado da investigação realizada, podemos afirmar 
que nesta altura terá havido um surto de composições poetico-
musicais de nítida inspiração anti-ibérica, vulgarmente gratulatórias 
da Restauração seiscentista e da independência nacional. 

Uma destas peças intitulava-se Portugal Independente, era 
da autoria de Manuel Victor Rodrigues, e foi publicada em 1862. A 
sua descrição foi feita nas páginas de vários periódicos, como O Braz 
Tisana e A Época, elucidando que se tratava de um hino composto 
para piano e canto, ornado de uma gravura representando D. João IV 
entre palmas de louro e ramos de oliveira, interlaçados por uma fita 
onde estavam gravados os nomes de João Pinto Ribeiro, D. Antão de 
Almada e dos principais conjurados de 16406 9 . Sob a epígrafe 

6 4 Ibidem, p. 5. 
6 5 Ibidem, p. 29 a 34. 
6 6 O Diabo Coxo, Lisboa, n° 23, Dezembro de 1872. 
6 7 Lisboa, Typ. da Mocidade, 8 p. 
6 8 Ibidem, p. 7. 
6 9 O Braz Tisana, Porto, n° 286, 11.12.1862 (11° Ano) e A Época, Lisboa, n° 863, 6 
de Dezembro de 1862. 
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Lembrança patriótica, o Conimbricense forneceu mais alguns 
esclarecimentos sobre a difusão desta peça musical: 

"O snr. Rodrigues offereceu um destes hymnos , 
primorosamente estampados, á commissão central dei de Dezembro, 
e mais um retrato em separado de D. João IV. Também enviou á 
mesma commissão alguns exemplares do hyrnno para serem 
offerecidos ás bandas de musica dos regimentos da guarnição de 
Lisboa"™. 

O citado priódico portuense referiu também o aparecimento 
de uma nova ópera composta pelo violinista Francisco de Sá 
Noronha, intitulada O Io de Dezembro, não especificando contudo se 
tal obra fora publicada71. De qualquer das formas, devemos dizer 
que, não obstante os esforços envidados, inclusivamente junto da 
seccção de musicais da Biblioteca Nacional, não logramos encontrar 
nem o hino de Manuel Victor Rodrigues, nem a ópera do ilustre 
violinista. 

O Diário Mercantil anunciou a publicação do Hymno da 
Independência Nacional para Piano dedicado aos Portuguezes1'1. Era 
da autoria de R. G. Woodhouse, e como o tivemos de arrolar na lista 
de obras não encontradas, ignoramos se era unicamente 
instrumental ou se incluía canto, e consequentemente texto poético. 
Apenas instrumental era o trecho de Tito Pagani, publicado em 1868 
sob o título Independência de Portugal. Hymno TiyumphaP3. 

A Voz do Alentejo também anunciou, pelo preço de 200 reis, 
o Novo Hymno Nacional dedicado ao victorioso dia Io de dezembro 
de 1640 para piano e canto"14. 

Com efeito, podemos concluir que a música também serviu de 
suporte para a divulgação de textos de carácter anti-castelhanista ou 
anti-ibérico. Esta mensagem encontrou no canto um importante 
veículo de divulgação. Além dos trechos mais ou menos eruditos, 
como os anteriormente citados, o apêndice de textos em verso que 

7 0 O Conimbricense, n° 925, 10 de Dezembro de 1862. 
7 1 O Braz Tisana, n° l l , 15.1.1863 (12° Ano). A título de curiosidade, refira-se 
que a ópera Beatriz de Portugal foi pela primeira vez representada no teatro S. 
João, do Porto, a 4 de Março desse ano de 1863. (Cf. TELLES, João José de Sousa -
Annuario Portuguez, Scientifico, Litterario e Artístico, Lisboa, Typ. Universal, 
1 864, p. 39). 
7 2 Diário Mercantil, Porto, n° 2663, 2 de Dezembro de 1868, p. 3. 
7 3 Lisboa, Litographia da Rua das Flores, 10 de Outubro de 1868. 
7 4 A Voz do Alentejo, Elvas, vários números de Novembro de 1864. 
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adiante se reproduz comprova que o fado e a canção também 
souberam encontrar a sua expressão anti-ibérica. Mas os hinos, com 
músicas originais ou reutilizando clássicos como a Marselhesa15, 
eram de longe os mais frequentes, consensualmente apresentados 
como os responsáveis pelos momentos de clímax e delírio nas 
representações teatrais, nas manifestações de rua, nas festas 
públicas, etc. Refira-se todavia que, a par destes novos hinos de 
inspiração anti-ibérica, continua a verificar-se a execução do 
tradicional hino nacional, vulgarmente designado "Hino da Carta", o 
qual se dizia ter sido composto por D. Pedro IV "para commemorar a 
Revolução de 1820, e foi executado em publico, pela primeira vez, 
no theatro de S. Carlos, no dia 24 de Agosto de 1821, primeiro 
aniversario d'aquella Revolução"76. 

As suas melodias eram sobretudo inspiradas nos cânticos 
marciais e, por efeito de osmose ou não, as letras denotavam, na 
maioria das vezes, nítidas intenções guerreiras, de clara e frontal 
exortação às armas. Daí que a inspiração na Marselhesa não fosse de 
negligenciar; como explica Michel Vovelle, ela era um canto de 
guerra que denunciava sobretudo o inimigo estrangeiro, plasmando 
com uma dureza quase sanguinária o patriotismo de uma nação em 
luta77. 

Este ingrediente de sabor bélico, era talvez o responsável pela 
adesão a estes hinos que, como Arnaldo Saraiva explica, se tornaram 
a expressão da alegria de morrer e de matar, e se desenvolveram 
com o nascimento das nações7 8 . Estes hinos, ditos nacionais, 
pretendiam simbolizar e apelar para a união, unificação ou unidade 
entre os homens nascidos dentro de determinadas fronteiras 
geográficas, visavam figurar certos desejos, impulsos e sentimentos, 
e podiam ainda destinar-se a "iludir certas impotências, e exorcisar 
certos medos e fragilidades, físicas e morais"79. 

Servindo estas composições para "moralizar" compatriotas e 
"desmoralizar" estrangeiros, compreende-se a adopção dos timbres 

7 5 Cf. poema n° 98. 
7 6 COELHO, Trindade — Manual Politico do Cidadão Portuguez, 2a ed., Porto, 
Tip. da Empresa Literária e Tipográfica, 1908, p. 205. 
7 7 VOVELLE, Michel — La Marseillaise, in "Les Lieux de Mémoire. La 
République", Paris, Gallimard, 1984, p. 85-136. 
7 8 SARAIVA, Arnaldo — Os Hinos Nacionais, Vila Nova de Gaia, Ed. de José 
Soares Martins, 1973. 
7 9 IDEM, Ibidem, p. 2. 
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militares e ritmos marciais, por um lado e, por outro, o recurso a 
uma linguagem enérgica, hiperbólica, agressiva. 

Assim, não surpreende a colagem perfeita da reacção anti-
ibérica ao suporte tradicional do hino nacional cuja lógica, atrás 
descrita, simultaneamente se reflecte e se apura nestas composições 
que adiante se exemplificam. 

Estes hinos ora contestavam directamente a ideia ibérica, ora 
saudavam a independência nacional alcançada após a Restauração 
de 1640. Um dos mais célebres e mais populares intitulava-se 
exactamente Hino da Restauração, musicado por Eugénio Ricardo 
Monteiro de Almeida8 0 , e composto para o drama 1640 ou a 
Restauração de Portugal, da autoria de Almeida Araújo e Costa 
Braga81. 

O Cancioneiro de Musicas Populares editado na viragem do 
século e prefaciado por Teófilo Braga, contemplou na sua recolha 
esta peça que caracterizou como um "hymno popularissimo" e ao 
qual têm sido "applicadas muitas poesias sobre o assumpto da 
restauração de Portugal"82. 

Este caso serve de exemplo para ilustrar a relação íntima 
entre o teatro e os poemas cantados e recitados, muitas vezes estes 
últimos também com música de fundo. Quando as composições 
poetico-musicais faziam parte da própria peça eram interpretadas 
no momento respectivo; quando isso não acontecia, aproveitavam-se 
sobretudo os intervalos entre os actos que compunham o drama (ou 
o intervalo entre as peças, caso o espectáculo fosse constituído por 
mais de uma), e ainda o fim da representação, concorrendo a música 
e a participação do público através do canto para o clímax 
apoteótico. 

8 0 Cf. VIEIRA, Ernesto — Diccionario Biographico de Músicos Portuguezes. 
historia e Bibliographia da Musica em Portugal, vol. 2, Lisboa, Typ. de matos 
Moreira & Pinheiro, 1900, p. 98-101. Afirma-se aqui que Monteiro de 
Almeida "produziu muita musica teatral, quase toda para o teatro da Rua dos 
Condes, onde durante muitos annos foi chefe de orquestra" mas, 
curiosamente, não ha qualquer referência ao Hino da Restauração. 
81 Cf. poema n° 41. 
8 2 Cancioneiro de Musicas Populares contendo letra e musica de canções (...). 
Colecção recolhida e escrupulosamente trasladada para canto e piano por 
Cesar das Neves, coordenada a parte poética por Gualdino de Campos, vol. II, 
Porto, Casa Moreira de Sá, 1898, p. 74-75. Recolhemos testemunhos orais que 
atestavam que até há bem poucos anos, no Io de Dezembro, em certas 
localidades beiras, saíam grupos de homens e rapazes pelas ruas cantando este 
mesmo hino. 
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Esclarecimentos pontuais sobre as circunstâncias de produção 
e divulgação de hinos anti-ibéricos são adiante apresentados, 
juntamente com a trancrição dos textos respectivos. 

A decisão de incluir no presente trabalho os textos em verso 
sobre a questão ibérica que foram divulgados nos periódicos por 
iniciativa dos seus autores ou por consentimento e deliberação dos 
responsáveis da empresa jornalística, impôs algumas regrras 
metodológicas. Em alguns casos, minoritários, só algumas partes do 
poema nos interessavam, tratando o restante de questões que nada 
tinham a ver com a problemática do iberismo; nestas circunstâncias, 
decidimos transcrever apenas as estrofes que se referiam ao 
assunto em estudo. Tal labor de "micro-cirurgia" comprovou-se 
impossível de aplicar nos extensos poemas evocativos do Io de 
Dezembro ou de inspiração historico-patriótica já que, se nem todos 
os versos são imediatamente reveladores de uma postura anti-
ibérica, contribuem para um todo que visa fazer passar essa 
mensagem. 

Uma abordagem razoável ao estudo destes textos afigurou-
se-nos ser a sua distribuição por grupos ou tipologias que, se nem 
sempre são totalmente eficazes pois as intenções e objectos 
temáticos podem coexistir num mesmo texto, conferem o mínimo de 
operacionalidade ao manejo de duas centenas de textos em verso. 

A natureza temática dos referidos textos sugeriu-nos as cinco 
categorias seguintes: 

— Poemas anti-ibéricos de contestação. 
— Poemas anti-ibéricos gratulatórios do Io de Dezembro. 
— Poemas anti-ibéricos de evocação historico-patriótica. 
— Poemas satirico-humorísticos sobre a questão ibérica. 
— Poemas de solidariedade com Espanha e/ou apologia 

iberista. 
No primeiro grupo pretendeu-se abranger os poemas cujo 

tema inequivocamente preponderante fosse a Ibéria e que 
emitissem uma frontal e directa condenação da ideia ibérica, dos 
seus partidários, e da sua concretização no tempo presente. Foram 
integrados nesta categoria alguns textos que abordam a revolução 
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del640 em virtude deste assunto ser evocado sobretudo para fazer 
ressaltar a contestação à Ibéria na contemporaneidade83. 

São 64 os poemas agrupados segundo este critério, o que 
representa 32% do total. Enquanto alguns revelam uma certa 
rnorigeração de linguagem, outros patenteiam uma nítida 
agressividade verbal, possivelmente considerada legítima como 
forma de anatemizar uma doutrina execrada por muitos. 

Os poemas gratulatórios do Io de Dezembro e dos seus heróis 
representam 32,5% dos casos apresentados, o que é um bom 
indicador da revaloração que esta data protagonizou, e que este 
trabalho procurou demonstrar em capítulo específico. 

O terceiro grupo representa 9% dostextos seleccionados e é 
constituído por poemas que narram episódios vários da história 
nacional, sobretudo centrados em momentos de conflituosidade com 
Castela, os quais pretendem, por um lado, evidenciar o sentimento 
de nacionalidade dos portugueses, irredutível e insubmissa à 
hegemonia espanhola, e por outro, o culto desse sentimento 
nacionalista e anti-castelhanista. 

Os poemas de intenção satírico-humorística sobre factos e 
personagens relacionados com a questão ibérica condensam os 
sentimentos referidos para os outros grupos, com a diferença da 
abordagem que, em alguns casos, revela um franco pendor cómico. 
Não há uma correspondência directa entre tais poemas e os 
periódicos satíricos já que estes também publicaram poemas ditos 
"sérios", enquanto que a restante imprensa periódica também 
incluiu nas suas páginas poemas de intenção satírica. As mais das 
vezes, são textos de carácter quase impressionista que comentam 
factos e episódios recentemente ocorridos, consagrando-lhes a 
atenção que consideram conveniente. Um caso paradigmático é o 
folhetim em verso que o Braz Tisana dedicou ao célebre e misterioso 
folheto A Europa em 1861, atribuído a Napoleão III e que previa a 
fusão próxima de Portugal e Espanha84. 

A pequena expressão dos textos de solidariedade com 
Espanha e de adesão às teorias iberistas (4,5%) não representa 
qualquer surpresa, correspondendo à escassa doutrinação directa 

°i Este é o caso, por exemplo, dos poemas apresentados com os números 30, 31, 
34,41. 
8 4 Cf. o poema n° 159. 
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feita por portugueses e em escritos publicados em Portugal. Além do 
mais, três dos autores são espanhóis, mas os seus textos não foram 
eliminados já que, não só foram divulgados em publicações 
nacionais, como um deles aparece traduzido em português. 

O poema Ibéria de Antero de Quental dado à estampa no 
Século XIX, de Penafiel, emerge como o mais acabado exemplo de 
hino português ao credo ibérico, inspirado na trilogia proudhoniana 
Igualdade / Liberdade / Fraternidade. 

Pese embora muitos dos textos merecessem considerações 
mais vastas, tal labor implicaria uma dilatação quiçá inconveniente 
do presente estudo, pelo que só pontualmente se acrescentam 
alguns dados no final da trancrição do texto do poema, quando é 
notório que podem trazer algum esclarecimento suplementar sobre 
o seu contexto de produção e divulgação. Por outro lado, é frequente 
estes textos retratarem situações já anteriormente focadas, pelo que 
a elas se devem remeter, evitando-se assim redundâncias 
desnecessárias. Afigurou-se-nos, todavia, de alguma significação 
registar a frequência da sua publicação, para melhor avaliar o 
alcance de divulgação destes textos, razão pela qual se arrolaram 
todos os títulos de publicações periódicas em que cada texto foi 
publicitado. 

A apresentação dos poemas obedece a uma tripla ordenação; 
em primeiro lugar a ordem dos grupos atrás enunciada, em seguida, 
a ordenação cronológica crescente e, finalmente, a alfabética dos 
seus autores. 
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I. POEMAS ANTI-IBÉRICOS/ CONTESTAÇÃO (N° 1 a 64) 

1. RANGEL, J. d'A — Canto Marcial, (Quinta do Bernardo, 12.7.1849). 
Fonte: Pátria, Porto, 28.7.1849, n° 119, p. 1. 

CANTO MARCIAL 

Quem são os guerreiros, que vão galopando? 
No rosto lhes brilha a fé e o valor? 
Do norte os espaços lá vão devorando 
Em busca dos campos do imperador! 

Quem são os guerreiros valentes e ousados 
Que á nova cruzada se off recém fieis? 
São os filhos dos godos os nobres soldados; 
E o seu capitão? É o neto de reis. 

Marchae, cavalleiros, entrae na pelleja; 
E certa a victoria, um Deus vos conduz; 
A hydra sedenta, que ainda esbraveja, 
A teus pés esmaga, ginete andaluz. 

Marchae cavalleiros; do norte nos cerros 
Se o reptil medonho conseguis vencer, 
A pátria querida quebraes duros ferros 
Que o dragão da Iberia ha-de perecer. 

Esquadrão sagrado, galopa, galopa, 
Do teu Deus te lembra, lembra-te da lei; 
Lembra-te da Espanha, lembra-te da Europa, 
Dá socego á Europa, e á Espanha um rei. 

Outros Periódicos: 
A Nação, Lisboa, n° 578, 30.8.1849, p. 4. 
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2. F. — Á desgraçada morte do hespanhol Ortega, (Guarda, 
27.4.1860). 
Fonte: O Amigo do Povo, Porto, 5.5.1860, n° 92, p.l. 

Á DESGRAÇADA MORTE DO HESPANHOL ORTEGA 

I 
Grandezas, bradam e gloria 
Os eccos de Tetuan, 
Mas enterram-lhe a memoria 
Feros golpes da nação. 
Chegam heroes os soldados 
De mil tropheos enramados 
Ganhos co'as armas na mão, 
Eis que a mãe, eis que a rainha 
Por offerta aqui lhe tinha 
O sangue d'um seu irmão. 

Em quanto Marrocos brada 
Cheio d'espanto e d'horror 
— Seja a Hespanha respeitada 
Por seu heróico valor! — 
Deve a Hespanha com vergonha 
Dizer que a Africa sonha, 
Que vence porque é feroz, 
E esconder aos marroquinos 
Que quem dobrou seus destinos 
Também de si foi algoz. 

Vem a mãe só magoa e luto 
Chorar aos pés d'outra mãe, 
Só encontra um rosto enchuto 
Que prantos d'alma não tem. 
Quando da guerra na lida 
Ao filho poupava a vida 
A metralha d'infieis, 
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Desperta a mãe do repouso 
E vê cadaver o esposo 
Em nome das pátrias leis. 

Morrer sem ter um conforto 
Na guerra d'honra pharol 
É bello, salva ser morto 
Com ferro todo hespanhol! 
Chora esposa a triste sina, 
E ao filho que chora ensina 
Só perdão, e perdoae! 
E que adore a pátria tanto 
Q'ue da honra o largo manto 
Esconda as culpas do pae. 

Como has-de, ai, pobre filho 
Dar amor á pátria mãe, 
Se dos olhos mata o brilho 
D'outro filho que ella tem? 
Se esse pobre endoudecido, 
Se esse filho hoje perdido, 
Esse filho era-vos pae? 
Quando nos falia a vingança 
Á honra os olhos se lança 
A honra os olhos lançae. 

Não choreis que eu advinho, 
Em nome do Deus da cruz, 
Que o martyr segue o caminho 
Que leva aos reinos da luz. 
O morrer é fim de sorte, 
E porta que abre a morte 
Que da terra leva aos céus ! 
Do mundo os risos são falsos, 
E não s'erguem cadafalsos 
Lá nos impérios de Deus. 

Afoga as dores na gloria, 



Antes de filho hespanhol, 
Lega paginas á historia 
Da honra vivido sol. 
No peito a magoa sepulta, 
No centro da dor exulta 
Nos brilhos que a honra tem: 
A pátria lega o teu braço, 
Como ao pai te prende um laço 
Prende á pátria, porque é mai! 

II 
A Hespanha um filho opprime 
Porque o filho ingrato é! 
Quem pune crime com crime 
Põe novos crimes de pé. 
Tiras honras, vidas, tudo, 
Mas não lhe mudas comtudo 
Das veias sangue hespanhol! 
Lê Hespanha o Evangelho, 
E de Deus segue o conselho 
Porque Deus é d'alma o sol. 

— Perdão — brada a providencia 
Pela voz do seu Jesus. 
Só responde a inclemência 
Pela bocca do arcabuz! 
Eia, herdeiros de Pelayo, 
Que fulmine em fim um raio 
A cruenta, horrenda lei ! 
Que o novo Saturno, a Hespanha 
Enterre da morte a senha, 
Seja livre o povo e o rei. 

A Hespanha de Torquemada 
Isabel vê bem cruel; 
Nasça outra bem fadada 
Sob as leis d'outra Isabel. 
E a nobre Hespanha guerreira, 

143 



Sem sangue já na bandeira, 
Será livre e festival, 
Trocando a lei homicida 
N'outra d'amor e de vida, 
Toda d'amor fraternal. 

III. 
Mortuário império das Hespanhas 
És campa funeral dos próprios brilhos ! 
O chão da liberdade em sangue banhas, 
Abutre insaciável de teus filhos ! 

Se o amor, géra amor, terra madrasta, 
O sangue géra o sangue e a morte a morte, 
Que ao peccado e ao crime não diz — basta! — 
De cadafalsos vis fera cohorte. 

Seria aos livres filhos portuguezes 
Um quadro só de morte e de miséria 
Ao vêrem-se afogados de reveses 
Na junção fraternal da nova Iberia. 

A bandeira dos Leões decreta — morte! — 
Só d'amor faliam — Chagas de Jesus! — 
Percorram ambas pois diverso norte, 
Que o sangue é dos — Leões — e a paz da — Cruz! 
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3. PROENÇA, P. J. M. de — Soneto, (1860). 
Fonte: O Povo. Jornal da tarde, Lisboa, 9.8.1860, n° 628, p. 2. 

SONETO 

MOTE 
"A Trombeta escutae dos Lusitanos, 

S'ella rouca soar, tremei tyrannos." 

Se o triste 'stado vendo o leão d'Hespanha, 
Em que nos poz a gente do Mindelo, 
Para nós — visto tanto desmazel-o — 
Cubiçoso olha, os dentes arreganha: 

Se elle assaltar pertende a terra estranha, 
E que outr'ora tanto soube já vencel-o, 
Venha enfim, d'erriçada grenha e pello, 
Que vel-o não tememos em campanha. 

Sem armas, sem dinheiro, sem marinha 
Hoje Lisia se vê; e, deshumanos, 
Filhos seus lhe roubaram quanto tinha: 

Estamos pobres; mas se os taes hispanos 
Se atreverem pizar a pátria minha, 
"A trombeta escutae dos Luzitanos." 
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4. CALDAS, Antonio Pinheiro — A Sua Magestade El-Rei O Senhor D. 
Pedro Quinto. 
Fonte: O Amigo do Povo, Porto, 22.11.1860, n° 258, p. 1. 

EL-REI O SENHOR D. PEDRO QUINTO 

E meu ultimo canto, o canto extremo, 
Que, das cordas da lyra rebentando, 
A teus pés vou depor, oh rei supremo! 
Embora, inda meus pulsos algemando, 
Venha o mundo affrontar-me. Eu não o temo. 
Suas duras cadeias estalando, 
Teu nome elevarei por toda a parte, 
"Se a tanto me ajudar engenho e arte." 

Grandiosa foi, oh Rei, a tua estrella, 
N'essa que o ser te deu mãi virtuosa; 
Tão fina educação, tão pura e bella, 
Quem de mãi a fruiu mais extremosa? 
Também teu régio pai, á imagem d'Ella, 
Ao throno te guiou com mão donosa, 
E a pátria já teu nome idolatrava, 
"Que de tal Pai tal Filho se esperava." 

Que orgulho deves ter, oh Rei potente, 
Deste povo, que a herança te concede, 
Sempre grande e leal, sempre valente! 
Se este solo é pequeno, se se mede, 
Do Império mais audaz ao povo ingente, 
Em forças mais que humanas muito o excede; 
Somos nós, que á índia fomos, arrojados, 
"Por mares nunca d'antes navegados." 

Folheia, oh grande Rei, o poema grande 
D'essa brilhante historia portugueza; 
Verás que de prazer a alma se expande, 

146 



A tantos feitos d'immortal grandeza! 
Depois, desprende a voz, que, ufana, mande 
Impor silencio ao Orbe, e com braveza, 
Dize, affoito, — qual é mais excellente 
"Se ser do mundo rei, se de tal gente!" 

Esta é a pátria immortal do illustre Gama; 
De Castro, o viso-rei, que a índia espanta; 
Aqui nasceu Camões, o rei da fama, 
Que o Orbe circundou de gloria tanta! 
Garrett, o gran cantor, que Lisia affama, 
De cá seu nome pela Europa adianta; 
Aqui, nasceu Pombal, Terceira forte, 
"E outros em quem poder não teve a morte!" 

Esta é a pátria gentil dos mil primores, 
Lindo jardim por tantos cubicado; 
Vegetam sempre, aqui, mimosas flores, 
Em tapete de relva aveludado! 
Lá canta a viração trova d'amores... 
Que terras! e que céus! Que solo amado! 
E, á noite, é bello ouvir, gemendo, esquiva, 
"A sonorosa lympha fugitiva..." 

Mas, se um dia ousar o ávido estrangeiro, 
Este solo invadir, com braço armado, 
Ergue-te, senhor rei! Sê tu primeiro 
A pátria a defender, e o sceptro herdado! 
Portugal surgirá, audaz guerreiro, 
Ao ouvir teu forte e magestoso brado! 
Dirás, oh rei: "Á guerra!" — que a esperança 
"Da liberdade está na vossa lança!" 

E, "Á guerra!" bradarão villa e cidade! 
"Á guerra!" echoará bem pobre aldeia! 
A nossa independência e liberdade, 
Hade o fogo inflammar, que o brio ateia! 
E, entre mil ferros, e metralhas, hade 
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A victoria c'roar-nos!... Oh Bravos! Eia! 
Já out'rora a bandeira castelhana 
"Foi derribada aos pés da lusitana!" 

Mas, não!... — longe essa ideia apovorada, 
Longe o terrível quadro da matança; 
Descanse na bainha a forte espada, 
Ressurja o astro da paz e da bonança. 
Hoje, — ás lides da industria — vem, doirada, 
A c'roa demonstrar alta pujança; 
— Feito grande, e potente, e assignalado, 
"D'um rei, que temos alto e sublimado!" 
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5. BUTLER, A. —Independência, (Lagos, Março del861). 
Fonte: O Luso, Porto, 24.3.1861, n° 21, p. 1. 

INDEPENDÊNCIA 

Quero muito á minha terra 
Á minha terra natal, 
Eu não quero vêr escravo 
O meu pobre Portugal. 

Este solo, que é tão fértil, 
Tão rico de tradições, 
Não o quero vêr sujeito 
A soberbos cathalões. 

Nossa bandeira tão linda, 
D'alva côr e lindo azul, 
Que já tremulou no mundo 
Desde o norte até ao sul: 

Não ha-de ser abatida, 
Nem vencida: oh! isso não! 
Em quanto nos portuguezes, 
Pulsar luzo coração. 

Nossas quinas, qu'em Ourique 
Rebateram maura grei, 
é padrão que brada alto, 
— Queremos pátria, throno, e rei. — 

Temos força e valentia 
Para oppor a viz tyrannos, 
O mundo demais conhece 
Quanto valem os lusitanos. 

Nossas guerras com Castella 
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De sobejo, tem mostrado, 
Cada luzo que é um bravo, 
Cada bravo é um soldado. 

Nascemos luzos e livres 
E livre nossa nação, 
Não nos convém, detestamos 
A Ibérica união. 

Esta nação que, ao mundo, 
Mostrou ser nação d'heroes, 
Não prestará os seus pulsos 
Aos grilhões dos hespanhoes. 

Diga-o Bussaco, Vimeiro, 
Prova-o quarto João, 
Que portuguezes não soffrem 
Os grilhões da escravidão. 

Ha valor em todos nós, 
Ha armas em toda a parte, 
Cada luzo é um guerreiro, 
Cada pedra um baluarte. 

Terá Primeiro este povo 
Todo o sangue derramado, 
Portugal será minas 
Antes de ser conquistado. 

Quando já não existirem 
Muralhas, praças, seteiras, 
Serão rios nossos fossos 
Os nossos corpos trincheiras. 

Aljubarrota lá brada, 
Montes-claros também, 
Que o ferro dos portuguezes 
Nos hespanhoes corta bem. 



De Veriato e Sertono 
Até Pedro, o immortal, 
Conta uma serie d'heroes 
Este heróico Portugal. 

Tem milhões de nobres feitos 
As paginas da lusa historia, 
Nunca lusos combateram 
Que não cantassem victoria! 

Portugal não só se fia 
Na protecção d'alliados, 
Tem coragem e fortaleza 
No brio de seus soldados. 

É santa crença entre nós 
A crença da liberdade; 
Os feitos de nossas armas 
Comprovam esta verdade. 

Se a espada de Damocles 
Sobre nós está pendente, 
Mãos á obra portuguezes 
Evitai-a em continente. 

Os que aprovam o Iberismo 
Não são luzos nem soldados, 
Viz cobardes de má raça 
Portuguezes renegados! 

A esses filhos bastardos 
Qu'honra tem em menos prezo, 
E que a pátria sacrificam, 
Só lhes votamos desprezo. 

Pela cara liberdade, 
Pela nossa independência, 



Opporemos, renitentes, 
A mais tenaz resistência. 

Pátria, honra e Uberdade, 
Juram luzos defender, 
Ou vencerem, portuguezes, 
Ou portuguezes morrer. 

Portugal, quanto abatido 
Não curvou inda a cerviz, 
Tem, no rei brios d'Affonso, 
E valor d'Egas Moniz. 

O que a Lyra, em macio ardor 
Em versos, descrever fêz, 
São, de honra e pondonôr, 
Os votos d'um portuguez. 

Quero muito á minha terra, 
Á minha terra natal, 
Eu não quero vêr escravo 
O meu nobre Portugal. 

Este texto conheceu uma grande popularidade em virtude das 
situações que a seguir se explicam: 

"A poesia do illm.° sr. Butler, capitão do regimento d'infanteria n° 
15, A Independência publicada no n° 21 d'esté jornal, despertou no 
illm.° sr. J. M. E. Amorim, a idêa de compor, para musica e canto, um 
hymno intitulado A Independência; hymno dos invallidos militares 
de Runa, o qual já é tocado nas bandas marciaes de cavallaria 4 e 
infanteria 11, 14, e 15. 
O sr. Butler, acaba de nos mimosear com um exemplar da musica do 
dito hymno, e nós desejando ouvir esse brado, tam solemne, da 
nossa independência, pomol-o á disposição dos srs. mestres das 
bandas marciaes que queiram vil-o copear, ao escriptorio da 
redacção, rua de Santa Thereza n° 18". 
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( Cf. O Luzo, Porto, n° 30, 26 de Maio de 1861, p. 2) 

"A banda marcial do regimento de infantaria n° 18, foi a Ia que 
nesta cidade tocou na quinta.feira a Independência hymno dos 
invallidos militares de Runa; os intendedores dizem que este hymno 
é de surprendente effeito, e que produz enthusiasmo. O digno 
mestre do 18, copiou-o da partitura para piano, na quarta-feira ao 
meio dia, e no dia seguinte, já a banda o desempenhava 
magistralmente, tal era a influencia com que desejava leval-o á 
procissão do Corpus Christi, que nos obrigou a faltar ao que 
havíamos promettido a outro mestre que queria também ser o 
primeiro a tocal-o, aqui pedimos desculpa da falta que comettemos, 
pois não podemos rezistir ao enthusiasmo com que o jovem mestre 
da banda do 18, nos pediu lh'o deixássemos copiar, nem podiamos 
negar tal pedido em vista do offerecimento que fizemos no numero 
antecedente". 
(Cf. Ibidem, n° 31, 2 de Junho de 1861, p. 2) 
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6. ALMEIDA, Albino A. de Andrade e — Brado. 
Fonte: A Nação, Lisboa, 23.4.1861, n° 4109, p.3. 

BRADO 

P'ra conhecer portuguezes 
É tental-os com revezes 

PALMEIRIM 
I 

É MENTIRA, hespanhoes, que na pátria, 
Em que o Gran Condestavel nasceu, 
Menosprezem, com vivas á Iberia, 
Um passado tão nobre, tão seu! 

É MENTIRA taes vivas no meeting 
(Meteoro que a furto assomou...) 
E mentira, é calumnia, é perfidia! 
Portugal, indignado bradou. 

É MENTIRA que o grito de Iberia 
Levantasse entre o povo uma voz; 
E, se o erguesse!... amargára-lh'a infâmia... 
Que entre os crimes tal crime era atroz! 

É MENTIRA! Ou foi sonho ou delirio... 
Desleal, execranda illusão! 
Quem assim, vos mentiu era um pérfido!... 
Negro crime, nefanda traição!! 

É MENTIRA não ser Lusitânia 
Inda a mesma — aguerrida, qual foi! 
Pela pátria este povo é fanático, 
É nas guerras intrépido — heroe. 

II 
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Entre nós, hespanhoes, ha penhores 
Que nos ligam — visinhos, irmãos; 
Mas visinhos tornados senhores!? 
São de esprança fallaz sonhos vãos. 

Lusitânia, das águias vexada, 
Contra o jugo de Roma pugnou!... 
E valente, dos bravos co'a espada, 
Portugal esta herança firmou. 

Quer tão livre viver este povo 
Quanto o foram seus nobres avós; 
E, se á pátria vier jugo novo, 
Maldição!... Maldição sobre nós! 

Se da pátria se esquece um covarde, 
Se da pátria renega um traidor! 
O castigo vem breve...e, mais tarde, 
Dos vindouros — desprezo e rancor. 

N'este povo, hespanhoes, vivem crenças 
Que não podem jamais fenecer!... 
Contra as hostes mais bravas e densas 
Hão de os peitos muralha fazer. 

Já no campo nos vistes — e UNIDOS 
Da victoria colher os tropheus! 
Inda iremos ao campo, aguerridos, 
Pelo rei, pela pátria e por Deus. 

III 
Eu não quero hespanhol a riqueza, 
Quero, pobre, morrer portuguez! 
Já foi grande a nação portugeza, 
Ha de ser inda grande outra vez. 
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Outros Periódicos: 
O Português, Lisboa, n° 2391, 23.4.1861, p. 3. (Mesma data da 
Nação) 
A Política Liberal, Lisboa, n° 289, 23.4.1861, p. 3 (Mesma data da 
Nação ) 
A Federação, Lisboa, n° 43, 27.4.1861. 
O Parlamento, Lisboa, n° 768, 30.4.1861, p. 3-4. 
O Nacional, Porto, n° 97, 30.4.1861, p. 4. 
Revolução de Setembro, Lisboa, n° 5701, 7.5.1861. 
O Conimbricense, Coimbra, n° 761, 11.5.1861, p. 4. 
O Braz Tisana, Porto, n° 109, 14.5.1861. 
O Jornal do Porto, n° 108, 14.5.861, p. 4. 
Comércio de Coimbra, Coimbra, n° 57, 15.5.1861, p. 3. 
O Amigo do Povo, Porto, n° 398, 15.5.1861, p. 2. 
Aurora do Lima, Viana do Castelo, n° 813, 17.5.1861. 
O Tribuno Popular, Coimbra, n° 554, 18.5.1861, p. 4. 
O Distrito de Leiria, n° 26, de 18.5.1861. 
O Barcelense, Barcelos, n° 155, 19.5.1861. 
O Campeão das Províncias, Aveiro, n° 929, 22.5.1861. 
OAsmodeu, Lisboa, n°21, 7a Série, 6.7.1861, p. 1-2. 
A Aurora Literária, Lisboa, n° 9, 1.12.1861, p. 65. 

Este poema que contesta o iberismo é o mais reproduzido na 
imprensa periódica, e insurge-se contra as erróneas afirmações 
feitas na imprensa espanhola sobre a eventual natureza ibérica do 
meeting realizado no Rossio. 
Provavelmente em virtude da sua popularidade este poema 
rapidamente se tornou hino, como o atesta o seguinte excerto: 
"A muzica para este canto patriótico — feita pelo distincto 
compositor portuguez, o snr. Cazimiro Junior — vai ser já publicada. 
Uma edição baratíssima — outra de mais preço". 
( Cf. O Jornal do Porto, n° 108, 14.5.861, p. 4) 
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7. SALGADO, E. A. — Antes Quebrar que Torcer, (Maio del861). 
Fonte: A Grinalda, Porto, 1861, n° 4, p. 54-56. 

ANTES QUEBRAR QUE TORCER 
(A meu irmão A.C. Salgado) 

Quem é o renegado que as quinas retalha 
Em tempos passados cobertas de gloria? 
Quem tente envolver em funérea mortalha 
Nação que tem vida perpetua na historia? 

Quem quer por estranha, vaidosa algar'via 
Trocar hoje a lingua do nosso paiz? 
Qual outra Ha na Europa de mais galhardia, 
Mais mimo e doçura, mais garbo e matiz? 

Não venham dizer-me, da pátria assassinos, 
Que a força é um direito, direito a conquista, 
Que o meu Portugal, á mercê dos destinos, 
Será das nações apagado da lista! 

Não venham, que matam da pátria os vexames 
Ao filho que anceia por vêl-a feliz: 
Não leguem ao mundo memorias infames 
De vis renegados que o mundo maldiz. 

Se hoje abatidos, pequenos nós somos, 
Se querem por isso calcar-nos aos pés, 
Não faltam memorias que digam quem fomos 
Na America e Asia, em Marrocos e Fez! 

Se a França é a industria, se a França é a sciencia, 
Se pôde mil feitos de gloria apontar, 
Também nos annaes de cruel prepotência 
Vou — Charles et George — por fim encontrar. 
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A Hespanha!... — Silencio! Não abram as feridas 
Com que ela, a orgulhosa, cobriu Portugal. 
Que querem? Cadeias nos pulsos cingidas? 
Escravos os livres? Escarneo infernal! 

A Hespanha! Não lembram os fructos perdidos 
De tantas conquistas, de tanto valor, 
No solo além-mar por estranhos colhidos 
Porque éramos servos de iniquo senhor? 

A Hespanha! Esqueceram covardes insultos 
Aos brios, ao nome, ao valor portuguez, 
Na Asia, na America, ultrages inultos 
Com riso de estranhos notados talvez? 

Erguei-vos das campas, ossadas infames 
De Souza, de P'reira, de Moura e de Sá, 
Se o meu Portugal ameaçavam gravames 
Que dá a escravidão que por vós teve já. 

De pé também tu (*) que repeso, já tarde, 
De haver esgotado nas índias teu brio, 
Sentiste não ter perecido incovarde, 
Coberto de gloria nos muros de Dio! 

De pé! e lançando a funérea mortalha, 
Correi a apertar, n'um abraço de irmão, 
O vil renegado que as quinas retalha 
E os pulsos offerece a pesado grilhão. 

Escravos!! Se o fomos haja muitos annos, 
Infausta lembrança,'inda fundo nos does! 
Oh! Hoje não dobram o collo a tyrannos 
Os livres que herdaram os brios de heroes. 
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Porém se é verdade que a sorte já aponta 
Ao meu Portugal o extremo jazigo, 
Ao jugo de estranhos, de escravos á affronta 
Morrer preferimos, oh pátria, contigo! 

(*) D. João Mascarenhas, que se vendeu a Filippe 2o de Hespanha, 
assim como Francisco de Sá, camareiro mór, Diogo Lopes de Souza, 
governador da casa do eivei, Christovão de Moura e outros fidalgos. 
São bem sabidos os revezes que soffremos, durante os sessenta 
annos de captiveiro, em todas partes onde tanta gloria havia 
alcançado o nome portuguez. (Nota do author) 

Outros Periódicos: 
Jornal dos Artistas, Porto, n° 39, 23.6.1861, p. 4. 
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8. SAMPAIO, Manuel de Castro — Hymno Nacional, (Elvas). 
Fonte: O Purgatório, Porto, 3.6.1861, n° 124, p. 3. 

HYMNO NACIONAL 

Quem se lembra de unir á Hespanha 
Nossa terra, que é pátria de heroes? 
Quem se lembra — quem cuida que a apanha? 
Por ventura serão hespanhoes? 

Pois se ainda na Hespanha ha esperança 
De fazer uma tal união 
Entre nós ainda dura a lembrança 
Dos seus ferros de vil servidão. 

Este povo que o filho de Henrique 
De inimigos ferozes remiu, 
Depois dessa batalha d'Ourique 
Sempre o jugo d'estranho expelliu. 

E verdade que um dia fiado 
Em promessas mentidas, ficou 
Carregado de ferros de escravo, 
Mas com força depois os quebrou. 

E cahiu dessa vez na cilada, 
Que nos paços um rei soube soube urdir, 
Por não crer que uma fronte c'roada, 
Que um monarcha podesse mentir. 

Aliás, nunca escravo seria 
Quem á pátria deu brilho e deu luz, 
Quem os mares mais bravos abria, 
Por abrir novas terras á cruz. 

Mas agora que está cauteloso 
Com aquella terrível lição, 
Pobre ou rico, infeliz ou ditoso, 
Ha de livre, manter a nação. 
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Não herdamos as velhas grandezas, 
Mas herdamos os brios senis; 
Este reino de tantas proezas, 
Não é fácil vergar a cervis. 

Este povo que teve no mundo 
Sob'rania, já foi povo-rei, 
Os seus brios, n'um brado profundo, 
D'estrangeiros rejeitam a lei. 

Quando as suas altivas bandeiras, 
Como as águias, voavam, no mar, 
Té nas praias as mais derradeiras 
Soube as quinas ovantes firmar. 

Conservemos, fieis portuguezes, 
Sempre livre o gentil Portugal; 
A má sorte dos reinos ás vezes 
Também muda, não é perennal. 

Demandemos aos campos os fructos, 
Animemos a industria também, 
Que o commercio de nossos productos 
Um thesouro guardado nos tem. 

Estas bellas conquistas do arado 
Dão riqueza, opulência ás nações; 
Quem as outras já fez denodado, 
Destas pôde colher os florões. 

Estas lutas são lutas mais nobres, 
Que aquell'outras de sangue e de horror; 
Elias podem tirar-nos de pobres; 
E p'ra ellas nós temos vigor. 

Desprezemos promessas do estranho 
Que nos soube illudir uma vez; 
Sempre livres, cuidemos do amanho, 
Deste solo que é tão portuguez. 

E se os ferros, qu'outrora soffremos 
Outra vez nos vierem lançar, 
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Sobre as aras da pátria juremos 
Com mais força que outr'ora os quebrar. 

Outros Periódicos: 
O Jornal do Porto, n° 126, 5.6.1861, p. 4. 
O Braz Tisana, Porto, n° 127, 5.6.1861, p. 3. 
A Razão, Valença, n° 969, 6.6.1861, p. 3. 
A Democracia, Lisboa, n° 1, 8.6.1861, p. 3-4. 
Jornal dos Artistas, Porto, n° 37, 9.6.1861, p. 3. 
A Opinião, Lisboa, n° 1329, 12.6.1861, p. 3. 
A Federação, Lisboa, n°4, 29.6.1861, p. 15-16. 
O Correio de Setúbal, n° 56, 23.2.1862. (Com o título : Hymno Anti-
Ib eriço). 
Portugal Independente, Coimbra, n° 23, 7.3.1862, p. 3. 
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9. BUTLER, A. —Alerta, (Faro, Maio de 1861). 
Fonte: O Luso, Porto, 9.6.1861, n° 32, p. 1. 

ALERTA 

Da servil escravidão grilhões se quebram, 
Não só em Ullyssêa, em Lyzia toda. 

Lyzia alerta! que o espectro da guerra 
Lá assoma medonho e audaz, 
Lyzia alerta! — tragar pátria terra, 
Leão fero ameaça voraz. 

De Castella, cohorte guerreira 
Diz ser seu, este teu Portugal, 
Lyzia alerta ! qu'algêma estrangeira 
Quer tomar o pendão nacional. 

D'Hespanhoes, ambição temerária, 
Esquecida do Luzo valor, 
Quer da guerra, aos direitos falsaria, 
Accender, em vós Lyzia, o pallor. 

Inda sangram, d'algêma, as feridas 
Que a hespanha, outr'ora, lançou 
Sobre o Luzo, qu'em luctas renhidas, 
Liberdade, a final, alcançou. 

Portuguezes! sois quaes os qu'outrora 
Hespanhoes arredaram de nós, 
Portuguezes! mostrae-vos agora 
Dignos netos de vossos avós. 

Portuguezes! ás armas, soldados! 
Defendei esta heróica nação, 
Arma em punho, correi denodados 
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De Castella, a bater o leão. 

Ou vencidos, morrer portuguezes, 
Ou heróicos, victoria cantar; 
Ou valentes, esperar os revezes, 
Ou a pátria, dezerta entregar. 

Lyzia alerta! que o espetro da guerra 
Lá assoma medonho e audaz, 
Lyzia alerta! — tragar pátria terra, 
Leão fero ameaça voraz. 
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10. Um Académico Anti-Ibérico — Hymno á Pátria, (Porto, 7.6.1861). 
Fonte: O Jornal do Porto, 12.6.1861,n° 131, p. 3. 

HYMNO Á PÁTRIA 
(Offerecido aos aluirmos da Academia Polytechnica do Porto) 

OÔRO 
Eia, amigos, corramos ufanos 
— Nossas vidas á pátria votar, — 
Se esta terra tão nobre os tyrannos 
Os seus ferros quizerem lançar. 

VOZ 
A sciencia nos fez companheiros, 
Nossa pátria, mancebos, nos chama! 
Da gloria d'heroes sendo herdeiros 
Saberemos suster essa fama. 

Eia, amigos, corramos ufanos, etc. 

Qual de vós pela pátria não sente 
Sacra chamma no peito acender-se? 
Qual de vós quer vêr impunemente 
Portugal abysmar-se e perder-se? 

Eia, amigos, corramos ufanos, etc. 

Fomos livres e grandes outr'ora, 
Dos heroes que o perguntem aos ossos, 
P'ra que escravos sejamos agora 
Dos escravos que forão já nossos. 

Eia, amigos, corramos ufanos, etc. 

Não nos digão que nós abatidos 
Hoje somos pequenos oh! não! 
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N'este sollo e na historia esculpidos 
Nossos feitos famozos estão. 

Eia, amigos, corramos ufanos, etc. 

Muito embora morramos no campo, 
Morreremos com honra e valor! 
Da mortalha envolvidos no manto 
Será grato o rufar do tambor. 

GORO 
Eia, amigos, corramos ufanos, 
Vamos, pois, Portugal defender! 
Este povo repelle os tyrannos! 
Eia, avante, morrer ou vencer. 

Esta poesia está incluída na secção "Noticias Diversas" sob o título 
Effeitos do iberismo, seguida de algumas linhas onde o autor solicita 
ao director do periódico a respectiva publicação. 
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11. GUIMARÃES, A. J. de Matos — Hymno Patriótico (Porto, 

15.6.1861). 
Fonte: Jornal dos Artistas, Porto, 16.6.1861, n° 38, p. 3. 

HYMNO PATRIÓTICO 
Offerecido á Comissão Central dos Festejos para o Anniversário da 

Restauração de Portugal. 

Unidade!... lá gritam, distante... 
Onde as balas não podem chegar, 
Onde o braço de um luso, possante, 
Duro golpe não pôde provar, 

CORO 
Eia, lusos! unidade 
Seja só na nossa grei, 
Viva a santa liberdade! 
Pedro Quinto, nosso Rei! 

Castelhano soberbo e altivo, 
Inda tenta exercer oppressão 
Sobre um povo que teve captivo, 
Por um laço de infame traição! 

Eia, lusos! unidade etc. 

E com falsas promessas pretende 
Os incautos de novo illudir, 
Mas o luso homenagem só rende 
A quem livre lhe dá o porvir. 

Eia, lusos! unidade etc. 

Sò á casa real de Bragança 
Ser fiel uma vez lhe jurou, 
E é nella onde tem sua esp'rança, 
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Pois que nella o futuro apoiou. 

Eia, lusos! unidade etc. 

Não importa que um dia a Hespanha 
Queira impor sobre nós seu poder! 
Não importa, que á força não ganha 
O que heroes lhe fizeram perder! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Que um Miguel Vasconcellos exista! 
Lopes de Sousa! um conde Armamar! 
O que importa? e que um duque (*) persista 
Sua pátria vilmente ultrajar!? 

Eia, lusos! unidade etc. 

Também gira dos lusos nas vèas 
Sangue heroe dos valentes de Diu, 
D'Athouguias, de Jaimes, Corrèas, 
E outros muitos que a pátria fruiu ! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Se os valentes que as quinas levaram 
A Quilòa, Çofala e Ormuz, 
Nosso nome no mundo exaltaram, 
Mais fizeram nas terras da Cruz! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Desgraçado d'aquelle que ousasse 
A bandeira das Chagas calcar, 
E que o direito de um povo tentasse 
Com feroz despotismo annullar! 

Eia, lusos! unidade etc. 
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Mil canhões despejando metralha, 
Mil adagas no ar a luzir, 
D'uma vez para sempre a mortalha 
Aos infames fariam cingir! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Atalayas da pátria sejamos; 
E se um dia a quizerem perder, 
Ás armas! oh lusos! corramos 
Nosso sangue por ella verter! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Ao combate levando a bandeira 
Que famosos no mundo nos fez, 
De cadaver's fazendo trincheira, 
Proclamemos o rei portuguez. 

Eia, lusos! unidade etc. 

Ao combate, soldados e povo! 
Ao combate! não ha que temer! 
Empunhem as armas de novo! 
Não queiramos escravos morrer! 

Eia, lusos! unidade etc. 

Nossos braços às artes votados, 
Também podem salvar a nação, 
Eia, lusos, sejamos soldados 
Se de novo voltar a opressão! 

Eia, lusos! unidade 
Seja só na nossa grei, 
Viva a santa liberdade! 
Pedro Quinto, nosso Rei! 



(*) Duque de Caminha, traidor em 1640. 

Outros Periódicos: 
O Braz Tisana, Porto, n° 141, 22 de Junho de 1861. 



12. CONCEIÇÃO, Alexandre da —Á minha pátria. 
Fonte: O Jornal do Porto, Porto, 20.6.1861, n° 138, p. 4. 

Á MINHA PÁTRIA 
(Offerecida ao meu amigo o ill.mo snr. J. M. Nogueira Lima) 

Minha pátria laureada, 
Meu formoso Portugal, 
Vejo-te triste, coitada, 
Qual a cauza do teu mal? 
Tu, a per'la das nações, 
A nobre pelos brazões, 
Terra q'rida de Camões 
Curvas a fronte real?!... 

Tu a rainha dos mares, 
De todos que o mundo tem, 
Que imperavas nos palmares 
E nessas terras d'alem, 
Vejo-te agora abatida, 
Com a lança aos pés partida, 
Essa lança destemida 
Que venceu povos aos cem?!... 

São estranhos que despregão 
Esse teu purpúreo manto? 
São teus filhos ue renegão 
Desta terra o amor santo?!... 
As saudades são das glorias, 
D'outras eras as victorias, 
D'outros tempos as memorias, 
Que são cauza desse pranto? 

É por vezes que acabou 
Dos Gamas a geração, 
E nos Mellos se finou 
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O amor santo da nação? 
É por vezes que abatida 
A luza gente esquecida 
de tanta gloria querida 
Jaz aí na inanição?!... 

E por vezes que na terra 
D'um Antonio de Saldanha 
Ha quem brade, inda, um — Á guerra 
Contra a pátria pela Hispanhall... 
s 

E por vezes, infeliz, 
Que esses renegados vis, 
A quem a pátria maldiz 
Lancem affronta tamanha? !... 

Mas não, renegados, mas não, que este povo 
Em massa, bem justo, repelle os traidores; 
E aí se levanta, qual d'antes, de novo, 
E faz vis escravos os que estão senhores? 

Pois como? pensáveis que a terra d'um Gama 
Curvava submissa a estrangeiros o collo?... 
Cuidaveis-lhe extincta no peito essa charnma, 
Que sempre a inimigos morder fez o sollo?!... 

Pois como, orgulhosos? na mente traçasteis 
A ideia de virdes lançar-nos grilhões? 
Os Luzos manchar?! Nem ao menos pensasteis 
Dos fastos da historia arrancar-lhe os brazões?! 

Pois como, imbecis? esquecesteis vós já 
Das nossas façanhas essa immensa gloria? 
Montijo inda falia a este povo por cá 
D'um Costa e Mathias da grande victoria. 

Mil vezes, traidores, não queremos tyrannos! 
Ha séculos e hoje bem alto o dizemos 
Das glorias passadas vivemos ufanos, 
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E unidos ás quinas fieis morreremos. 

Sabeis-1-o vós todos... p'ra que vir outra vez 
Propor-nos, fingidos, leal amizade, 
E apoz, já senhores, calcar-nos aos pés?!... 
Na terra de Castro quem tal querer ha-de?!... 

Não, oh! Não! Ergue-te povo, 
Grande sempre no teu fado! 
Minha pátria, ela de novo! 
Vamos morrer a teu lado lado! 
Levanta a lança do chão, 
Hasteia o nobre pendão! 
Teus filhos a escravidão 
Repellem até morrer! 
São netos do Castro e Gama, 
Não arrastarão na lama 
O pendão da nossa fama, 
Hão-de morrer ou vencer!... 
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13. COELHO, Eduardo —Aos Iberistas. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 1.7.1861, n° 146, p. 2. 

AOS IBERISTAS 
"Nos liberi summus; Rex noster liber 
est, manus nostrae nos liberuerunt " 

(Cortes de Lamego) 

Prostrado Portugal? é falso, é falso! 
nenhuma adaga ainda rasgar poude 
As entranhas do leão, que jaz cançado 
Dormindo sobre os restos das conquistas, 
Que a historia sagrou, que o céo protege. 
Vistes vós succumbir esse guerreiro 
Durante sec'los sete sempre em luctas 
A arremeçar-se ao arabe ardiloso, 
Ao hispano cioso, ao franco altivo, 
Ao feroz africano, ao selvage indio, 
Sem procellas temer, sem susto á morte? 
Não o viste, infante, em sangue immerso, 
Brandindo o gladio junto á cruz no Ourique, 
Derribando o crescente ao mauro Ismar, 
Ir traçar atravez de hostes impávidas 
Co'a espada invicta a independência lusa? 
Não o vistes respirando o fogo e morte 
Valeroso nas praias do Salado 
Com a lança amparar a c'rôa, o sceptro 
Do castelhano rei, que já baqueava 
Do alfange d'Al-Boacem aos golpes duros? 
E depois no fervor da adolescência, 
Em Trancoso, Atoleiro, Aljubarrota, 
Adusta a frente p'lo queimor das lides, 
Não o vistes encarar os trons malditos 
E em revoltos montões de exangues corpos 
Erguer um pedestal p'ra as santas Quinas? 
Porque, pois, o dizeis prostrado agora? 
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É porque já nãc vae, calcando os mares 
E assombrando o Universo, avassallar 
Plagas innumeras co'a cruz e a lança? 

Sepultaram-no vivo em sangue e alfanges 
Em Alcacer-Qubir; bafo apestado 
Dos crentes do Alkorão roçou-lhe os lábios, 
E a vista lhe turbou; latente febre 
Lhe apagou o valor. Volvido aos lares 
Cedeu á morbidez, e quasi exânime 
Fiou a vida a um ancião provecto 
Que, se desejos teve, faltou-lhe a aste 
Para o subtrair aos vis imigos 
Que cobardes algemas lhe lançaram, 
E em duras masmorras o envolveram! 
Assim passou gemendo attribulado 
Largas horas captivo; tristes filhos 
Lhe gemiam em torno. A ignominia 
Afinal o cançou; e, Sansão novo, 
Derrocou da masmorra os alicerces, 
E altivo surgiu, semi-deos, livre, 
Aterrando os cobardes impiedosos! 

Agora está cançado. Sobrehumanas 
As luctas foram que o heroe venceu, 
E repousando dorme. São-lhe leito 
As palmas mais os louros; mil tropheos 
A 'stancia lhe circundam; lança, arnez, 
E cota e morrião aos pés lhe jazem; 
Á cabeceira — a Cruz — Camões, e as Quinas! 
Em torno cantam-lhe aves doces hymnos, 
Castas flores lhe derramam seus perfumes; 
Abriga-o um doce azul-celeste 
Em que aurífero sol lhe doura os lares! 
Se por acaso, é p'ra reler 
O livro que um soldado e vate amigo 
Morrendo lhe offertou: o immortal livro; 
Assombro do porvir! Que, pois lhimporta 
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Que zumbidores insectos o importunem 
E tentem macular-lhe os brazões vivos? 
Guerreiro cônscio do valor innato, 
Sorri aos invejosos; christão puro, 
Segue os preceitos do Divino Mestre; 
As injurias perdoa. Novas lides 
Se lhe agitam em torno: são seus filhos 
Que o solo lhe povoam lentamente 
De outras conquistas que o progresso attestam: 
As artes, o commercio, as letras bellas; 
Aurora d'outra idade. Neste século 
A inteligência succedeu á espada 
Bem como a liberdade ao despotismo. 
O soldado deixae das mil victorias 
Em paz colher o fructo; e enlevar-se 
Na vividoira gloria. Embora exhausto 
Do juvenil vigor, inda é tão forte 
Qual o foi ha dous sec'los. Mal vos fora 
Se o fizésseis erguer, travar da lança 
P'ra defender o solo que o Senhor 
Na terra lhe marcou para morada ! 
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14. BARATA, Angelo Felix — Brado Nacional, (Elvas) 
Fonte: A Nação, Lisboa, 6.7.1861, n° 4077, p. 3. 

BRADO NACIONAL 

Pátria bella, inda hoje minha, 
Amanhã de quem serás? 
Sendo na fama rainha, 
Breve a fronte curvarás. 

Á cobiça dos estranhos, 
A estados fortes, tamanhos, 
Tu não podes resistir: 
De braços então crusados, 
Nós seremos insultados 
Deixarás tu d'existir. 

Serás riscada do mappa 
Dessas pod'rosas nações: 
Avaros !... nada lhes escapa, 
Não lh'importam teus brazões !... 

Nem os teus briosos feitos, 
Que ressoam lá nos peitos 
De teus filhos, Portugal! 
Nem o teu passado ingente 
Amedronta aquella gente 
Já'stá velho... nada vai. 

Surge do tumulo, ó Gama, 
Surge tu também Camões; 
Oh ! não tardem, que s'infama, 
A primeira das nações. 

Venham lá heroes guerreiros, 
E a estes aventureiros, 
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Que nos querem algemar; 
Mostrem-lhe só as espadas 
Com que foram conquistadas 
Essas terras d'alem mar. 

Oh ! não surjam... portuguezes, 
Inda somos como então; 
Não tememos os revezes 
Da mais fera ingratidão. 

Se quizerdes a conquista, 
Que ha muito tendes em vista, 
Vinde affoitos pellejar: 
E da guerra na incerteza 
Levareis ou não a preza 
Que vos hão de disputar. 

Mas a votos... que loucura!... 
Querer fazer a união; 
O passado inda fulgura, 
Dentro em nosso coração. 

Somos poucos, vós sois tantos, 
Mesmo assim temos encantos, 
Que vós não nos podeis dar, 
Está inda aberta a f rida, 
Que dessa mão fratricida 
Veio ao peito resvallar. 

Essa passada invasão, 
Tanto horror, tanto tormento, 
Gritam contra a união, 
Horrorisa o pensamento. 

Sessenta annos só de dor 
Esse jugo aterrador, 
Provam vossa crueldade: 
Vossas infames torpezas, 



Três cobardes realezas, 
Tudo grita: "liberdade!" 

Este grito nobre e santo 
Seja um grito colossal; 
Resôe de canto a canto, 
Neste nosso Portugal. 

E quando chegar o dia 
Entre a cruel agonia 
Que trespassa o coração; 
Vendamos caras as vidas, 
Mas não sejam abatidas 
As bandeiras da nação. 

Nem um só de todos nós 
Curve a estranhos a cerviz, 
Não desminta a seus avós 
A pátria d'Egas Moniz. 

Tremulem sagradas quinas; 
Seja tudo o mais ruinas 
Morram todos pela fé 
Nossos vasos vão a pique 
Mas os feitos lá d'Ourique 
Ufanos restem de pé. 

Nossas bandeiras pregadas, 
Exangues corpos no chão, 
A façanhas já passadas 
Juntarão mais um brazão. 

As ruinas serão louros, 
Que bem mostrem aos vindouros 
Nosso brio nacional; 
A terra toda tremendo 
Em seu ecco irá dizendo, 
Não existe Portugal. 



15. ALMEIDA , Carlos Maria Pinto d' — Um Protesto contra a Iberia, 
(Lisboa, 10.7.1861). 
Fonte: A Nação, Lisboa, 25.7.1861, n° 4093, p. 2. 

UM PROTESTO CONTRA A IBERIA 

Quem te diz Castelhano orgulhoso, 
Que este povo te quer pertencer?!... 
Tem cynismo d'um vil mentiroso, 
Quem to diz, ou to manda dizer!... 
Este povo, que é tão corajoso, 
Seus direitos não pode esquecer, 
E no campo o verás magestoso, 
Sem na lide um só palmo ceder. 

Castelhano, que o tempo esqueceste, 
Em que o Gran Condestavel vivia... 
Quantas lides no campo venceste, 
Quando a espada na destra movia?... 
Quantos louros no campo colheste, 
Quando um Rei de Castella fugia?... 
Quantas vezes os lusos venceste? 
Dize lá... quando foi... em que dia?... 

Que nós somos leaes Cavalheiros, 
N'este sec'lo os combates mostraram ... 
A teu lado batendo estrangeiros, 
De Castella, os direitos firmaram!... 
Não olvides que os nossos guerreiros, 
A Madrid, Santas Quinas levaram!... 
De seu nome, nós somos herdeiros, 
E dos brios, que sempre mostraram ... 

Quem no mundo façanhas fez tantas... 
De Castella não teme o poder, 
Se d'Iberia a idea levantas... 
Portugal não te quer pertencer; 
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As promessas de Christo, tão Santas, 
Não as pode este pouco esquecer!... 
Pelas Quinas de Deus Sacrossantas, 
Protestamos só livres viver... 

Não nos hasde Castella, opprimir, 
Nem teus ferros nos podem ligar... 
Este povo, verás resurgir... 
E nas lides saber triumphar... 
Aos tyrannos fará succumbir, 
E no pó suas fontes rojar... 
E na senda da gloria seguir, 
Sem d'imigos o num'ro contar!... 

Quem dos p'rigos se viu triumphante, 
A tyrannos não curva a cerviz... 
Castelhano, não ser um estante, 
Este povo, brioso to diz... 
Dos heroes o seu nome brilhante, 
Sejam todos o nosso juiz!... 
"Eia ás armas ! — marchemos avante" 
Assim disse o Gran Mestre d'Aviz... 

Estes brados serão repetidos, 
Na monanha, na Selva, no Vai!... 
Camponezes, soldados unidos, 
O seu nome, farão immortal!... 
E dos cumes dos montes erguidos, 
Descerão a salvar Portugal!... 
Castelhano, teus sonhos tão qu'ridos, 
Do destino tem cunho fatal... 

Que este povo, tem muito valor 
Quantos factos o podem mostrar ?!... 
De Castella não teme o rancor, 
Nem o silvo das balas no ar!... 
N'este povo, renasce o vigor, 
Quando sente o canhão ribombar... 



No seu peito recresce o ardor, 
Quando a pátria lhe ordena lutar!... 

Quantos p'rigos de novo teremos?!... 
Quanta gloria em saber triumphar?... 
Sobre a campa d'Affonso juremos, 
Nossos foros altivos guardar... 
Esquecendo esses ódios que temos, 
Quando a pátria de nós precisar, 
Teu governo, Castella, não qu'remos 
Nem consegues aqui governar... 

Não te arrojes, Castella, a seguir — 
Teus projectos serão derrotados... 
Portugal, poderá succumbir, 
Mas seus filhos não vêz algemados... 
E das cinzas verias surgir, 
Esses bravos dos tempos passados! !... 
Teus soldados... iriam cahir 
Dos abysmos... fugindo aterrados !... 

Deves ter a esp'rança perdida, 
Qu'este povo, te vá pertencer... 
Nossa fronte conserva-se erguida, 
Não sabemos, Castella, tremer... 
A bandeira por Deus escolhida, 
Não se deve, nem pode abater... 
Este povo, renega da vida 
Quando a pátria seu nome perder... 

Desta pátria as crenças sagradas, 
Só traduzem leaes expressões!... 
Tem mais brilho — são mais estimadas, 
Que as riquezas d'altivas nações!... 
Estão firmes — p'ra sempre gravadas, 
N'estes lusos, fieis corações... 
D'estes peitos — não são arrancadas, 
Nossas crenças fieis tradições... 
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16. CAMARÁ, Vasco da — Brado. 
Fonte: Aurora Literária, Lisboa, 1.8.1861, n° 1, p. 4. 

BRADO 

e venceram 
Que pelo rei e pátria combatendo 
Nunca foram vencidos portuguezes 

(Garret — Romanceiro) 

Portugal arrojado guerreiro 
N'outro tempo o leão d'occidente, 
Qu'em nações poderosas d'entao 
Foi temido, foi grande e potente, 

Portugal que à Hespanha orgulhosa 
Bem nas luctas renhidas mostrou, 
Quanto forte mais vale nas armas, 
Quando o jugo da Iberia esmagou, 

Portugal aguerrido soldado 
Que venceu a hespanhola nação, 
Suas hostes jamais temerá 
E despreza com ella a união. 

Se d'outr'ora não temos armadas 
Se um Castro, Albuquerque não ha, 
Se de Diu os ardidos guerreiros 
Hoje fraca a nação não tem já, 

Se os heroes valorosos não temos 
Que esforçados no campo a venceram, 
Ante os quaes flanges de Hespanha 
Numerosas, vencidas tremeram, 
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Se não ha d'outro tempo os soldados 
Que da Iberia os pendões humilharam, 
Inda temos ó terra de Hespanha 
Portuguezes que bravos geraram. 

Inda batemos nos peitos valentes 
Sentimentos honrados e nobres, 
Que mais qu'remos que a vós nos unirmos 
Hoje mesmo morreremos e pobres! 
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17. Um Poeta Vallongueiro — Brado Patriótico. Poesia Anti-Ibérica 
(22.7.1861). 
Fonte: 0 Purgatório, Porto, 3.8.1861, n° 174, p. 1. 

BRADO PATRIÓTICO. POESIA ANTI-IBERICA 

Portugal, és cobiçado 
Por uns estrngeiros vis... 
Despresado e abatido, 
Querem curvar-te a cerviz... 

Mostra, ao menos, que tens vida, 
Brio, valor, e poder 
Que teus filhos inda podem 
Os seus foros defender. 

Foste grande e poderoso 
Foste forte entre as nações, 
Por vassallos tinhas reis 
Que saudavam teus pendões. 

Nas quatro partes do mundo 
Teu 'standarte tremulava; 
Té dos mares foste rei, 
Dando leis a tua armada. 

Trahido foste depois, 
Foste preso, agrilhoado; 
Sessenta annos soffreste 
Um captiveiro pesado. 

Mas, assim mesmo abatido, 
Despedaçaste os grilhões; 
Arrojaste o estrangeiro 
Entre ferros e baldões. 
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Aos castelhanos mostraste 
D'esse teu braço o valor, 
Teus brios se renovaram 
Com nova força e vigor. 

Dos Gamas, dos Albuquerques 
Resurgiram seus herdeiros, 
Mestre d'Aviz, Condestavel, 
E seus nobres companheiros. 

O que foram portuguezes 
Dil-o claro a sua historia, 
Seus prodígios de valor 
Conservemos na memoria. 

Hoje o leão te vê fraco, 
Escravo te quer fazer, 
Por isso te mostra as garras, 
E começa de ranger. 

Mas tu tens as cinco chagas, 
Symbolo da redempção, 
E teus filhos que defendem 
Os teus foros de Nação. 

O primeiro de Dezembro 
Nos deve sempre lembrar, 
Tudo o que fôr portuguez 
Não deixe de o festejar. 

Mostremos aos castelhanos 
Os brios d'uma Nação 
Que do jugo que soffreu 
Conserva a recordação. 

Mostrando que somos livres, 
Nossos avós imitamos; 



Viva a nossa independência! 
Por ella todos morramos !... 
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i 8. Sem Autor — Aos Artistas. 
Fonte: O Io de Dezembro. Semanário Anti-Ibérico, Porto, 4.8.1861, n° 
4, p. 27. 

AOS ARTISTAS 

Quem mais profundo n'aima incerra o instincto 
Da LIBERDADE altiva e generosa? 
Quem vela o fogo sacro nunca extincto 
D'amor de pátria, em vigilância honrosa? 
És tu, que tens, na pátria, os teus thesouros; 
Es tu, artista ! és tu, que amas com alma 
Colher aqui do génio a grata palma, 
Viver lidando, e aspirando aos louros! 

De teu sangue tão fértil foi regada 
Da Uberdade a arvore bemdicta. 
Nos fastos da conquista ensanguentada 
Lá tens honrosa pagina escripta. 
Nos torvos dias das facções terríveis, 
Teu braço infatigável sustentara 
A bandeira, que PEDRO despregara 
Do PORTO nas trincheiras invenciveis. 

Venceram por teu braço, e tu, tão nobre, 
Volves co'a doce paz á doce lida; 
Se pobre foras, vens contente e pobre; 
Mas rico por sentir de livre a vida. 
Já novo sol te luz nos teus lavores; 
Já nova aspiração te alenta o seio, 
No braço, á pátria dás robusto esteio, 
E á pátria o fructo dás dos teus suores. 

Nas horas negras, se a procella ameaça 
Naufrágio á liberdade idolatrada, 
Em quanto ella na terra irada passa, 
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És tu junto á bandeira ameaçada. 
Se as luctas miserandas dos corrilhos, 
No campo, vão travar-se fratricidas, 
Vós daes á melhor causa as caras vidas, 
E daes á pátria o que tiraes aos filhos. 

De cara independência a luz não morra, 
Embora ao longe o ceo negro se veja! 
Que filho ha ahi, que, em vivo ardor, não corra, 
Quando a pátria de heroes em risco esteja ? 
Em vós, homens de vida trabalhosa, 
Herdeiros do bom sangue de esforçados, 
Se firmam, para os dias agitados, 
Esperanças da pátria carinhosa. 

Viveis com honra, e intrépidos na lucta, 
Morrer sabeis em nome da virtude 
Chamada LIBERDADE, se a disputa 
A anciã de tyrannos com mão rude. 
Não sabeis o valor d'alta sciencia, 
Que as nações rege, e o bem-estar fecunda, 
Todo o vosso sabe n'isto se funda, 
Numa só expressão: INDEPENDÊNCIA! 

Por ella, ireis indómitos, e accesos 
Da soberba tão nobre em portuguezes, 
Inimigos buscar, que nunca illesos 
Sahiram de seus mizeros revezes. 
Das já herdadas glorias sede avaros: 
Lembrai-lhe de Val-verde o feito honroso, 
Aljubarrota, Ameixial, Trancoso; 
Fallai-lhe em Badajoz e Montes-Claros! 
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19. LOBATO, Manuel Pereira — Hymno Patriótico, (Braga, 
30.6.1861). 
Fonte: O Omnibus, Braga, 7.8.1861, n° 1, p. 4. 

HYMNO PATRIÓTICO 

PORTUGEZES, com gloria, cantemos 
Nossas armas, sagrados brasões; 
Nossas vidas á pátria votemos: 
Fazei lusos tremer as nações ! 

Nosso reino dos reinos primeiro 
N'outras eras, o mundo assombrou, 
Não se curva, não teme estrangeiro 
Quem no mundo a bandeira arvorou! 

O0RO 
Eia, avante, meus lusos soldados, 
Livres sois, não queiraes oppressão! 
Eia, avante, em columna cerrados, 
Avançae ao troar do canhão! 

Fulgurante a bandeira das Chagas 
Bem ao longe se viu tremular: 
Do canhão ao ruido e das pragas 
Dos selvagens se viu avançar! 

Arrogante, soberbo estrangeiro 
Nossas armas, feroz, respeitou: 
Respeitou-as o mundo guerreiro, 
E guerreiro a cerviz lhe curvou ! 

Eia, avante, etc. 
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Nossas naus, triumphantes, sulcaram 
Com domínio do mar a extensão, 
Nossos feitos ao longe soaram, 
Eram feitos da nossa nação! 

Nossa lei, bem distante dictamos; 
Nossa lei com rigor se cumpriu 
Pela pátria e por Deos batalhamos, 
Mas a cruz entre os povos surgiu! 

Eia, avante,etc. 

Férreo jugo, hespanhol, aviltante 
Veio, indómito, o luso opprimir: 
Mas o luso na guerra constante, 
Fez a pátria mais livre surgir! 

Liberdade! e á guerra soldado, 
Ao combate, á victoria correr! 
Liberdade! e no sangue banhado 
De estrangeiro p'ra luso morrer! 

Eia, avante, etc. 

Outros Periódicos: 
Jornal dos Artistas, Porto, n° 53, 29.9.1861, p. 3. 
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20. CALDAS, António Pinheiro — Hymno da Independência. 
Fonte: Diário Mercantil, Porto, 30.8.1861, n° 485, p. 2. 

HYMNO DA INDEPENDÊNCIA 

Portugal, nação altiva, 
Entre guerreiras nações, 
Não dobra a fronte, captiva, 
Não dá pulsos a grilhões ... 
Se, d'alem d'essas montanhas, 
Ouve o troar das Hespanhas, 
Despertando antigas sanhas, 
Solta ao ar luzos pendões ! 

CORO 
Brada: "Guerra! avante! avante! 
Pela pátria e pelo Rei! " 
E n'esta lucta gigante 
Com Deus vence a luza grei. 

Qu'importa ferros d'Hespanha? 
Qu'importa a Gallia a soprar? 
Quem pôde domar a sanha, 
D'esté Leão secular? 
Querem guerra? — Tenham guerra! 
De pavor retrema a serra, 
E ferva o sangue na terra 
Quaes fervem ondas no mar! 

Brada: " Guerra!, etc. 

Espantada a Europa inteira, 
Ha-de orgulhos abater 
Diante d'essa bandeira 
Que juramos defender 
PEDRO QUINTO é nossa gloria, 
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E entre os cantos da victoria, 
Bradará bem alto a historia 
— Ou triumphar ou morrer! — 

Brada: " Guerra!, etc. 

Este hino foi interpretado na noite de 26 de Agosto de 1827, quando 
D. Pedro V, após inaugurar a exposição industrial portuense, se 
dirigiu à rua das Flores para ver as iluminações. Foi o povo que 
pediu à banda de caçadores para tocar esta peça que causou o 
delírio entre a multidão que dava vivas a D. Pedro V, a D. Fernando, 
à família real, e à indepdência nacional. O autor da letra era um 
jovem portuense e o autor da música, o senhor Canedo, foi 
apresentado ao monarca pelo marquês de Ficalho. O Diário Mercantil 
explica que o himno foi tocado na rua, junto ao rei e ao povo, porque 
não foi consentida a sua execução no teatro como medida de 
precaução. (Cf. O Diário Mercantil, números 482, 483 e 485, de 27, 
28 e 30 de Agosto de 1861). 

193 



21. BUTLER, A. — Pátria !, (Lagos, 9.1861). 
Fonte: O Luso, Porto, 6.10.1861, n°49, p. 1. 

PÁTRIA 

Não quero, pátria perder-te, 
Porqu'és livre como o ar, 
Hei-de sempre defender-te 
Se portuguez respirar. 

Da liberdade és rainha, 
O sangue das minhas veias 
Darei por ti, pátria minha. 

Neste peito encanecido 
Pulsa luzo coração! 
A pró ti hei combatido 
E não combati em vão. 

Reguei de meu sangue, a terra; 
Pela cara liberdade 
Pelejei em crua guerra! 

Hoje podem inda meus pulsos 
Duras armas empunhar; 
Mas são fracos, são convulsos 
Para grilhões supportar. 

Pela pátria tão querida 
Quero morrer pelejando, 
Qu'é só delia a minha vida. 

É delia sim, que sou luzo, 
Porque nasci portuguez; 
Não quero dominio entruso, 
Nem hespanhol, nem francez! 

Portugal ! só quero a ti, 
Quero pátria portugueza, 
Quero a terra onde nasci. 
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Quero vêr, eleso inteiro, 
O meu velho Portugal! 
Cubra sempre este guerreiro 
Dourado manto real. 

Qu'essas hostes estrangeiras 
Em vão tentam derrubar 
As quinas d'estas bandeiras. 

Este voto, meu, tão forte, 
É o voto da nação; 
Prefere cruenta morte 
Aos grilhões da escravidão. 

Antes a febre amarella! 
Antes fome, peste, e guerra! 
Qu'as algemas de Castella. 

Outros Periódicos: 
Portugal Independente, Coimbra, n° 2, 12.10.1861, p. 3. 
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22. Um Portuguez — A Independência Nacional, (Valença, 
12.10.1861). Fonte: A Razão, Valença, 12.10.1861, n° 1022, p. 4. 

Á INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

As armas bons portuguezes! 
Decidamos nossa sorte, 
E seja a nossa devisa, 
Independência ou a morte. 

Quem tantas victorias conta 
Jamais temeu inimigos 
Portuguezes! eia, avante! 
Sejamos todos amigos. 

E conservemos por honra 
o nome de luzitanos 
Perseguindo até á morte 
Os soberbos castelhanos ! 

Muito embora elles digão 
Que nos querem governar! 
Havendo pólvora, e baila, 
Não nos hão de conquistar. 

A Europa está sciente 
Que elles tramão a cillada 
Contra a Nação portugueza 
Por gente desenfriada! 

Portugal pequeno em forças 
Mas grande em valentias 
Mostrará aos hespanhoes 
Que não teme covardias! 

Tremão de nós os traidores 
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Que nos querem atraiçoar 
Sagradas Quinas respeitem 
A que se devem curvar. 

Desprezamos ameaças 
Não temos compromisso 
Defendão a sua Pátria 
Que melhor fazem com isso! 

Avante! amigos! partamos! 
E partamos com valor! 
Seja cada um de nós, 
Na lucta, um conquistador!... 

Heróicos feitos nos cabem 
Por antigas tradições 
Não tememos as fúrias 
Dos orgulhozos leões !... 

Valentes fomos em terra 
Valentes também no mar 
Valentes nos soffrimentos 
Valentes até acabar!... 

Viva El-Rei D. Pedro Quinto 
E a Luzitana Nação 
Morrão os partidários 
Da ibérica união. 



23. MACÁRIO, J. P. de Sousa — A Minha Pátria, (Lamego, Outubro 
del861). 
Fonte: O Luso, Porto, 10.11.1861, n° 54, p. 1. 

A MINHA PÁTRIA 

(...) 

Tu — PÁTRIA — tens nessa historia, 
padrões d'eterna gloria, 
Que faz o mundo pasmar! 
Foste nação respeitada, 
E com tua forte armada, 
Foste a rainha do mar; 

Inda hoje és liberdade, 
És a pátria da egualdade, 
Onde existe infindo amor! 
Onde a FAMÍLIA REAL 
Viaja de sorte tal, 
Sem receio, sem temor ! 

Es um paiz limitado; 
Mas por Deus abençoado, 
Com tão risonho porvir, 
Que com teu braço potente, 
Não temes, que estranha gente 
Te venha cá opprimir. 

Tens cada filho, um soldado; 
Mas tão forte, tão honrado; 
De tão vivaz coração 
Que no campo de batalha, 
Nunca o valor lá lhe falha, 
Curvar-se — não sabem — não — 

Eia pois, pátria d'amôres, 
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Meu jardim de lindas flores 
Que ao sair do berço eu vi; 
Não temas que da Hespanha, 
A opprimir-te o jugo venha, 
porque Deus vela por ti. 

( São as cinco últimas estrofes de um poema composto por 16) 

Outros Periódicos: 
Portugal Independente, Coimbra, n° 9, 1.12.1861, p. 2. 
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24. SIRPE — Um Conselho, (Elvas, Dezembro de 1860). 
Fonte: A Voz do Alentejo, Elvas, 6.12.1861, n° 22, p. 1. 

UM CONSELHO 

Portugal, minha querida, 
Meu enlevo, delicias, amor, 
Portugal, oh! não queiras, não queiras 
Ser escravo de estranho senhor! 

Tens um rei que illustrado é um anjo! 
Desvelado vigia por ti: 
Tão prudente, tão sábio, tão justo, 
Onde achal-o outro reino p'ra si? 

Se estás pobre, abatido, curvado, 
Se infortúnios soffrido tu tens, 
Portugal, sê activo, trabalha, 
Do teu solo terás muitos bens. 

Teu fecundo torrão, o teu clima, 
São thesouros. Oh ! deixa os d'além! 
Não os queiras! De fel impregnados 
Te viriam c'o jugo também. 

E mais vale jazer na pobresa 
(Pois um pobre também é feliz) 
Do que ser opulento, ditoso, 
Ao estranho dobrando a cerviz. 

Esse jugo cruel, esse jugo, 
Que n'outr'ora te fez padecer, 
Oh ! não queiras, não queiras, detesta, 
Antes morte que o jugo soffrer! 

Só por ti és um reino que os povos 
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Assombraste d'Europa, alem-mar; 
O teu brio, denodo, bravura, 
Fez a todos no mundo pasmar. 

Essa gloria do Campo d'Ourique 
A teu nome deu grande esplendor; 
Portugal, oh ! não queiras perdel-o! 
Oh ! não percas da pátria o amor! 

Essa gloria lá dAljubarrota 
Fez excelso eu nome fulgir; 
Portugal, oh! não queiras perdel-o 
Por promessas de incerto provir! 

Essa gloria, ganhada nas linhas 
D'Elvas nobre cidade e leal 
Exaltou o teu nome, firmando 
Dynastia no tronco legal. 

Deste tronco real de Bragança 
Tens um rei, um egrégio senhor, 
Tens um pae extremoso que pugna 
Por teu nome, por teu esplendor. 

Se um tal rei (e tão sábio e tão justo!) 
Ceu benigno te quiz outorgar, 
És feliz, Portugal, que mais queres? 
És feliz; que mais tens que invejar? 

Portugal, minha pátria querida, 
Meu enlevo, delicias, amor, 
Portugal, oh ! repelle, não queiras 
Férreo jugo de estranho senhor. 



25. ALEGRE, M. S. — A Iberia é um Sonho, (Anadia, Dezembro 
del861). Fonte: Portugal Independente, Coimbra, 14.12.1861, n° 11, 
p. 1. 

A IBERIA É UM SONHO 

1 
Em trovas cantemos um hymno bem livre 
"De lusos constantes na historia final" 
Brademos: — a Iberia é um sonho! brademos; 
E vivam os lusos, o rei, Portugal. 

Cobarde! nos brados insanos que entoa 
Castella colloca bem louca ambição! 
Nem lembra que os lusos não tremem aos brados; 
Pois teem de bravos o santo condão. 

O sangue fervente d'um grande Albuquerque 
Heroe mais que humano, d'Ormuz vencedor 
Lhes gira nas veias. Camões génio heróico 
Ateia em seus feitos da pátria o amor. 

Se em tempos felizes foi grande e potente 
O reino que a reinos altivo deu lei; 
E agora prostrado repousa; não julguem 
Extincta dos Castros, dos Nunes a grei! ! 

As portas do Oriente á Europa latentes 
Um Gama divino com arte mostrou; 
Valor oh! desprezo!... negado por zoilos... 
Ao menos não negam — Camões o cantou. 

Já vistes os filhos dAffonsos e Nunos 
Por Deus bemfadados d'Ourique no pó, 
Tremerem?... Oh! Nunca! Bussaco dizei-o; 
Dizei-o francezes na guerra sem dó. 
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n 
Camões no seu leito de dores crivado 
Morreu dando á pátria seu ultimo ai, 
A menos com ella, dizia o propheta, 
"Eu morro..." E a gloria com elle s'esvae. 

E a pátria prostrada n'um somno mortuário 
Deixou aos Filippes lançar-lhe os grilhões, 
Foi longo o martyrio... porém de dezembro 
No dia primeiro... Partiu as prisões. 

m 
Canal e Montijo lembrae castelhanos 
E de Montes Claros o feito, lembrae-o 
Lembrae do Salado e de Aljubarrota 
As lusas "cohortes" que ferem qual raio! 

Ai, nunca na historia se viu de taes feitos 
Contraste, arremedo de tal valentia! 
Ainda no sangue nos gira o delirio 
Do Grão Viriato, que Roma vencia! 

Em trovas cantemos um hymno bem livre 
de lusos constantes na historia final 
Brademos: — a Iberia é um sonho! brademos; 
E vivam os lusos, o rei, Portugal. 

Outros Periódicos: 
A Política Liberal, Lisboa, n° 488, de 21 de Dezembro de 1861, p.l. 
(Com o título : É um sonho a Iberia) 
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26. BUTLER, A. — Á Infausta Morte de S. M. EI-Rei O Senhor D. Pedro 
V, (Lagos, Novembro del861). 
Fonte: O Luso, Porto, 14.12.1861, n° 59, p. 1. 

Á INFAUSTA MORTE DE S. M. EL-REI O SENHOR D. PEDRO V 

La fleur tombe en livrant ses 
perfumes aux zephires ! 

(Lamartine) 

A custo a mão dedelha sobre a Lyra, 
Desafinados sons ao espaço dando, 
Quaes gemidos, que d'angustia, arranca ao peito 
Sobre o leito da morte o agonisante 
Agitado coração palpita e treme 
(...) 

É nas cinzas adversas em que o povo 
Revela, d'animo seu, a fortaleza; 
Agrupai-vos, por tanto, oh portuguezes, 
Em torno do pendão da Lusitânia; 
Unamo-nos, que d'uniao a força nasce, 
Formemos todos nós um só colosso. 
Escudando o nobre peito entre dois túmulos, 
E com lagrimas no rosto, espada em punho, 
Repelíamos o agressor da pátria terra. 
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27. COHEN, Augusto — Portugal /, (Braga, 1.12.186). 
Fonte: Portugal Independente, Coimbra, 28.12.1861, n° 13, p. 3-4. 

PORTUGAL 

É tão lindo, e é tão fértil, 
A nossa terra natal! 
Por ventura ha outro reino 
Como é este Portugal?! 
É nas armas esforçado, 
É nas letras illustrado, 
Este berço pátrio meu ! 
Nos jardins brotam mil flores... 
Nas campinas mil primores... 
Não tem par este áureo ceu!... 
Nossos montes são tão bellos... 
Não há nelles aridez! 
Ninguém vive tão feliz, 
Como vive o portuguez! 
Das aves ledo trinar 
O vem á cama acordar 
Nas manhans de primavera!... 
Vem o astro magestoso 
O dia tornar formoso, 
— Com'em p'raiso vivera! 

Temos rios murmurantes, 
Que já deram grande brado! 
Lá está o do Mondego 
Pelo Camões decantado! 
Temos villas mui formosas, 
Cidades mui magestosas, 
Praças, castellos sem par! 
Temos jardins surpr'hendentes, 
Temos memorias luzentes, 
Que jamais se hão de apagar! 
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Nosso reino é muito nco... 
Nenhum outro é mais feliz! 
Há nelle mor abundância 
Que em qualquer outro paiz! 
França, Hespanha, Inglaterra 
Bem dizem a nossa terra, 
Nossa terra sem egual! 
Todos que vêm visital-a, 
Não se fartam da gabal-a! 
Como és bello, ó Portugal!... 

És a pátria dos Affonsos, 
Dos Albuquerques, do Gama! 
Dos Cabraes, dos Magalhães, 
Que ganharam tanta fama! 
Em batalhas foste ouzado 
E sempre victoriado! 
Que elogios te votaram! ... 
Na d'Ourique, Santarém, 
Aljubarrota, e mar além, 
Que teus feitos augmentaram! 

Portugal! não tenhas pejo 
Do mappa de outras nações!... 
Não têm ellas, como tu, 
Ganhado tantas acções !... 
Com trabalhos... com fadigas... 
Nunca d'esté enfraquecidas 
As forças dos braços teus ! 
Sempre altivo... sempre forte 
Proseguiste o teu norte, 
Conquistando mil tropheus! 

Ainda hoje, podes crer, 
Todos te guardam respeito! 
Sempre guerreiro audaz 
É forte o teu fraco peito!... 



Oh ! não tenhas não! receio 
D'essas nações... pois eu creio 
No teu antigo valor!... 
Se uma guerra começar, 
Tuas armas hão de causar 
Ao mundo inteiro o terror! 

As espadas ferrugentas 
Ha annos embainhadas, 
Cortam mais que mil outras 
As guerras acostumadas ! 
Portugal ! avante !... avante !... 
Toma coragem bastante... 
Vamos todos combater!... 
Não vacilles... e verás, 
Que no mareio campo irás 
Fulgentes louros colher! 

Podes confiar nos teus... 
Impelle p'ra longe os fados ! 
Somos humanos na paz 
E na guerra encarniçados! 
Crê, sim ... nos portuguezes 
Qu'elles já por tantas vezes 
Têm mostrado valentia! 
Não queiras ser infeliz! 
Não queiras ver no paiz 
Vegetar a tyrannia! 

Potugal! teu mareio ardor 
Não definha na indolência! 
Desprende do peito a voz, 
Dá um brado á INDEPENDÊNCIA! 
Alerta ... á guerra corramos ! 
Com os nossos feitos vamos 
A lusa historia augmentar! 
Combata o rico e o pobre, 
Combata também o nobre... 



Pelo nosso patno lar! 

Não é o silvo das balas, 
Que nos faz esmorecer! 
Na guerra somos leões !... 
A ninguém lembra o morrer! 
Só tememos com verdade 
Perder nossa liberdade, 
Que tanto nos custou já!... 
Pegue n'arma cada filho, 
Sigamos o mesmo trilho 
Á batalha!... iremos lá!... 

Portuguezes denodados 
De fogo o peito enchei ! 
E por nós que combatemos, 
Combatemos pelo Rei !... 
Quando rufar o tambor! 
Preparar!...valor... valor 
Não teremos um rival! 
Soldados !... mais uma vez 
Diremos com altivez: 
— Viva o nosso Portugal ! — 



28. BELTRÃO, E. C. — Portugal. 
Fonte: Clamor Militar, Porto, 5.1.1862, n° 1, p.l. 

PORTUGAL 

Só nos falta haver motivo 
Que nos falle ao coração: 
É tentar-nos com revezes 
Se querem vêr Portuguezes! 

Palmeirim 
I 

Portugal altivo outr'ora 
Temido por seu poder, 
O grande gigante agora 
Cançado, mas de vencer, 
De quem as sonhadas glorias 
São outras tantas victorias, 
Solta um brado, ergue a cerviz 
Curvada, não d'humilhante, 
Do seu vencer incessante 
De glorias que o mundo diz. 

Eil-o ahi de fronte erguida, 
Porque morto elle não é; 
Os que o crêem já sem vida 
Hão-de encontral-o de pé! 
De pé o velho soldado 
De seus filhos rodeado, 
Que por seus filhos chamou: 
E elles ouvindo o brado 
Cada qual mais apressado 
Junto do pae se acercou. 

Que ao vê-los todos cerrados, 
Tão juntos, todos alli; 
Ao vêl-os tão dedicados 

209 



O veterano surri: 
Revolvendo lá na mente 
O que assim pode tal gente 
O que ella fêz e fará! 
Relembrando antigas eras, 
Montes Claros, Albuéras, 
Que jamais se olvidará. 

II 
"Meus filhos, que alguém esqueça 
Direitos ... não é de crer; 
Que assim tão vil se invilêça 
Da sua força e poder, 
Que esqueça velhos respeitos, 
Todo o valor, d'estes peitos: 
Repito ainda outra vez, 
Não creio que d'outras eras 
Se esqueçam lições severas 
Do meu povo, o Portuguez! 

Mas se algum alucinado 
Por ambição cega e van, 
Quizer pôr os pés ouzado 
Como os poz em Tetuan, 
Sobre este solo e bandeira 
Que é da nossa Padroeira 
A virgem da Conceição! 
Se alguém nosso abatimento 
Julgar ser aviltamento... 
Sem honra !... sem coração !... 

Por que saibam se elle bate, 
Então, meus filhos, então... ! 
Á minha voz ao combate 
Em torno d'esté pendão, 
Das sacras quinas d'Ourique! 
Nem um só vivo ahi fique, 
Nem um de vós nem um só... ! 



Antes que nosso estandarte, 
Vencedor em tanta parte, 
Possa sojar-se no pó! 

Embora roto succumba, 
Succumba, mas com valor; 
Muito embora, antes a tumba 
Do que um viver por favor! 
Demonstrar ao mundo vamos 
Que na Europa não deixamos 
De encher o nosso logar: 
Mostremos que nem por sanhas, 
Nem com risos, nem com manhas, 
Nos podem avassalar. 

De inimigo o ferro ouzado 
Vós, meus filhos não temaes, 
Logo heis-de vêl-o quebrado 
Ao transpor nossas umbraes; 
Não deveis ser esquecidos 
Que, da Virgem protegidos, 
Santa a causa, heis de vencer, 
Avivai antigos brilhos 
A este brado meus filhos, 
Eia! Ás armas! Combater! 

Um traidor!... oh! não o espero; 
Mas se ahi algum houver, 
No que até nem pensar quero, 
Se entre vós elle apparecer, 
E como vilão vendido, 
Queira arrojar-se atrevido 
A cuspir n'este pendão!... 
Por Deus! que antes da peleja, 
Maldito! o primeiro seja 
Que vá morder esse chão!" 

III 
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E os filhos, qual mais attento, 
Perante o seu Portugal 
Juraram n'este momento 
Correr da guerra ao signal; 
Mostrar constância perenne 
Chegada a hora solemne 
D'ouvir ás armas bradar. 
E todos mais estreitados 
Uns com outros abraçados, 
Lá se escutam a clamar. 

"Viva o Rei e a liberdade 
Da nossa terra natal! 
Viva a lusa heroicidade 
Viva o nosso Portugal! 
Viva a nossa independência! 
Como Nação a existência 
D'esta terra que Deus fez 
Cada um de nós defendendo, 
Se não vence, cae morrendo 
Porém sempre Portuguez!" 

Outros Periódicos: 
Portugal Independente, Coimbra, n°15, 11.1.1862, p. 4. 
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29. CASTELLO BRANCO, Joaquim Felisardo Lima Pereira da Silva — 
Nunca Ibéricos! Ao Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: O Raio, Porto, 10.12.1862, n° 187, p. 1. 

NUNCA IBÉRICOS ! 
AO Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Pátria ! Pátria ! Não acceites, 
De Hespanha os promettimentos ! 

F. X. DA SILVA 

Dai-me hoje ser superno a luz brilhante, 
Qu'outr'ora d'éste aos bardos d'esta terra , 
Envia-me a luz clara, engenho e estro, 
Qu'ousado é meu intento senão mui dino, 
D'um filho portuguez, d'um Lusitano, 
Que não vê melhor cousa que não seja 
Respeitar dos avós as cinzas caras, 
Não deixando trocar esse estandarte 
Que longe fez a cruz ser respeitada, 
Por esse de Castella, outr'ora inimigo. 

Castella escutai-me não são inimigos, 
Aquelles que sabem a pátria presar, 
São luzos de brio, altivos engeitam 
Sonhada união que tentaste formar. 

Bem vês não devemos, trocar descuidosos 
Sec'los já oito de nós! independência, 
Pois casos não ha que nos forcem unir 
Da pátria dos vossos não temos carência. 

O solo que temos tão bello tão puro, 
Custou a ganhar pelos nossos avós, 
Guerreiros de nome, na guerra invencíveis; 
Que o digam, Romanos ou Mouros e vós! 
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Cerneja que diga s'acaso Castella, 
Não quer confessar o que fomos outr'ora... 
Que fomos?! que somos digamos também 
Qu'os luzos d'Ourique revivem agora! 

Leão já por vezes cahiu humilhado 
Em frente dos nossos, — pediu-nos a vida; 
Nas guerras co'os mouros batalhas houveram, 
Que fomos a causa, causa vencida. 

Affonso o oitavo não poude domar-nos 
Curvou-se, mau grado, temendo perder, 
Tratado de Tuy s'o prejuro quebrou 
Samora qu'atteste, — soubemos vencer! 

Agora que pensas altiva Castella, 
Qu'o sangue gellou-se nas veias dos luzos, 
Tu vens de mansinho temendo accordar-nos, 
Mas mesmo dormindo 'spulsamos intrusos ! 

Qu'a pátria d'um Gama d'um Castro e Cabral, 
Nunca ella curvara vencida a cervis, 
As cinzas d'um Nuno s'acaso tal vissem, 
Pediam vingança ao bom mestre dAviz. 

E logo dos campos erguidos se viam 
Espetros informes de raiva animados; 
Qu'ao brado d'Iberia estremecem os louros, 
Que guardam ufanos valentes soldados. 

E mesmo os que vivem no tempo em que eu vivo, 
Ousados, não tremem d'estranhos o brado, 
Que sabem, s'acaso viessem tomar-nos, 
Já pedra por pedra seria um soldado. 

Creanças, mulheres, insectos e vermes, 
Ninguém ficaria sem ir combater, 
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S'acaso esses foros que tanto presamos, 
Incautos estranhos quizessem sorver. 

Não julgues Hespanha qu'estamos dormentes 
Julgando bastante o passado de gloria; 
Não 'stamos, sabemos o trilho seguir, 
Qu'os luzos conduz do combate á victoria. 

Qual outro Viriato nos montes Herminios, 
Depondo o bordão empunhando uma espada, 
Veria os luzos que julgas já mortos, 
Aos seus inimigos pôr em debandada. 

Mandai um Pompeu, que nós temos Sertorios, 
Que sabem a pátria honrados presar, 
E firmes na crença de nossos avós, 
Vereis destemidos a pátria guardar! 

Que nunca tremeram os bons portuguezes; 
A risco da vida encarar os tyrannos, 
Um Cesar que diga, as perdas que teve 
E eram valentes soldados romanos. 

Suevos, Alanos, jámis se curvaram, 
A Godos Selingos já d'essa Castella, 
E d'elles nós somos aqui descendentes, 
Na força, no génio, na honra tam bella. 

Depois qu'o primeiro dos nossos monarchas, 
A espada empunhou como bom portuguez, 
Leão que nos conte s'acaso se lembra, 
Quem foi que perdeu n'esse tal Val-de-Vez. 

A pátria que deu esse grande Theodosio, 
Qu'a Roma se foi para o sceptro empunhar, 
Não teme inimigos embora aguerridos, 
S'os ferros d'escravo lhe querem lançar. 
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E nas desessete batalhas d'Henrique, 
Depois em Lamego as cortes que houveram, 
Que nós somos livres sem ser feudatários; 
Batalhas e cortes assim o disseram. 

Giraldo Giraldes, Martim o Moniz, 
Não foi só a mouros que deram terror, 
Teus filhos, Castella, também conheceram, 
Seus pulsos de ferro, seu génio e ardor. 

No tempo d'Affonso rei quarto do nome, 
Salado que diga se eram hespanhoes; 
Aquelles que foram salvar os visinhos, 
Trazendo por premio o renome d'heroes. 

É tal o rancor que se vota a traidores, 
Que até se castigam no régio alcaçar; 
Andeiro qu'aos vossos nos queria vender, 
Leonor, a rainha o não poude salvar. 

Chamai a memoria, Castella soberba, 
Aquella batalha por nome — Atoleiros — 
Famosa derrota qu'os vossos tivera, 
Aonde D. Nuno não teve igualeiros. 

Depois d'acclamado o bom mestre dAviz, 
D'inveja minados de vil ambição, 
Tomastes as armas, vieste p'ra nós, 
Porém em Trancoso levaste a lição. 

D. João o primeiro lá d'essa Castella, 
Em Aljubarrota provou o valor, 
Dos luzos soldados qu'em honra da pátria 
Fizeram proesas d'eterno clamor! 

Não sinto humilhar-te cantando ó Castella, 
As vezes qu'aos vossos ganhamos victoria, 
Pois antes t'exalto que dos luzos vencido; 
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Em vez de vergonha é sempre uma gloria. 

Recorda Castella a João o perfeito, 
Que tantos temores aos teus lhe cauzou, 
Dizei, se te lembra, que vezes sem conta, 
Curvado ao temor sua lei escutou. 

Se fosse lembrar-te o que nós te fizemos, 
Seria curtissima a vida p'ra tal, 
Mas volve ao passado, na historia dos teus, 
Verás que não minto qu'é tudo real. 

Agora vem tu a cantar orgulhosa, 
O tempo que fomos a ti subjeitados, 
Desdouro bem vil qu'os vossos supportam, 
Pois só a traição vos tornou potestados. 

Que não nos abate esste tempo falaz 
De vis traiçoeiros, d'infamias dos teus; 
Que é facto sabido, qu'a todos cobardes, 
Depois de senhores são vis phariseus. 

Desculpa Castella, desculpem irmãos, 
Se julgam offensa lembrar o passado, 
Mas filhos dos luzos, eu sinto elevar-me 
Contando os tropheus do meu berço adorado. 

É canto que d'alma sahiu por memoria, 
De ser este dia d'eterno praser, 
Foi n'elle que o luzo, dizendo — sou livre 
Livrou esta terra d'intruso poder. 

Valentes acções e rasgadas virtudes, 
Qu'alem das dos nossos qu'as hoje não sei, 
Verdade sem contra, foi que n'uni só dia, 
O povo abatido elevou-se — e foi rei !... 

Offrece amizade sincera d'irmaos, 
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Eintão ó Castella os luzos aceitam, 
Porem a fuzão que tam bella apresentas 
Não pode servir-nos, os luzos rejeitam. 

Não valem sophismas mui hábeis dos vossos, 
Não pode este povo tal cousa aceitar, 
Se esquece essas rixas passadas — que vão, 
As glorias e o nome não quer olvidar. 

Protesto solemne entre todos fazemos, 
Qual a um outro qu'outro'ra se fez, 
Ejnbora vencidos em ferros lançados, 
Bradar e bem alto : — morrer portuguez. 
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30. VASCONCELLOS, J. Severo Severino Severiano Alvim Sousa — 
Hymno. Anniversario Nacional Poético áRestauração de Portugal no 
Io de Dezembro Offerecido aos seus patrícios lusitanos amigos da 
independência nacional 
Fonte: Porto, Tip. de A. J. Pereira Leite, 1862, 8 p. 

HYMNO. 
ANNIVERSARIO NACIONAL POÉTICO Á RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL 

NO Io DE DEZEMBRO 

Lá soa , e se eleva 
Troar do canhão!! 
Adagas se encrusam 
Na rígida acção 
Da independência! ! 

As lanças fulguram 
Por entre o combate. 
Em que Portugal 
Valente rebate 
Iberia insolência! 

É toda um só povo 
Nação reunida 
D'heroes d'Almacave, 
Que as armas mover 
Valente bem sabe! 

Nação, que até mesmo 
Em Aljubarrota 
Ao jugo estrangeiro 
Co'a pá só denota 
Seu fundo guerreiro. 

O jugo pesado 
De mais sessenta annos 
Baqueia por fim 
Ao rápido ensejo 
D'heroes lusitanos. 

No campo da gloria 
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Resoa tremendo 
Um grito geral: 
Tyrannos se affastem 
Do bom Portugal. 

Sós, livres nós somos, 
E não federados 
A estranha nação, 
Que quer algemar-nos. 
Dar escravidão! 

De Roma e Carthago 
Fomos vencedores; 
No fim supportando 
Seu jugo, batemos 
Soberbos senhores; 

Vândalos e Godos, 
Suevos, Alanos 
Unos, Visigodos 
Passaram por nós, 
Sempre lusitanos: 

Hordas de Mahomet 
Peninsula tomam; 
Aos lusos aos ib'ros 
Cadeias d'escravos 
Ferozes lhe assomam. 

Os mouros cruéis 
Sujeitam por annos 
Com jugo de ferro 
Os pulsos valentes 
D'heroes lusitanos; 

Mas quem foi que ordiu 
Tal escravidão?... 
Traidor para vingar-se 
D'el-rei D. Rodrigo, 
Conde Jullião; 

Nojento mau nome 
D'um vil traiçoeiro, 
Que os ib'ros e lusos 
Revende tyranno, 



Atroz carniceiro. 
S'e lá na Biscaia 

Pelagio guerreiro 
Da ibéria já tinha 
Os mouros balido 
Audaz sobranceiro; 

Na Hispanha por fim 
Se da escravidão 
Por annos se livra 
De nobres guerreiros 
Valente nação; 

Dos lusos com tudo 
Parcendo na morte 
Jazer moribunda 
Dos nobres honrados 
Valente cohorte; 

Com força existia. 
Leão, que bramia 
Por ver lusitanos 
Escravos da morte 
Que os mesmos temia; 

Pois destes por fim 
Se quebram cadeias; 
No campo a peleja 
Começa valente. 
E entre as ameas. 

Sim, destes, qual ave 
Phénix renascida 
D'immenso montão 
De cinzas e fogo, 
Recobra-se a vida; 

A vida que outr'ora 
Fizera tremer 
Soberba Carthago, 
De Roma o poder, 
Soberbo, e d'estrago; 

Lá soa, e se eleva 
Troar do canhão! 



Adagas se encrusam 
Na rigida acção, 
Da independência! 

A voz da victoria 
D'acçoes principaes 
Lá passa nas tubas 
Da fama immortal, 
Soberbos annaes. 

Oh! Salve! Ditoso 
Dia de Dezembro 
Primeiro de todos, 
Que heróico entre os mais, 
Felizes relembro 

E>o de seiscentos 
E quarenta annos 
Além de mil 
Anno faustoso 
Para os lusitanos 

Festeje-se o dia 
De paz e de gloria! 
Livre de rancor, 
Da independência 
Renove a memoria! 

Em quanto que amigos 
E confederados 
D'Hispanha aos visinhos, 
Mostramos oppor-nos 
A ser federados. 

Viva independente 
O bom Portugal 
Viveiro d'heroes 
Em letras virtudes 

Fama perenal! 
A par da visinha 

Briosa nação, 
Que a gloria só quer 
De ser federada 
No illustre Brazão: 



Brazão. que d'Hispanha 
Junto ao Lusitano 
Pela independência 
Bateram ha annos 
Poder deshumano. 

Viva Portugal, 
A Hispanha, sim, viva! ! 
Confederação 
Geral flicidade 
Total lhe reviva! 

Irmãos ser dois saibam 
Povos conf derados 
Com sceptros diversos 
D'igual harmonia, 
Em solo apartados; 

Pois esse o brazão, 
Nacionalidade, 
Que conservar deve 
D'hispanos e lusos 
A FRATERNIDADE ! 



31. Sem Autor — Hymno Nacional Io de Dezembro. [1864]. 
Fonte: Cancioneiro de Musicas Populares..., vol. Ill, 1898, p. 289-
291. 

HYMNO NACIONAL Io DE DEZEMBRO 

O valor dos Portuguezes 
E mui grande e mais se augmenta, 
Venceu elles aos Castelhanos 
Em mil seiscentos e quarenta. 

Jamais os povos consintam, 
Não, não, não, 

Jugo estranho em Porugal, 
Não, não, não, 

Viva D. Luiz Primeiro 
Que é nosso irmão, Rei sem igual. 

Valorosos portuguezes, 
Festejae dia primeiro 
De dezembro, em que explimos 
O férreo jugo estrangeiro. 

Jamais, os povos consintam... 

Ninguém ha que a pátria venda 
Ao cruel jugo esrangeiro, 
Só algum qual vasconcellos, 
Esse ministro int'resseiro. 

Jamais, os povos consintam... 

Portuguezes denodados, 
Filhos da Luza nação, 
Conservae a Liberdade 
D'E1 Rei o quarto João. 
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Jamais, os povos consintam... 

Apesar de nunca termos encontrado este hino transcrito nas páginas 
dos periódicos, nem em qualquer outra publicação da época, o 
Cancioneiro de Musicas Populares de César das Neves e Gualdino de 
Campos, editado no final do século, consagrou-o na sua resenha, e 
dispensou-lhe o seguinte comentário: 
"Este hymno não é uma peça artistica, nem na musica nem na lettra, 
mas tem o merecimento de mostrar na sua rudez os sentimentos de 
independência que animam o povo portuguez no seu patriotismo e 
affecto ao seu rei, quando este lhe sabe conquistar o coração. 
Este hymno appareceu em Lisboa por volta de 1864, pouco depois 
de se organisar a Commissão Patriótica que solemnisa todos os annos 
a data gloriosa da independência de Portugal. Não conhecemos o 
author ou authores". 
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32. MATOS, João de — Um Brado. 
Fonte: O Duende, Lisboa, 1865, n° 2, p.1-2. 

UM BRADO 

Portugal! repelle altivo 
O jugo do Castelhano! 
Que esse audaz povo tyranno, 
Deseja ver-te captivo 
Do seu dominio oppressivo; 
Quer ver-te curvo a seus pés, 
Quebrar a nobre altivez 
Que alcançaste n'outras eras; 
Mas enganae-vos ó feras! 
Que inda ha povo Portuguez. 

Enganae-vos, a meu ver, 
Julgando que o povo, agora 
Não é o mesmo que outr'ora 
Que aprendendo a combater 
Zombou do vosso poder, 
Alcançando eterna gloria; 
Tão eterna que a memoria 
Jamais o pôde olvidar. 
Castella, vai consultar 
O que ainda conta a historia. 

Vai consultar, e verás 
O que são os Portuguezes!... 
O que foram tantas vezes 
Lá na história encontrarás; 
Mil exemplos acharás 
De nobres feitos preclaros, 
Que nos tornaram tão caros 
A vista de tanta gente: 
Castella, escuta!... o 'stridente 
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Brado que diz: Montes Claros!! 

Hespanha escuta comigo 
O que a voz diz bem de rijo, 
Lá brada, brada Montijo, 
Depois Castello Rodrigo; 
Valverde, brada consigo 
E proclama Ameixial, 
Porém, isto pouco vai 
Á vista de Aljubarrota 
Em que tu, desfeita e rota 
Fugiste de Portugal. 

E a nobre restauração! 
Em que soltamos dos pulsos 
As cadeias; e expulsos 
Fôsteis vós d'esta Nação 
Não será mais uma acção 
Que prove o nosso poder?... 
Hespanha não posso crer, 
Que tenhas hoje a lembrança 
De julgar que houve mudança, 
Em quem te soube vencer. 

Essa união desejada, 
Em que tendes posta a vista, 
Riscae-a da vossa lista 
Nação avara e esfaimada; 
Não será escravisada 
Tão nobre e heróica nação 
Que tem da gloria, o padrão 
Por outra que pouco vai; 
Nunca, nunca, Portugal 
Quererá tal união. 



33. CRUZ, A. — Portugal, (Ponte da Barca, 22.8.1865) 
Fonte: O Favorito, Lisboa, 16.10.1865, n° 19, p. 1. 

PORTUGAL 

Ha um nome que brilha na historia 
Das nações com fulgor sem rival; 
Este nome radiante de gloria 
Faz tremer infiéis — PORTUGAL! 

Oh gigante coberto de louros ! 
Oh atleta invencivel na luta! 
Oh sacrário de tantos thesouros! 
Quem na terra teu brilho disputa? ... 

Quem as letras forjou em mais c'roas 
Com que o mundo teu nome traduz? 
Com que o fausto ainda hoje apregoas 
Das riquezas que herdaste da cruz?... 

Oh!... Ninguém!... Venha Roma, a famosa 
Que tremeu ante o luso pastor, 
E dAnibal a pátria orgulhosa; 
Portugal lhes offusca o valor. 

Eis o berço d'heroes esforçados, 
De Moniz, Albuquerque e do Gama, 
De mil outros, que vivem contados 
Em estancias d'insolita fama... 

Com a cruz arvorada na mão, 
Com o gladio luzente e vivas, 
Foste longe ao inculto sertão 
O seu erro extinguir contumaz: 

Arvorar o estandarte de Christo 
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Nas ruínas da crença pagão, 
Com exforço e valor nunca visto, 
Tendo sempre a victoria na mão. 

Affrontando a ousadia das ondas, 
Da procella o cruento rigor, 
Novos mares impávido sondas 
A buscar da riqueza o thabor. 

Não contente das palmas ganhadas 
Aos visinhos em lucta cruel, 
Ias longe ceifar co'as espadas 
Pela terra mais outro laurel. 

Tinhas ouro em teu seio fecundo, 
Eras rico de fértil torrão; 
Mas ornaste co'as jóias do mundo 
Tua fronte d'eterno brasão... 

Portugal! ó, leão do occidente, 
Se rugias á beira do mar, 
Abalavas de susto o oriente 
Da amplidão de remoto palmar. 

Quantos sceptros na briga quebraste! 
Que de c'roas rojou a teus pés!, 
E as nações, que em remorso deixaste, 
A pedir-te alliança tu vez... 

Eras nobre ! que o diga a epopêa 
D'esse eximio poeta — Camões — 
Grande génio que a pátria incendea, 
Decantando immortaes Cesarões. 

Que o repitam de Diu as muralhas, 
E as amêas d'Arzila invencivel, 
Onde o Luso traçou as mortalhas 
D'inimigos com força indisivel. 



Falle Ourique, a appolenta dos mouros, 
Montes Claros, Salado e Alenquer, 
Santarém, alcaçar de thesouros, 
Que do Lysia o leão faz render. 

Minha pátria! eras nobre! Hoje o mar 
Que te banha o extremo sol-pôr. 
Quando ruge parece entoar, 
Do teu fim o pausado estertor. 

Pelas veas dos filhos d'agora 
Já não corre dos Castros a seiva; 
Pobre pátria ridente de outrora, 
A grangrena do mal em ti eiva, 

És a thumba d'heroes, que passaram, 
Es o alfange partido dAviz, 
Com que os reis, teus senhores riscavam 
A seu grado a balisa ao paiz... 

Mas, coragem... se um dia se ouvir 
Os teus filhos as armas chamar, 
Verás logo ao teu brado accudir 
Um tropel de soldados sem par. 

Se rugir o leão de Castella 
No seu antro de raiva e feroz, 
Has-de ver como o luzo desvella 
Os tropheos, que pertencem a nós... 

Eia, surge, ó gigante prostrado! 
Teu lethargo me condóe! 
Cada filho é um bravo soldado, 
Cada bravo... tens n'elle um heroe !... 

Ha um nome, que brilha na historia 
Das nações com fulgor sem rival; 
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Este nome radiante de gloria 
Faz tremer infiéis — PORTUGAL. 

(Extraído do Noticiarista de Braga ) 



34. J. G. — Portugal e Hespanha ou o Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: A Sentinela da Liberdade, Covilhã, 30.11.1865, n° 37, p. 4. 

PORTUGAL E HESPANHA OU O Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Portugal! Portugal! que te importam 
Essas hostes d'estranha nação?!... 
Que te importa, que a Hespanha te encare 
Com seus olhos de torpe ambição? 

Ella é forte, potente e orgulhoza; 
Tu pequeno e esquecido, mas vê, 
Que no peito de leais portuguezes 
Nunca morre a coragem e a fé! 

Houve um dia em que a aurora mais bella 
No horisonte da pátria raiou, 
E em que um povo, sem reino e opprimido, 
Os leões de Castella prostrou. 

Houve um dia, em que a imagem de Christo 
Da cruz santa sua mão desprendeu, 
Abençoado o teu povo, que, heróico, 
Tão feliz liberdade te deu ! 

E outra vez tu provaste o que vale 
Um punhado de bons filhos teus, 
Que inimigos não contam nem tremem 
Que na terra só temem a Deus! 

Se os Filippes traiçoeiros poderam 
Com seus ferros teus pulsos prender, 
N'um momento quebraste esses ferros, 
E com elles teu triste soffrer! 

E cuspiste nas faces aos loucos, 
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Que tão longo fizeram teu mal 
Que te criam escravo submisso, 
Esquecendo quem és, Portugal! 

Liberdade !... palavra bemdita, 
Que no mar, que na terra e no céu 
Estampou essa mão portentosa 
D'esse Deus, que na cruz nol-a deu! 

Foi por ti, que hoje a Italia soberba, 
Bella, altiva, feliz se elevou! 
Foi por ti, que também, ha dous séculos 
Portugal férreo jugo quebrou ! 

Tu só guias os povos do mundo 
Com a tua ni tida e magica luz! 
És o astro que fulge sem mancha, 
E que á paz e á ventura conduz! 

Liberdade! rainha do mundo! 
Quem não vê, quem não vê teu poder 
Quem não vê, que em momentos tu podes 
Da oppressão mil grilhões dissolver... 

Portugal! Portugal! que te importa 
O poder d'uma estranha nação ?! 
Tu serás e és ainda o que foste, 
Não te curves á torpe ambição! 
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35. Sem Autor — Será verdade? 
Fonte: O Nacional, Porto, 26.2.1867, n° 47, p. 2. 

SERÁ VERDADE ? 

Lá na aldeia já ha muito se diz, 
Que nos querem fazer hespanhoes! ! !... 
A nação tyranna a um povo bárbaro 
Como unir-se um povo de heroes?!... 

Enxadas, gadanhos, arados e fouces 
A pátria da novo viriam salvar, 
— A terra de lusos de estrumes sedenta 
Ibéricos cadáveres viria estrumar. — 

Isto diz lá por fora o velhinho, 
Que á eira, nem sequer pode ir já; 
Diz o mesmo moço e as moças 
Sobre isto cantam á viola por lá. 

Ao Porto, arca da grande politica 
Nós vimos saber, se é, ou não verdade: 
Se os lusos terão por socio o gallego, 
Renegando a pátria, nome e liberdade. 

Adeus; dizer vamos aos nossos patrícios 
Que o Porto nos disse por mais de mil vezes 
União Ibérica jamais a teremos... 
— Viva a Independência, somos Portuguezes. 

Este texto constava dos impressos que eram distribuídos por um 
grupo de máscaras fingindo velhos da aldeia, que se exibia no 
Carnaval de 1867 do Palácio de Cristal. 
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36. ROSADO, A. P. —A Iberia! 
Fonte: Diário Popular, Lisboa, 4.12.1866, n° 119, p. 2. 

Á IBERIA! 

Ouvis murmurar ao longe 
Esse vozear confuso 
De ruido assustador? 
Não ouvis o immenso brado, 
Que se ergue de cada lado, 
Como da vaga o fragor? 

É a voz d'um povo opprimido, 
Como um só homem unido, 
É a voz de desesperação !... 
E um brado santo e nobre, 
Com que um povo escravo e pobre 
Sacode a escravidão? !... 

P'ra que ouçaes esse ruido 
Haja dois sec'los erguido 
Por extinctas gerações, 
Ouvi, escutae a ora 
Tudo o que vos vou contar: 
Quem o passado recorda, 
Pulsa a mais sensivel corda 
Que n'aima pode vibrar... 

Oh ! vinde, vinde comigo 
Atravez d'esse passado: 
Como eu, tereis já pensado 
Que é doce livre morrer: 
D'esse passado de gloria 
Cumpre recordar a historia, 
Que nunca deve esquecer. 
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Tendes gosado algum dia 
O horisonte encantado, 
O lindo ceu azulado, 
Do nosso ameno paiz? 
Quando a linda primavera 
Teve grinaldas formosas 
De jasmins, cravos, de rosas 
D'essas galas tão gentis? 

Tendes, sim, não é verdade? 
Ou, quando o sol no horisonte, 
Occultando a loura fronte, 
Diz ao dia o extremo adeus: 

E que sentis n'essa hora? 
N'esse adeus, n'esse sorriso? 
Julgaes estar n'uni paraizo 
Fadado pela mão de Deus! 

Tendes rasão! 

Que mais queremos? 
A natureza, mimosa 
Fez nossa terra, formoza, 
Linda não pôde ser mais: 
Nem essa França orgulhosa, 
Tão pouco Albión poderosa 
Mostram bellezas rivaes. 

São mais ricas na sciencia 
Porque mais pobres nasceram: 
Como vós, nunca tiveram 
Do nosso solo o valor: 
Que esta per'la do occidente 
Fel-a rica a natureza; 
Jóia de maior belleza 
Não tem creado o Senhor! 



Tal nossos pães a julgavam 
Crentes, quando a defendiam: 
Amor, família esqueciam 
Do campo no pelejar!... 
Á invasão estrangeira 
Ousados oppondo a espada, 
Formam c'os peitos barreira, 
Para livre a sustentar. 

Debalde a Hespanha orgulhosa 
Os embala com carinhos... 
Astúcia de maus visinhos!... 
Perfídia que ninguém crê!... 
P'ra força não tendo força, 
Pasmando em nossas façanhas, 
Só emprega astúcia e manhas, 
Que todas frustradas vê... 

Té que um dia... oh! dia infausto 
Foi esta terra trahida, 
E a Hespanha, irmã fraticida 
Sobre ella forte adejou !... 
Confiada na fraqueza 
Anima a esperança que nutre, 
E em suas garras d'abutre 
Exangue a presa empolgou !... 

Oh ! chora que só teus prantos! 
Só teus suspiros e dôr, 
Contra esse jugo oppressor 
Que inerme te esmaga o peito!... 
Forte o invasor, a gosa, 
Vê em ti a humilde escrava, 
No seio o punhal te crava, 
Sceptro pr'os tyrannos feito!... 

Cerra a pagina da historia 



Que revelia essa traição!... 
Maldição!... sim, maldição 
Sobre os filhos renegados !... 
Captiva, és nobre, e senhora!... 
Tu não perdeste inda tudo; 
Terás inda um fort'escudo 
No peito dos teus soldados!... 

Embora a vida te esgotem 
A fome, a miséria, o crime... 
Teu soffrimento é sublime... 
É provação ante Deus! 

Has de renascer mais bella: 
Despertarás de humildade, 
Aos brados de Uberdade 
Que soltam os filhos teus!... 

Sim!.. .não vem longe esse dia... 
Não é um sonho d'engano... 
Fora o jugo castelhano, 
Que já não podes soffrer!... 
Ergue-te fronte abatida!... 
Se no campo fores vencida 
Has de com gloria morrer!... 

Que lindo o dia se ostenta, 
Se da historia bem lembro, 
No primeiro de dezembro 
De mil seiscentos quarenta!... 

Quantos annos d'amargura!... 
Quantos d'opprobrio, d'exilio!! 
Quantos de desesperação !!!... 
Quantos dias são passados, 
Rojando os grilhões pesados 
Da mais dura escravidão!... 



Nobreza... só castelhana!... 
Nós... só... raça conquistada, 
Escarnecida, aviltada 
P'io mais estranho dominio!... 
D'um canto ao outro da Hespanha, 
Contra nós, hórrida sanha 
Nos quer levar ao exterminio! 

Oh!... que não sei como posso 
Lembrar taes tempos de dôr, 
Sem estremecer de horror 
Á vista d'esse passado... 
Portugal, que fora nobre 
Que a lei ao mundo impozera, 
Já esqueceu quanto era 
Eil-o ora ao escarneo votado !... 

E não ha alma arrojada, 
Alma que o medo não cerra, 
Que solte um brado de guerra, 
Que desperte esta nação?!... 
Oh!... brilhe a primeira espada!... 
Correi ás armas, valentes !... 
Mostrae que sois descendentes 
De guerreira geração!... 

Ha aqui muito peito nobre 
Prompto a tão ousada empreza: 
Muita alma portugueza 
Que expira de magoa e dor: 
Talvez o sigillo encobre 
Tão alto commettimento, 
Só aguardando momento 
De mostrarem seu valor. 

D'entre todos o primeiro 



Um homem, valente, ousado, 
Um drama tem preparado 
D'eterna recordação: 
Eis João Pinto Ribeiro, 
Da pátria o melhor amigo, 
Que leal despresa o perigo, 
Bradando: ergue-tenação!! 

Mais trinta e nove escolhidos, 
N'esse palácio do Almada, 
Buscando hora reservada, 
Communicarn seus anhellos: 
Sorri-te; oh ! pátria querida! 
Que das mãos vais ser remida 
D'esse feroz Vasconcellos... 

Que lindo dia se ostenta, 
Se da historia bem lembro, 
No primeiro de dezembro 
De mil seiscentos quarenta... 

Raiara vistoso o dia, 
Como sorrindo á cidade: 
Annuncio da liberdade, 
Que também ia raiar: 
Que som estranho é aquelle 
Cada vez em mór augmente 
Mais forte a cada momento, 
Quem ousa assim vozear ?... 

Eil-o... vem-se approximando... 
Já se distinguem as vozes... 
São brados... brados ferozes !... 
Não ha quem possa detel-os!... 
No furor gritam insanos... 
Fora o jugo dos tyrannos! 
Fora ! morra Vasconcellos ! !... 
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E agora... oh! gosaes comigo 
D'essas scenas de delírio!... 
A gloria apoz o martyrio, 
Morte... sangue sem piedade! 
Nas aspirações mais santas 
Lá repetem mil gargantas 
O grito de — Liberdade! ! 

Astro brilhante de gloria... 
D'esté paiz nobre esteio,... 
Tens um templo em cada seio 
Que n'esta terra nasceu !... 
E tantos brados que echoam 
São tanos hymnos, que entoam 
Que se elevam té ao ceu!... 

Na rua o sangue corria; 
Mas só, sangue de inimigos, 
Que á custa de tantos p'rigos 
Vem nosso solo regar: 
E cego n'esta matança 
Bradava o povo — Vingança!... 
Pátria, queremos-te vingar ! 

Passado o dia, era livre 
Esta nossa pátria qu'rida: 
Por tanto tempo opprimida, 
Finalmente o collo ergueu!... 
Vede o que pôde a ontade!... 
Julgaram-a fraca, e forte, 
Sorriu, despresou a morte, 
Arma-se, lucta e venceu !... 

Vede, que dia de gloria!... 
(Foi este, o d'essa façanha,) 
Ódio eterno, guerra á Hespanha 
Juraram nossos avós; 
N'esse dominio maldicto, 



Só conhecemos revezes, 
Se ainda somos portuguezes, 
Que amor lhe havemos ter nós?... 

Quereis pois, ainda lembrados 
De tão severa lição, 
Quereis ver esta nação 
A Hespanha outra vez unida? 

Nunca! mais val a pobresa, 
Felizes somos agora; 
Não choramos, como outr'ora 
A liberdade perdida. 

Não queremos essas vantagens 
Enganosas, que apregoam: 
Essas vantagens, que atroam, 
São embuste, engano só!... 
Gozem embora, tranquillos 
As barbaras leis que os regem: 
Não cuidem que nos protegem; 
Não carecemos do seu dó ! !... 

Talvez outros nos esmaguem... 
Vencidos, nunca traidores, 
Sofframos as nossas dores, 
Quaes descendentes de heroes: 
Se adversa for a sorte, 
Sofframos antes a morte; 
Mas nunca! nunca hespanhoes!! 

Maldicta crença da Iberia 
Que falsos peitos corroes !... 
Bravata só de hespanhoes; 
Annuncos só de revez!... 
Com ella vem a miséria... 



Aprendei em nossa historia, 
Que nada vale a gloria 
D'aqui morrer portuguez. 

O autor esclareceu os leitores das circunstâncias de produção deste 
texto: 

"Ha hoje, pouco mais ou menos, dous mezes, tinhame reunido 
com alguns amigos meus...conversação. Por acaso, um d'elles estivera 
havia pouco tempo em Badajoz e fallou das esperanças dos 
hespanhois em se unirem aos portuguezes. 

Não posso explicar o que senti; mas o que posso dizer é que o 
coração saltava-me no peito, não de ódio, porque seria essa uma 
paixão demasiado baixa (...); mas de ressentimento e susto. 

Nunca! é impossivel!! 
Minhas palavras tiveram ecco nos que me rodeavam. 
Pediram-me alguns versos contra a união ibérica; não sei 

porquê maquinalmente anuí. Raras vezes tenho incomodado as 
musas. 

(...) No fim de duas horas tinha concluido o trabalho. Eles 
aplaudiram-no. Guardei-o. Instado pelos mesmos aceitei publical-o. " 

Outros Periódicos: 
A Sentinela da Liberdade, Covilhã, n° 128, 9.12.1866. 
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37. Um Inimigo da União Ibérica — Jura do Velho Portugal. 
Fonte: O Papagaio, Lisboa, 1867, n° 14, p. 1. 

JURA DO VELHO PORTUGAL 

Sumio-se a lua! condemnado á morte, 
A tua hora Portugal soou! 
E escusado querer fugir á sorte, 
Decreto infame que um Casal traçou. 

E muito, é muito! respondeu ao longe 
A voz sumida do seu Zé do Breu, 
Trajando roupas semelhante ao monge, 
D'entre os burricos a cachola ergueu! 

Trepando sempre!... como um ser celeste 
Abrindo os olhos de sinistra luz, 
Qual Ahswerses semeando a peste 
Nada respeita! nem a propria Cruz! 

Ergue-te altivo! teu pesado espanto 
Tu não o mostres a ninguém, ningem... 
Deixa Castella vir roubar-te o manto, 
E o próprio sceptro se o quizer também. 

Depois teus filhos d'espingarda alçada, 
Devem bater-se té-se ouvir por fim 
Os castelhanos com a voz magoada 
Aos portuguezes vir fallar assim: 

Povo d'heroes, para quem a vida 
Em renhida lucta eu não vi amar, 
Respeitae ó bravo a nação rendida 
Ouvi-lhe a jura que ella vae jurar 

"Se acaso um dia minha voz erguer, 
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O vosso jugo quebrarei por fim, 
Ai ! do traidor s'inda então viver 
Dal-o-hei ás feras para o seu festim. 
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38. CALDAS, Pereira — O Brado de Portugal (Braga, 9.6.1861). 
Fonte: Almanack Familiar para Portugal e Brasil, Braga, Tip. A. B. da 
Siva, 1868,p.26-29. 

O BRADO DE PORTUGAL 
( No Theatro Bracarense de S. Geraldo, na noite de 9 de Junho de 
1861, na representação das Recordações da Guerra da Peninsula ) 

Dilectos filhos da gloria, 
Lusos meus e meus guerreiros: 
Ouvi, gravae na memoria 
Meu brado contra estrangeiros: 
Embora d'annos curvado, 
Não quero ser dominado 
Por outro estranho paiz; 
Amo as terras que são minhas; 
Nem as longe, nem visinhas, 
Curvarão minha cerviz! 

Cada filho do meu solo 
Nasce heroe, raiz da guerra: 
Não curva a ninguém o collo, 
Do mundo nada o aterra! 
Na grande lucta romana 
Teve a terra lusitana 
Apimano e Cesarão: 
Teve o grande Viriato, 
Nome á pátria sempre grato, 
Morto de Roma á traição! 

Com filhos tão extremados 
Nunca morre a liberdade: 
Não podem ser dominados 
Heroes de tal magestade! 
Foi com elles nos impérios 
D'ambos os dous hemispherios 
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Semore livre Portugal; 
É mister que d'hora avante 
Não se murche um só instante 
A lusa gloria immortal ! 

Contra as hordas d'estrangeiros, 
Se tentarem conquistar-nos, 
Á guerra, filhos guerreiros, 
Vamos todos levantar-nos! 
Ao pizar dos agressores 
A nossa terra d'amores, 
Lampejo o ferro na mão: 
Não fique velho nem moço, 
Não se slave do destroço 
Nem um só dos da invasão! 

Cada tronco das montanhas, 
Cada pedra das estradas, 
Seja um padrão das façanhas 
Pela pátria praticadas! 
Da lusa bandeira ao lado 
Vista as galas do soldado 
Cada peito portuguez; 
Nessas horas de batalha 
Sirva o peito de muralha 
Com guerreira intrepidez! 

Marchemos em mão cerrada 
Contra o déspota estrangeiro; 
Pela pátria idolatrada 
Marcha o luso povo inteiro! 
Marchará de monte em monte, 
Qual o grande Xenophonte 
Na frente dos seus dez mil: 
Ceifará seus patricidas, 
Qual n'outr'ora um Leonidas 
No grego monte alcantil! 



O Deus do filho d'Henrique 
Vela por seu Portugal. 
Sejamos bravos d'Ourique, 
Formando um corpo geral! 
A guerra, á guerra cerrados: 
Até os mortos myrrados 
N'esse dia surgirão; 
Que nem as mesmas ossadas 
Toleram o ser pisadas 
Pelos pés d'outra nação! 

Nossa augusta independência 
Não foi dadiva d'alguem: 
Foi do luso a persistência 
Quem ganhou tudo o que tem! 
Somos livres, e seremos; 
Que para livres nascemos 
Com altiva intrepidez! 
Viva a lusa heroicidade ! 
Viva a lusa liberdade! 
Viva o povo portuguez! 

Outros Periódicos: 
O Camões, Porto, n° 118, 30.11.1882, p. 106. 
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39. SARDINHA, Padre M. Joaquim — Um Grito Patriótico ao Povo 
Portuguez, (Braga) 
Fonte: Jornal de Notícias, Porto, 27.8.1868, n° 194, p. 2. 

UM GRITO PATRIÓTICO AO POVO PORTUGUEZ 

Oiço rugir o leão... 
Deixal-o rugir: coitado! 
Rugge, rugge, monstro irado; 
Que avassalar-nos... oh! não! 

Em quanto que houver munições, 
Cryptas, florestas, oiteiros, 
Áridos desfiladeiros, 
E sangue nos corações. 

Que venha cá o valentão, 
Que venham esses Malampos; (*) 
Venham; — que já nossos campos 
Tem d'adubo precisão... 

Não; não se põe jugo assim 
Aos filhos dAljubarrota; 
Só perdida a ultima gota 
De sangue luso! Então assim. 

Mas nós, á força hespanhoes !... 
Ah ! erguei-vos indignadas, 
Rompei as campas, ossadas 
De portuguezes heroes ! 

Erguei-vos! despedaçae 
Os frios grilhões da morte! 
E, commigo ao sul e ao norte, 
Em rouca voz proclamae: 
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"Povos da Lysia! se a sorte 
Deve orphanar-se da pátria, 
Antes mil vezes a morte! 

Deshonra a ti, nação lusa! 
Se adormeceres escrava, 
Na terra, onde se arcabuza!!!" 

(*) Nome próprio de hebreus 

"Esta poesia foi recitada pelo inteligente sargento de infanteria n° 8, 
o snr. Soares na ultima recita que deram no theatro de S. Geraldo, no 
fim do drama 29, ou Honra e Gloria". 
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40. CARVALHO, Antonio José de — Um Brado Patriótico a Portugal, 
(Guarda, 28.9.1868). 
Fonte: A Voz Feminina, Lisboa, 11.10.1868, n° 39, p. 2. (colhido do 
Egitaniense). 

UM BRADO PATRIÓTICO A PORTUGAL 

Medonha guerra a Hespanha agita; 
O povo altivo ergue a cerviz; 
no throno déspota os olhos fita; 
de sangue tinge o seu paiz. 
E, privado o throno da pujança 
com que saboreava a vingança, 
a seus pés abriu esse abysmo 
de que é negra origem o despotismo. 

Sangue! Sangue! — é o grito pavoroso, 
que na terra retumba e nos mares; 
Guerra! guerra! — é o brado horroroso, 
que nos campos restruge e nos lares. 
E o povo que era ha pouco escravo, 
eil-o altivo, intrépido e bravo, 
quebrando da escravidão os grilhões, 
e içando avante seus pendões. 

Mas o povo ovante tem ambições; 
o hálito do sangue o torna feroz; 
e, se livre se vê da escravidão, 
da minha pátria pode ser algoz: 
E tu, minha pátria verás tyrannos, 
que nos escravisaram tantos annos, 
arvorar em teu seio as bandeiras, 
que foram desleaes e são estrangeiras?!... 

Oh! nunca! nunca! bravos portuguezes! 
respeitae as ossadas dos avós; 
se da guerra soffreram as revezes, 
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foi gloria e exemplo para vós. 
Como elles odiêmos a Hespanha; 
não temaes os horrores da campanha; 
e se a morte encontrardes na batalha, 
a nossa pátria vos seja mortalha. 

Se vos pedir as convulsões supremas, 
Só a ella deveis dedical-as, 
que, para a livrardes das algemas, 
a vida é nada, não se temem balas. 
Se virdes a metralha dos canhões 
e inflammados da guerra os vulcões, 
seja então cada peito um baluarte 
e os cadav'res vos sejam estandarte. 

Heroismo, bravura e amor! 
Como lavas, golfando das crateras, 
a pátria livrae do estertor; 
imitae portuguezes d'outras eras. 
P'la pátria morrer enthusiasma, 
evitae-lhe da morte o phantasma; 
sede heroes, sede raios, sede bravos; 
não queiraes algemas de escravos. 

Nota da Redactora: 
"A força apposita e o arrojo que caracterizam as estancias 

precedentes induziram-nos a transcrevel-as; mas tomaremos a 
liberdade de dizer que não concordamos com o distincto autor, 
redactor do jornal em que appareceram, que devemos odiar a 
Hespanha. 

Não; ao nosso coração de mulher é infinitamente mais 
agradável a idêa de amar a Hespanha como irmã; compadecel-a 
como opressa. Mas nem por isso deixamos de ver a necessidade de 
que os filhos deste solo estejam alerta, vigiando pela independência 
e autonomia da sua pátria querida. Sobre este ponto estamos 
perfeitamente accordes com o poeta, e com elle bradamos: 

Sede heroes, sede raios, sede bravos 
Não queiraes algemas de escravos." 
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41. ARAÚJO, F. D. d'Almeida e; BRAGA, Costa — Hymno Patriótico 
[Hino da Restauração Io de Dezembro 1640]. 
Fonte: As Novidades, Lisboa, 15.10.1868, n° 58, p. 3. 

HYMNO 

Luzitanos, é chegado 
O dia da redempção. 
Caem do pulso as algemas, 
Resurge livre a nação. 

O Deus de Affonso, em Ourique 
Dos livres nos deu a lei; 
Nossos braços a sustentem, 
Pela pátria, e pelo rei. 

As armas, ás armas, 
O ferro empunhar; 
A pátria nos chama, 
Convida a lidar. 

Excelsa casa Bragança 
Remiu captiva nação, 
Pois nos trouxe a liberdade 
Devemos-lhe o coração. 

Bragança, diz hoje ao povo: 
"Sempre, sempre te amarei" 
— O povo diz a Bragança: 
"Sempre fiel te serei." 

Ás armas, ás armas, etc. 

Esta c'rôa portugueza 
Que por Deus te foi doada, 
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Foi por mão de valerosos 
De mil jóias engastada. 

Este sceptro que hoje empunhas, 
E do mundo respeitado, 
Porque em ambos hemispherios 
Tem mil povos dominado! 

As armas,... 

Nunca pode ser subjeita 
Esta nação valerosa, 
Que do Tejo até ao Ganges 
Tem historia tão famosa. 

Ama-a, pois, qual o merece; 
Ama-a, sim, nosso bom rei, 
Dos inimigos a deffende, 
Escuda-a na paz e lei. 

As armas, ... 

Ah! se houver já quem se atreva 
Contra os lusos tentar, 
O valor de um povo heróico 
Hade os impios debellar. 

Viva a pátria, a Uberdade, 
Viva o regime da lei, 
A familia real viva, 
Viva, viva o nosso rei. 

As armas, ás armas, etc. 

"Recebemos uma carta do auctor do drama 1640 ou a Restauração 
de Portugal, enviando-nos a letra do poema do qual o sr. Monteiro 
d'Almeida se serviu para escrever o hymno patriótico que o sr. 
coronel Rego mandou ensaiar pela banda do seu regimento. O auctor 
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offerece a letra para se transcrever n'este jonal, afim de que 
vulgarizando-se com a musica, adormente os ouvidos ibéricos. 
O sr. Monteiro d'Almeida transportou este hymno com a competente 
letra para piano assim como também a musica para flauta e 
vendem-se na loja do sr. Rabilhas na rua da Prata". 
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42. BUTLER, A. — Alerta, (Leiria, 10.10.1868). 
Fonte: O Viriato, Viseu, 16.10.1868, n° 1413, p.4. 

ALERTA 

Eia — alerta — heroes portuguezes, 
Que o iberismo nos quer supplantar; 
O pendão onde as quinas tremulam, 
Quer no pó o iberismo arrastar. 

Detestamos, não queremos na Lysia, 
Essa ibéria, fatal união; 
Ib'ros sejam hespanhoes façanhudos 
Portuguezes só Luzos serão. 

Luzitania, outr'ora tão rica, 
Portugal tão heróico depois 
Repulsai hoje algema inimiga 
Ou morrei portuguezes quaes sois. 

Férreo jugo já temos soffrido, 
Esse jugo a nação sacudiu; 
De Castella o poder opressor, 
Deixou Lysia, e cobarde fugiu. 

Inda somos, quaes Luzos d'outr'ora, 
Portuguezes de brio e valor, 
Não deixemos, por força estrangeira 
Offuscar nacional explendor. 

Nossos peitos são fortes muralhas 
Nossas hostes é toda a nação; 
Se David venceu a Golias, 
Portugal vencerá o Leão. 

Portugal tem soldados guerreiros, 
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Também tem posições naturaes, 
São trincheiras seus desfiladeiros, 
São reductos os seus matagaes. 

Eia avante! nação portugueza, 
Eia avante! o iberismo atalhar, 
Que o pendão onde as quinas tremulam 
Quer no pó o iberismo arrastar. 
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43. Sem Autor — Não. 
Fonte: O Bracarense, Braga, 24.10.1868, n° 1614, p. 1. 

NÃO 

Entre seu brado unir á voz d'um povo afflicto, 
E o passo lhe sustar na desvairada sanha, 
Eis d'outro povo o aspecto, ao lhe soar o grito 
De liberdade, sim, mas lá da altiva Hispanha. 

Eil-o seu posto d'honra ! Aquelle brado atento, 
Entre magoado e austero se ergue Portugal; 
Echoam-lhe no peito os ais do soffrimento, 
Repele-lhos a mente, ao recordar seu mal. 

Doem-lhe, como a irmão, alheias desventuras, 
E tanto mais lhe doem, porque soffreu também; 
Mas é da Hispanha a voz ... provirão venturas 
A quem no peito echoam brados que de lá vem? 

Amigas são as naus; sympathia a bandeira; 
O mote — liberdade, independência... Embora! 
Que sigam por devante, e lhe não vá na esteira, 
Ao pavilhão amigo, quem o soffreu out'rora. 

Lembra-te, Portugal, que menos bella 
Não era, não, a luz das illusões, 
Quando viste, cordeiros, os leões 
Trazerem-te venturas de Castella. 

Que te não cegue, pois, em seus fulgores, 
Mesma luz, com seus lindos enganos; 
Um iris te esmaltou de bellas cores 
O sol que te innoitou por sessenta annos. 

Que elle a rama não queime e a sombra afaste 
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D'essa arvore tão bella e tão querida, 
Que com tanto valor, com tanta lida, 
No solo, já tão seu, firme plantaste. 

É sempre nobre o peito, que se inflamma 
Ao grato resplendor da liberdade; 
Mas é mais grata ainda a sua chamma, 
Se resplendece a par da lealdade. 

Assim te ardeu no peito, a vez primeira, 
Aquelle amor da pátria tão constante, 
Que nunca se extinguiu, ao mais brilhante 
Facho de maior luz, mas... estrangeira. 

Assim se irradiou de gloria e brilho, 
O throno que em Ourique a Affonso ergueste; 
Lembra te, Portugal, como bom filho, 
Do santo juramento que lhe deste. 

Vela por ti, por elle, e aos que illumina 
Mais seductora a luz, mais bella gloria, 
Aponta lhes nas paginas da historia 
O merecido premio que ella ensina. 

Esconde-lhes os feitos que ennobrecem, 
Que os não saberão 1er seus corações; 
A quem luzes mais vivas esclarecem, 
Não aproveita a luz d'essas lições. 

Deixa-os cegar ao brilho que fascina, 
Seu brado erguer, á voz da liberdade; 
Mais alto falia a voz da tempestade, 
Também tem brilho o raio que fulmina. 

Caminhem! Mas quem tanta luz alcança, 
Porque seu nome esconde, e á luz o nega? 
Porque esconder assim a nobre herança, 
Que tanto deve honrar a quem a lega? 
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Porque nas trevas anda quem, absorto 
Em mais brilhante dia, a noite foje? 
Que heroe é esse, que não quer já hoje 
A fama que hade ter depois de morto? 

Não é teu filho, não, quem assim preza 
O nome que lhe encobre a feia acção; 
D'heroes também não é tanta fraqueza, 
Tamanha covardia na traição. 

Illustrem, pois; mas appareça leal 
A seus irmãos por quem tanto se finam, 
O nome dos heroes, que a lei te ensinam 
Da tua redempção, meu Portugal. 

E então ressurgirás, lazaro tiste, 
Incrédulo d'agora — novo crente; 
O leito deixarás em que dormiste, 
Nos seccos louros do teu velho oriente. 

Outros descobrirás mais para aquém; 
De novos louros cingirás a fronte; 
Ergue-te, pois, é teu esse horisonte! 
Fita-o, e espera a nova luz que vem! 

Mas em quanto no peito te não arda 
O fogo intenso d'essa luz tamanha, 
Não deixes de velar, attenta a guarda, 
Se seu primeiro alvor virá d'Hispanha. 

E o orvalho, que te deixa na espada 
A tua noite escura, vae limpando, 
Porque não se ennodoe, mas brilhe quando, 
Resplenda a nova luz tão desejada. 

E, se antes de surgir a sua aurora, 
Alguém d'Hispanha annunciar-ta venha, 
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Tão firme no teu posto como outr'ora, 
Assim lhe trocarás teu santo e senha: 

"Bem haja o sol, que ao povo amigo traz 
Da liberdade a luz que tanto anhela; 
Offusque-lhe seu brilho a má estrella, 
E á noite lhe descerre em que elle jaz. 

Abençoada luz que vem do ceu, 
E as lagrimas enxuga ao desgraçado; 
Não mais as chores quem muito soffreu, 
De seus próprios irmãos tão algemado; 

N'aima lhe intorne seu vivaz calor, 
A fronte lhe irradie, e o peito aqueça; 
Bem vinda, pois! ao coração lhe desça, 
Mensageira d'affectos, paz e amor. 

Assim lha quero, porque mais aceite 
Ao povo amigo a mão que me estender; 
Assim lha aqueça, porque mais lha estreite, 
E o fraternal abraço que me der. 

Seja-lhe dia, emfim, a tantas vezes 
Esmurecida luz dos hispanhoes; 
Assim lhe salvem lá seus arreboes, 
E o brado echoe em peitos portuguezes; 

Repelem-lho, porém, se a mão dos bravos, 
Que algemas parte, e sua aurora aponta, 
Á voz que se ergue, libertando escravos, 
Ousar guardal-as, para nossa afronta. 

Então, embora a luz suave e calma, 
Que está surgindo, logo queime e cegue, 
Em nossos corações jamais consegue 
Estuar-lhes as crenças de sua alma. 
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Mais hade em nossos lares aquecêl-os 
Do muito amor da pátria o fogo santo, 
Do que em seus raios envolver, prendel-os, 
O sol da Iberia com seu lindo manto. 

Se, pois, fôr esta a luz da redempção, 
Que lá de Hispanha redemir-nos vem 
Brilhem seus raios, porque mais luz dêem 
E brilho á espada, que escreve — Não." 
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44. COSTA, Angelica Jacinta da — Um Brado Patriótico. 
Fonte: A Opinião Popular, Lisboa, 31.10.1868, n° 78, p. 4. 

UM BRADO PATRIÓTICO 

O que escuto?... que grito insensato! 
Em ouvil-o meu peito estremece... 
E algemado vêr, já me parece, 
Este povo, tão brioso e valente. 

É a Iberia, a invenção seductora, 
Com que a Hespanha nos quer illudir, 
Mas olhae que a deveis sacudir, 
Co'a coragem que sempre mostrais. 

Como qu'reis agora achar bom, 
O que haveis já outr'ora rep'lido, 
Não vos basta o que tendes soffrido, 
Com seu jugo tão cruel e tiranno? 

Sessenta annos de atroz provação, 
Bem nos mostra o que temos a esp'rar; 
Pois o tempo não pôde mudar, 
Em cordeiro uma fera voraz. 

Dom Henrique escolhido por Deus, 
Guia o povo em seus braços potentes, 
E cercado de heroes e valentes, 
Dá principio á feliz monarchia. 

Desta terra de heroes pátria Ínclita, 
Nação quiz vir formar sem igual, 
Dando á coroa um tal brilho immortal, 
Que ninguém poderá apagar. 

Não?! não podem intrigas, e ardis, 
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Sendo a crença tão firme no peito, 
E o valor confirmando o direito, 
Convencer-nos que é bom o ser escravos. 

Sacudistes por mais de uma vez, 
As algemas que impor-nos julgaram, 
E nos campos então pelejaram, 
Estes filhos zelosos da pátria. 

E D. João, que em Aljubarrota, 
Combateu com valor destemido, 
Vencedor, porém nunca vencido, 
Dá o exemplo de nobre amor pátrio. 

D'uma mulher a eterna gloria, 
Foi firmada no ódio iracundo, 
Com que mostra, a Deus e ao mundo, 
Que não queremos o jugo estrangeiro. 

Como podem os filhos d'agora, 
Terem menos horror e desgosto, 
E somente na idéa ter posto, 
A vileza, da pátria vender? 

Oh! não é, não é portuguez, 
Quem assim desta pátria renega, 
E se é tal, ao futuro só lega 
Um penhor de eterna vergonha. 

Passa ao menos a voz de outra vida, 
De João quarto bradar-vos audaz! 
— "Ao sepulchro, onde o meu corpo jaz, 
Desceu toda a coragem e valor? 

"Já nem lembra de que vos livrei, 
Do Leão saguento da Hespanha, 
Que hoje usa encobrir sua manha, 
P'ra de novo vos qu'rer devorar?" 
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A tal voz devereis responder, 
Que liais sereis como os de então 
E os peitos muralhas serão 
Para a pátria em tal p'rigo livrar. 

Neste empenho unindo-nos todos 
Correndo ás armas lhe hão de mostrar, 
Que não temem com sangue o solo regar, 
Para ser livres, e ser portuguezes. 
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45. GUILHERNEZ, Luís Lopes Pereira Dias da Cunha — Sem Título, 
(Moimenta da Beira, 11.11.1868) 
Fonte: Gazeta da Relação, Porto, 17.11.1868, n° 114, p. 2. 

Negrejando vejo alem os elementos, 
O throno a vergar-se ao pezo forte, 
Sublevados da Hespanha os regimentos... 
Protestando contra Izabel vingança e morte. 

A rainha ir caminho do desterro 
A França, p'ra hespanha, attenta o olhar; 
Os frades expulsados do claustro encerro... 
E o theologo bispo, maçon a sophismar. 

Inglaterra a fazer mil conjecturas! 
Engrossando cada vez mais a marinha; 
Roma convulsiva entre amarguras 
Por ser do christianismo mãe e rainha! 

Victor Hugo descrevendo a liberdade... 
Porem Austria, e Prussia, de pé atraz; 
Napoleão premeditando a felicidade... 
Por ser dos republicanos, impio caifaz! ! ! 

A Russia, a olhar com indifferentismo 
P'ra Hespanha, e p'ra todas as nações; 
Conservando o tyranno despotismo ! 
Mas lá sente, d'hora a hora, convulsões! ! !... 

Só tu Portugal... sempre a donnir 
N'esse teu somno de chumbo mortuário!... 
A corda!... veste as armas, vem redemir... 
As chagas d'esse martyr do Calvário !!!... 

Ergue a fronte tu, oh heroe, de cem batalhas ! 
Desde lá, onde o mundo acaba, e o mar começa 
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Que fallem de Malaca e Ormuz, essas muralhas 
Asia, e Africa, e o Brazil que o confessa. 

Ás armas Portugal, — viva a bandeira! 
Da lusa independência da nação! ! ! 
Corramos portuguezes á fileira ... 
E morra tudo, — que quer — escravidão. 

E já sôa a trombeta da guerra 
E nós queremos a pátria salvar! ! ! 
Corra em jorros o sangue na terra... 
Viver livre ou c'o a pátria acabar! ! ! 
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46. BARBOSA, A. M. Antas — Brado Patriótico, (1.12.1868). 
Fonte: A Nação, Lisboa, 5.12.1868, n° 6263, p. 3. 

BRADO PATRIÓTICO 

Ergue-te, ó Portugal! —jamais te humilhes! 
e embora vis inimigos te preparem, 
da traição — as algemas; do martyrio 
— a dôr; Oh! como heroe deves surgir 
do marasmo fatal em que tu jazes! 
Ergue-te, ó Portugal! — é tempo já 
de volveres á vida; no luctar 
continuo das nações, de erguer a voz!... 
Se d'iberia o ministro brado escuta, 
Só tu és culpado. — Ergue-te, bravo ! 
Heroe d Aljubarrota! — Do Montijo, 
Valverde, Ameixial, e Montes Claros 
o nobre campeão! — Ergue-te! ergue-te 
d'esse aniquilamento em que hoje estás, 
heroes, de taes batalhas vencedor! 
Teus filhos te estremecem, te idolatram, 
pois descendentes são dos patriotas, 
que por ti, sangue e vida deram. 

Minha pátria, o meu querido Portugal, 
Oh ! captivo jamais elle será; 
e se grilhões outr'ora lhe lançaram, 
se a filhos mui traidores o berço deu, 
foi para exemplo ser das gerações, 
e mostrar-lhe — que um povo, quebrar sabe, 
nos roxeados pulsos, vis algema! 
Aproveitemos, pois, um exemplo, 
mostrando aos povos livres, que inda os lusos, 
senis e antigos brios não perderam; 
e d'entre nós — aquelle que hoje ousar 
idéas defender a pró da ibéria ... 
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Oh! que maldito seja o patricidal 

Portuguez, sempre feliz em sua casa, 
quer mui livre o torrão em que nasceu, 
e se extrangeiras hordas invadirem 
seu pequeno, mas nobre património, 
fidalgos e peões, velhos e moços 
á lucta hão de correr contra oppressores! 
Té os mortos da campa hão de surgir, 
porque nem esses querem ser pisados 
p'los pés d'uma nação que já venceram. 

— Portugal, sempre livre e independente — 
eis a nobre ambição d'um portuguez, 
que sempre, sempre amou o seu paiz, 
e o lábaro, que em Ourique recebeu 
da luza monarchia o rei primeiro, 
e como humilde sou nesta crusada, 
hoje, que a historia aponta feito heróico, 
tentei erguer um brado contra inimigos 
da nossa independência; porém, débil, 
conheço, é minha voz! — Embora! Embora! 
De Portugal, um filho, não, não pôde, 
no momento em que dizem perigar 
a santa autonomia d'esté povo, 
deixar de erguer um brado que proteste 
contra a negra traição, nefanda idéa, 
de aos estranhos ceder — sequer um palmo — 
do nobre património de Bragança! 
— Se um berço livre o luzo recebeu, 
livre baixar á campa quer o luzo! 
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47. BARBOSA, A. M. Antas — Hymno Anti-Iberico, (Novembro de 
1867). 
Fonte: A Nação, Lisboa, 5.12.1868, n° 6263, p. 3. 

HYMNO ANTI-IBERICO 

Portugal, foi outr'ora gigante, 
Que a longinquas praias levou, 
Aguerridos, gentis galeões. 
E o 'standarte da Cruz arvorou; 
E se alguém hoje intenta, traidor, 
Lá no olvido seu nome lançar, 
Este reino ha de erguerse de novo... 
Do marasmo p'ra sempre acordar! — 

CORO 
Viva o povo lusitano! 
Viva a FAMÍLIA REAL! 
Viva a santa autonomia 
Do nosso bom Portugal!... 

E nem tentar opprimir luzo povo, 
E nem algemas nos queira forjar, 
P'ra saber o que são portuguezes 
Nossa historia vá sim folhear. 
Luso povo, a ibéria não quer, 
Lusas quinas quer vêr tremular, 
Defender essa herança que heroes 
A seus filhos souberam legar. 

Viva o povo lusitano!, etc 

Eu não sei se é traição ou loucura 
Portugal aos estranhos ceder, 
Mas nutrir jamais pode essa idéa 
Quem se preza de luso inda ser, 
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Quern outr'ora quebrou duros ferros, 
Que traidores souberam forjar, 
Oh! não pode albergar o desejo 
D'esté solo á Hispanha entregar. 

Viva o povo lusitano!, etc 

Já Hispanha pisou nosso solo, 
P'ra mais tarde poder attestar, 
Oh! que um povo de bravos, té sabe, 
Vis algemas, nos pulsos quebrar! 
E se alguém, inda intenta grilhões, 
Forjar hoje a um povo leal, 
Ha de vêr esses ferros quebrados 
Pelos filhos do meu Portugal. 

Viva o povo lusitano !, etc. 



48. RASTEIRO, J. R. — Poesia Anti-Iberica, (Peniche, 1.12.1868). 
Fonte: O Viriato, Viseu, 12.1.1869, n° 1438, p. 4. 

POESIA ANTI-IBERICA 

Amigos! muita cautela 
Com a nova parentela 
Que se diz vamos ter! 
Eu, por mim, a ideia engeito; 
E contra ella este meu feito 
Em muralha se hade erguer. 

N'outros tempos mais luzentes 
Nossos pães, avós, parentes, 
Todos, todos á porfia, 
Combatiam com denodo! 
Formavam todos um todo 
Pela nossa autonomia: 

Hoje vemos — ai, que vemos? !... 
Coisas taes, que em vão queremos 
Imporancia, não lhes dar: 
Não haja velho gaiteiro, 
Nem carunchoso pandeiro, 
Que Riégo queira ignorar. 

Eu, por mim, sou portuguez, 
Embora velho burguez, 
Tenho prompta a minha espada; 
E, sem nada qu'rer ouvir, 
Heide dar até cahir 
Na tal obra — Hespanholada. 

Oh! briozos luzitanos, 
Tende braços mais qu'humanos, 
Fazei-lhe guerra cruenta!... 
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Não deixeis que da memoria 
Fujam os traços da historia 
De... seis centos e quarenta. 

Foi carinha a tal "historia" 
Mas p'ra nós de muita gloria! 
P'ra n's e p'ra mais alguém: 
Sim, p'ra quem o é da gemma, 
E que sabe por systema 
O gosto que as couzas tem. 

Elles agora o que querem 
É a Iberia — outros preferem 
O que chamam — Fed'raçaol 
Eu então, velho soldado, 
Tenho cá sempre o meu brado, 
— Liberal Constituição! 

Que tristeza não seria 
Ver a nossa autonomia 
Dar a casca e soçobrar?! 
Deixar em mão d'hespanhoes 
O que a hum punhado d'heroes 
Tanto custou a ganhar? !... 

Nada! o nome portuguez, 
Deve mais de uma vez 
Patentear bem a fundo 
Que já na Europa deu leis, 
E que os nossos grandes reis 
Respeitou-os todo o mundo! 

Não queiramos portuguezes 
A tal ideia annuir, 
Combatamos sempre firmes 
A Iberia, se surgir. 

Ás armas corramos todos, 



Todos, todos, sem parar, 
E sob os louros da victoria 
Hemos pois de descançar. 

Eia! — alerta, portuguezes, 
Que muitos velhos burguezes 
Alerta também estão! 
A minha espada cruenta, 
Embora já ferrugenta, 
Não heide brandir em vão. 



49.TAVARES, Luiz Antonio Sovera — Hymno Patriótico. A Voz da 
Nacionalidade, (Arganil). 
Fonte: O País, Coimbra, 20.4.1869, n° 312, p. 3. 

HYMNO PATRIÓTICO. A VOZ DA NACIONALIDADE 

Como d'esta província, que princeza 
Foi das gentes na guerra em toda parte, 
Ha de sair quem negue ter defeza? 
Quem negue a fé, o amor, o esforço e arte 
De portuguez, que por nenhum respeito 
O próprio reino queria ver subgeito? 

Camões, Lusiad.; canto 4o est. 15a 

Hespanhoes, castelhanos visinhos 
São irmãos, que nós muito prezamos; 
Mas em duas nações, como somos, 
Separados e amigos vivamos. 

Hespanhoes somos nós, portuguezes; 
Castelhanos não, não, não seremos: 
Em defeza da pátria sagrada, 
Se é preciso morrer, morreremos. 

Patrióticos brados ecoam 
De D. Nuno: — "Á guerra! á victoria! " 
Corre o sangue... lá salvam a pátria 
Portuguezes cobertos de gloria. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

Portuguezes sulcámos os mares 
Nunca de outrem jamais navegados; 
Dominamos mil povos remotos, 
E lá temos tropheos arvorados. 

Hespanhoes somos nós, etc. 
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Portugal tem gravado, na historia, 
Seu heróico valor portentoso: 
Nenhum nome de povos estranhos 
É tão bello, tão nobre e famoso. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

E o valor é mais forte que a força, 
Muitas vezes por elle vencida: 
Multidão não é força, é fraqueza, 
Se não é do valor protegida. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

Nada valem, são falsas vantagens, 
Que redundam em damnos maiores: 
É melhor sermos menos e livres, 
Do que escravos de muitos senhores. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

Já provamos a dôr e amargura 
Da violenta feroz oppressão, 
E rompemos o grilho funesto 
Da humilhante fatal união. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

O cavallo era livre nos campos 
Quando o homem no dorso o tomou; 
Vencedor foi do cervo contrario, 
Mas escravo do homem ficou. 

Hespanhoes somos nós, etc. 

Por montanhas o Alva arrojado 
Glorioso e ufano corria; 



Vae insano juntar-se ao Mondego, 
Perde o nome, e a gloria, e ufania. 

Hespanhoes somos nós, portuguez.es; 
Castelhanos não, não, não seremos: 
Em defeza da pátria sagrada, 
Se é preciso morrer, morreremos. 
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50. SOUSA, Narcizo A. de — A União Ibérica, (Braga, Março de 1869). 
Fonte: O Popular, Braga, 4.8.1869, n° 143, p. 3. 

A UNIÃO IBÉRICA 
(Ao Meu Amigo D. Manuel de Portugal e Castro) 

Oiço rugir o leão; 
Deixal-o rugir coitado! 
Ruge, ruge, monstro irado, 
Mas avassalar-nos, não! 

(M. SARDINHA — Poesia recitada no 
theatro de S. Geraldo, em 1868) 

I 
Sôa a trombeta de guerra 
Pelas províncias de Hespanha, 
Ruse o leão furibundo, 
Cheio de cubica e de sanha. 

Retumbam as gargalhadas 
Perto do meu Portugal, 
Aprestam-se armas e lanças 
Para combate desleal! 

Preparam-se -te os grilhões, 
Ó gran povo portuguez, 
Se queres ser hespanhol, 
Para escravo d'uma vez! 

II 
Oh meu Portugal, regeita 
O jugo d'escravidao, 
Que um povo usurpador 
Quer lançar-te ao coração. 
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Levanta essa fronte altiva, 
E diz-lhe: — Sou Portugal! 
As façanhas de meus filhos 
Me enobrecem sem igual! 

— Recua misero povo; 
Não me toques; sou sagrado! 
Não vez sobre as minhas Quinas 
As chagas do — Incarnado? 

— No meu paiz ha guerreiros 
Que me sabem defender 
Té a terra de seu sangue 
Ultima gotta beber! 

Lembra-lhe os factos d'Ourique, 
Do grande Gama a derrota, 
As proezas admiráveis 
Da pugna d'Aljubarrota. 

Ruge, leão, mas não queiras 
Pizar o solo que é meu, 
Que a arma que tu empunhares 
Será o nosso tropheu ! 
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51. JORDÃO, A. Salazar d'Eça — A Iberia!... 
Fonte: O Tribuno Popular, Coimbra, 7.8.1869, n° 1409, p. 4. 

A IBERIA 

Quem solta ahi em grita o brado retumbante 
Que á lusa terra chega em som quebrado e rouco? 
Que significa elle? E praga de gigante? 
Ou expressão nascida em mente de algum louco? 

Mas não, é sonho, e sonho apenas; sim, aeria 
Divagação mental de horas subtis, ligeiras, 
Em que o poder se julga em a palavra — Iberia 
de anniquillar um povo e destruir fronteiras. 

Em trevas se nos torna a luz que vos encanta. 
Em Portugal é nuvem o que é sol na Hespanha. 
Continuai ouvindo a fada que vos canta; 
Não nos deslumbra a luz de uma visão tamanha. 

Aqui também se sonha. — A noite, quando o mundo 
Ao somno se abandona, e quando a sombra mede 
O espaço que no dia o sol doirou, jocundo, 
— Também p'ra nós se cria um negro sonho. Vede: 

Sonha-se um povo, ha muito á liberdade affeito, 
E que não quer nem sabe de outra igual riqueza, 
Regar com pranto amargo o pulso já desfeito 
Pelo grilhão de humilde escravo que lhe pesa. 

Vêem-se no turvo limbo as folhas da historia, 
— Padrão estremecido em portuguezes fidos — 
Lançarem-nos á face a reprimida inglória 
De quem guardar não soube os créditos mantidos. 

E a lembrança de um tempo antigo — isto de sonhos 
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São echos do passado e ensino p'ra futuro — 
Vem mostrar-nos um quadro em que os toques medonhos 
São a lição mais forte a que se está seguro. 

— Em Portugal é este o pesadelo triste 
Que assim ao somno tira o seu tranquillo manto. 
Nem a longiqua sombra aqui do bèllo existe: 
Scenas d'ingente angustia onde se gera o pranto. 

Calai-vos, pois, filhos de Hespanha; os portuguezes, 
Que altivos vellam sempre o que os avós lhes deram, 
Repetem-vos agora o mesmo que as mais vezes: 
Hão de livres morrer, que assim também nasceram. 

Acreditai n'isto de uma vez. — Cesse tudo 
Isso que d'ahi parte em fúlgida utopia. 
— Que vos importa o mappa? É tal o amor do estudo 
Que um povo qu'rieis morto a bem da geographia?! 

Tu és formosa e grande, Hespanha altiva e nobre; 
Cedeu-te a natureza os foros de opulência, 
E não sei que abutrino olhar atiras sobre 
Quem simplesmente adora o lar e a independência. 

Mas é baldado anhelo o que te doira a mente, 
De qu'rer tirar o nome illustre a um reino inteiro 
Que, inda quando creança, olhou a lettra ardente 
Do apologo chamado — O leão e o cordeiro. 

Outros Periódicos: 
Rossi, Lisboa, n° 14, 1870, p. 3. 
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52. CAVALEIRO, José Joaquim Mendes — Pátria e Liberdade. 
Fonte: A Gazeta Setubalense, Setúbal, 21.11.1869, n° 18, p. 1. 

PÁTRIA E LIBERDADE 

Eu só com meus vassallos, e com esta, 
(E dizendo isto, arranca meia espada) 
Defenderei da força dura, e infesta, 
A terra nunca de outrem subjugada. 

(Camões, Lus.) 

Portugal, a terra uberrima 
De valentes e de bravos, 
Não produz, não gera escravos; 
Nasce livre a sua grei ! 
Á fama, na voz indómita, 
Diz ao mundo o que valemos 
Em amor, e nos extremos 
— "Pela pátria e pelo rei!" — 

Fomos grandes! — Mar incognito 
Jamais houve a portuguezes, 
Nossas quilhas e pavezes 
Foram guia, foram luz! 
Conquistou o nosso lábaro 
Sem limites ter, nem marcas, 
Reinos, cidades, monarchas 
Arvorado junto á cruz! 

No fragor das lutas hórridas, 
D'um contra cem combatentes, 
Os nossos fados ingentes 
Nunca nos deixam a sós! 
Ante a morte e p'rigos gélidos 
O peito se nos expande; 
Em tudo quanto ha de grande 
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As tradições são por nos ! 

Narra a historia em cada pagina 
Mais d'um caso celebrado, 
E chrisma com nome honrado 
Gamas, Castros e Cabraes! 
Soam seus feitos homéricos 
Desde o Tejo até o Ganges 
Nos brios, e nas phalanges, 
De nossos avós e pães! 

D'esses campeões impávidos 
Temos nós herdado a gloria, 
Manter-lhes pura a memoria, 
E honra nossa e dever! 
Hespanha, se com mão barbara 
Nos pretendes lançar ferros, 
Vem reconhecer teus erros; 
Eia !... ao campo !... a combater ! 

Nós nunca trememos supplices 
Nem dos leões, nem dos lizes: 
Os golpes e as cicatrizes 
Deixam-nos sempre de pé! 
Se de nós não sôa o frémito 
Ou d'uma ou d'outra façanha 
Não busques, por isso, Hespanha 
Surprehender-nos de má fé! 

Olha: — aqui tu não tens victimas 
Das que enforcas, ou fuzilas! 
Somos livres: nossas filas 
Não reconhecem senhor! 
Na guerra, nas lutas pávidas, 
Ninguém nos vence em pujança, 
E no calor da matança 
Nunca mudamos de cor! 



Das tuas grandezas fulgidas 
Rejeitamos a partilha, 
Temos maior maravilha 
Em Aljubarrota! ... Ali! 
Além da victoria esplendida 
Alcançada em Montes-Claros, 
Que, em vez de altivos e avaros, 
Nos fez ter pena de ti! 

Hespanha não sejas ávida, 
Estuda bem o passado 
E das margens do S alado 
Recorda-te ainda uma vez! 
De quem é, por justo título, 
Victoria tão celebrada? 
— E do valor, é da espada 
Do soldado portuguez! 

Agora, sinistra e túrbida, 
Em vez d'irma e d'amiga, 
Queres atear nova briga, 
E crês prostrar-nos aos pés !... 
Volve a ti — depõe a mascara 
De confrade e protectora, 
Tu nunca foste traidora, 
Não finjas o que não és! 

Não venhas com voz estálida 
De inimigo traiçoeiro, 
Que o teu pregão agoureiro 
Já de pé nos achará! 
Sem rumor, e sem estrépito 
Volvamos ás velhas lides, 
Se de lá não faltam Cides, 
Os Nunos sobram de cá! 

Goza sósinha dos júbilos 
Do garrote e bacamarte! 



Revê-te, por toda a parte, 
No sangue, que te recreia! 
São outros nossos anhelitos: 
Liberdade e paz tranquilla 
Da cidade até á villa, 
E da villa até á aldeia! 

É tudo bello e magnifico 
N'estes dois palmos de terra! 
Seja na paz ou na guerra, 
Seja fidalgo ou peão! 
Seus palácios são alcáçares, 
Cada pedra uma memoria; 
É cada vulto uma historia, 
E cada marco um padrão! 

Cuidado, Hespanha, sê provida 
Em contratar taes enlaces, 
Não rojes depois as faces, 
Com desdouro, pelo chão! 
Não nos creias pobres !... miseros !... 
Vem depois do abatimento 
Nova vida, novo alento, 
A grandeza, a redempção !... 



53. BELLO, A. M. — Soneto. 
Fonte: O Direito, Porto, 25.11.1869, n° 135, p. 1. 

SONETO 

Quando as hostes de Roma armipotente 
De Hespanha ao collo áspero jugo atavam, 
Da Lusitânia ante o valor paravam; 
Fugiam, 'pós soffrer derrota ingente. 

Sertório, Viriato, a lusa gente 
De victoria em victoria encaminhavam; 
Cesarões, Apimanos, arvoravam 
O estandarte da pátria independente. 

Ás garras cruéis do tigre castelhano 
Portugal arrancou Pinto Ribeiro, 
O Povo libertando o soberano. 

Eia pois! esperança! do estrangeiro 
Nunca ha de ser o reino lusitano, 
Em quanto viva um portuguez guerreiro! 
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54. BELLO, A. M. — Sem título. 
Fonte: O Direito, Porto, 1.12.1869, n° 137, p. 1. 

Quem se atreve na pátria de Affonso, 
N'esta terra de Deus tam querida, 
A erguer voz desleal, fementida, 
E a fallar-nos de iberica-uniãol 

Quem das quinas pendão glorioso 
Pelo leão quer trocar de Castella? 
Não lhe brilhe no ceo meiga estrella! 
Cubra-o negro, execrando baldão! 

Quem nas veias não sente ferver-lhe 
Sangue heróico, valor lusitano, 
Se da pátria anteê fatal damno, 
Que tam bella, tam livre Deus fez? 

Com doiradas promessas fallazes 
De illusoria, mentida grandeza, 
Abalar quem crê nossa firmeza, 
Se a lição foi tam dura uma vez? 

Sessenta annos de um jugo de ferro 
Esquecel-os quem pode, quem hade, 
E a gentil, secular liberdade 
Esmagada, entre sangue e terror? 

Pós dois sec'los e mais deslisados, 
Inda fresca persiste a memoria; 
Inda lemos com raiva na historia 
Negros quadros de crimes e horror! 

Verdes aguas do Tejo que digam 
Quantos lusos leaes abysmaram, 
Quando infames tyrannos tentaram 
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Em seu seio ódio e crime esconder! 

Toda a terra de Lysia que falle: 
Immoladas por mão fera, imiga, 
Existências innumeras diga 
Que viu, pávida, ahi fenecer! 

Fallem plagas de Flandres sangrentas, 
Que jncadas de lusos ficaram, 
Que os tyrannos á pátria arrancaram 
P'ra irem brados do livre afogar! 

Todo um povo da campa resurja; 
Conte roubos, vexames incríveis, 
Oppressées e torpezas horríveis, 
Que aos déspotas viu praticar!... 

Mas não; calle-se tudo, que os lusos 
Voz da historia de ouvir não carecem: 
Sessenta annos assim não se esquecem; 
Sempre aos evos patentes estão. 

Castelhanos, deponde essas miras, 
Se não qu'reis portugal inimigo: 
Poderemos ser, sim, povo amigo; 
Mas jamais e jamais povo irmão! 

Outros periódicos: 
A Nação, Lisboa, n° 6547, 3.12.1869. 
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55. RIBEIRO, Tomás — Não! 
Fonte: O Viriato, Viseu, 1.12.1869. n° 1426. p. 1-2. 

NÃO! 

Ergueu-se aqui, no templo d'Almacave, 
a nobre, a heróica monarchia lusa, 
e a voz da independência, escuta, ó musa, 
inda resoa pela augusta nave. 

Diz isto a tradição; se o nega a historia, 
a poesia o acceita, o abraça, o exalça. 
Sagrada voz do povo, oh! nunca és falsa! 
és como a voz de Deus nuncia de gloria. 

Deus faz as leis do mundo e o povo as suas. 
Um povo disse entre o fragor da lide: 
— "Somos livres e o rei que nos preside!" — 
e ouviu-se um retinir d'espadas nuas, 

e fez-se uma nação ! A voz do templo 
bastou á sagração da heróica empreza; 
de lutas, de prodigios, de nobreza, 
oito séculos bastam para exemplo. 

Quem ousa agora com traidora sanha 
disputar-nos, a nós, a avita herança? 
quem, bandeira de paz hasteada em lança 
nos mostra no horisonte?... a Hespanha?!... a Hespanha? 

E pode a nobre pátria de Pelayo 
vir a pátria insultar de Viriato?!... 
e não sabe que ao impio desacato 
pode fulgir no Herminio o mesmo raio 

que fez de Roma o assombro e a lusa gloria?!... 
Deu-nos o mesmo berço igual nobreza; 
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em força, em génio, em crenças, e em firmeza, 
não cede a nossa historia a outra historia. 

Altivos hespanhoes, raça de bravos, 
honrae vossa bandeira honrando a estranha; 
não é, não pode ser nobre façanha 
tentar fazer d'irmaos horda d'escravos ! 

Juntos nos proclamou a mesma fama; 
juntos vencemos em gloriosas lides; 
e tentais insultar, netos dos Cides, 
os netos de Cabral, de Castro, e Gama?! 

Conquistámos um reino, e escravos forros 
comprámos os direitos de cidade, 
leis, pátria, independência, liberdade, 
em moeda de heroes — em sangue a jorros. 

Depois, quando nos ócios mais jucundos 
vieis correr a vida entre folgares, 
por sobre os vagalhões d'ignotos mares 
íamos nós buscando ignotos mundos. 

Obreiros do progresso é nossa a frente 
na Odyssêa immortal que o mundo admira; 
pregôa-o de Camões a egrégia lyra; 
e ousais chamar pequeno um reino ingente! ! 

Sabei que os netos dos heroes d'Ourique 
respondiam ás salvas de Lisboa 
com seus lusos canhões em Dio, em Gôa, 
no Brazil, em Ormuz, em Moçambique, 

em Arzila, em Macau risonho e ameno, 
em Timor, em Melinde, e mesmo agora 
vai do roxo occidente á rosea aurora 
este reino que ousais chamar pequeno! 
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Pequeno! pequeno!! ... um dia 
(vem já de longe esta sanha) 
olhou para nós a Hespanha, 
e, estendendo-nos a mão, 
disse: — "Como sois pequenos! 
vinde, irmãos, vinde ser nossos, 
e amanhã sereis collossos!" — 
— Não ! — disse uma voz só! — Não! — 

E este — não — tremendo e unanime 
vibrou pelas malhas duras 
das luzentes armaduras 
das bravas hostes d'A viz; 
e repetia-o Nun'Alvares 
no crescer da immensa rota, 
e os canhões d'Aljubarrota, 
e a campa d'Egas Moniz, 

e Vall'Verde, e Montes Claros, 
e Vall'de Vêz, e Montigo, 
até o próprio inimigo 
ao fugir d'esta nação; 
paço, templo, albergue e montes 
mandavam na voz da gloria 
para o porvir, para a historia, 
aquelle tremendo — não ! — 

Depois... Meu Deus! sinto lagrimas! 
São de vergonha e saudade! 
quanta nobre mocidade 
vejo finar-se além-mar! 
O rei moço, e a moça gente... 
sangue de peitos robustos 
regando areaes adustos, 
e aqui... ninguém a reinar! 

A velhice fria e pávida, 
sombra apenas... mytho... espectro, 
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deixando cair o sceptro 
da inerte, gélida mão !... 
Era monção de traidores; 
faz-se a venda, vem a corda, 
e nem uma voz acorda 
para bradar: — Inda não! — 

Agora mira-te, povo, 
no espelho dos desenganos! 
a historia dos sessenta annos 
abre-se a teus olhos, vê!... 
Não tem mãe quem não tem pátria, 
nem braços d'irmao, d'amigo, 
nem lar, nem pão, nem abrigo, 
nem deus, nem amor, nem fé! 

Corre-te, crêpe dos lutos, 
por sobre essa tumba ingente! 
troque-se o nome ao valente 
pela inscripção: — Jaz aqui!... 
mude-se a c'roa em perpetuas, 
ceda a luz do sol aos cyrios, 
a Illiada dos martyrios, 
pequenos, começa ali! 

nesse leito, que é sepulcro; 
nessa existência, que é morte; 
nesse pélago sem norte; 
nesse dormir, que é soidão! 
nessa magoa, que é silencio; 
nessa agonia marasmo; 
nessa esperança, que é pasmo; 
nessa paz, que é podridão! 

Mas ... passa a noite gélida, 



a longa noite, e a aurora 
vem rúbida, não chora, 
anciada, sim, parece ! 
Tal como a virgem próvida 
que envia, apenas se ergue, 
ao desvalido albergue 
olhar, conforto, e prece, 

do matinal crepúsculo 
da nova liberdade 
divina a caridade 
raios d'amor envia; 
acorda, ergue-se o Lazaro, 
que ha tano ali repousa, 
e sob a propria lousa 
esmaga a tyrannia! 

Caloroso o amor da pátria 
vila injecta em cada membro, 
e o primeiro de dezembro 
é da nossa honra o fanal. 
Viva a pátria ! a independência! 
o rei nosso ! a liberdade! 
de pé ! de pé, mocidade! 
um brado só: — Portugal! 

Se alguma vez mais a Hespanha 
nos chamar pequenos, pobres, 
dizei-lhe: — Grandes e nobres, 
referem nossos avós 
que do extenso reino ibérico 
desde Madrid a Lisboa 
já foi vosso o sceptro e a c'rôa; 
e que fizeste por nós? 

Que feito foi das searas 



d'esté vergel do occidente? 
das frotas do nosso oriente?... 
Sessenta annos a reinar, 
de tantas nobres conquistas 
que fizeste, ó Hespanha?!... exulta! 
mar deserto e terra inculta... 
este solo!... o nosso mar!... 

Que nos promettes? venturas?! 
deixaste tanta orfandade! !... 
liberdade?... liberdade!!?... 
e inda as masmorras dão ais! ! 
riqueza?... ficámos pobres! 
fausto?... poderio?... gloria ?!... 
Por que não rasgas a historia? 
Não mais, Hespanha! não mais! 

Co'a mão direita no peito, 
como em vaso de sacrário, 
neste fausto anniversario 
digamos bem alto: — Não! 
Deus dê venturas á Hespanha! 
mas se houver sangue e batalha, 
ser-nos-ha signa, ou mortalha, 
d'Ourique o egrégio pendão. 



56. J. D. C. — Himno Patriótico offerecido á senhora da Conceição, 
Gloriosa Patrona do Reino, (Montalegre, 18.12.1869). 
Fonte: 0 Bracarense, Braga, 23.12.1869, n° 1786, p. 1. 

HIMNO PATRIÓTICO OFFERECIDO Á SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, GLORIOSA PATRONA DO REINO 

O nobre throno dAffonso, 
Em Ourique alevantado, 
Á custa da propria vida 
Será por nós sustentado. 

CORO 
Mal haja o infame, 
Que n 'alma nutrir 
Damnados intentos 
D'à pátria trahir. 

O pendão das quinas sacras, 
Sem recearmos revezes, 
Defender de mãos estranhas 
Todos juramos mil vezes. 

Mal haja, etc. 

Liberdade, independência 
Nos legaram os maiores; 
E nós fieis guardaremos 
Estes caros penhores. 

Mal haja, etc. 

Temos rei que idolatramos, 
Pundonor, e brios temos: 
A dominio estrangeiro 
A cerviz não curvaremos. 
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Mal haja, etc. 

Se limitam nossa terra 
Acanhadas dimensões; 
Pulsam n'ella, mais que n'outras, 
Esforçados corações. 

Mal haja, etc. 

Quem nas plagas mais extremas 
Do globo já dominou, 
Não quer ver-se despojado 
Do renome que ganhou. 

Mal haja, etc. 

Se amigos somos dos outros, 
E os direitos lhe acatamos, 
Justo é, que para os nossos 
Também respeito queiramos. 

Mal haja, etc. 

O bom Deos, que á lusa gente 
Jamais negou protecção 
De certo, não quer que soffra 
Algemas da escravidão. 

Mal haja, etc. 

Confiamos que esse Deos, 
Das nações dominador, 
Hade, quando nos aggridam, 
Secundar nosso valor. 

Mal haja, etc. 



Assistidos da justiça, 
Favor do céo, e bravura, 
Quem de gozar nossos foros 
Nos tolherá a ventura?... 

Mal haja, etc. 

Embora se tracem pois 
Contra a lusa monarchia 
Negros planos, p'ra roubar-lhe 
Suas leis, e autonomia 

Mal haja, etc. 

São baldados; que entre nós 
Constante sôa o clamor: 
— Antes p'recer portuguez, 
Que ser do mundo senhor —. 

Mal haja, etc. 

Viva, viva Portugal, 
Viva livre, independente: 
De cabalas traiçoeiras 
Deos o resguarde clemente. 

Mal haja, etc. 



57. LUZ, Manoel António da — Fado. 
Fonte: Lira do FaJo,Lisboa, 1870, n° 1, p. 2. 

FADO 

MOTE 
A força thronos tirar 
É despotismo, é fraqueza! 
Crôas, sceptros desprezar 
É de caracter nobreza!... 

Foi D. Fernando segundo 
Que a c'rôa não quiz d'Hespanha, 
Que o queria a Grã-Bretanha, 
E algumas nações do mundo; 
Mas o rei — sábioprofundol 
Não quiz a c'rôa acceitar! 
Seu povo não quer deixar, 
Quanto é nobre o rei-artista! 
E quanto é vil na conquista, 
Á força thronos tirar. 

A Russia valente e altiva, 
Tem na historia das nações 
Manchados os seus brazões, 
Que a Polónia fez captiva! 
A Polónia progressiva 
Resistiu co'assas firmeza; 
Mas dos russos a fereza 
Venceu o povo polaco! 
O forte roubar o fraco ... 
É despotismo, é fraqueza!... 

O grande Napoleão! 
Com a sua brava tropa, 
Conquistou quasi a Europa 

298 



Oppondo-se uma nação!... 
E a Portugal por traição, 
Venceu, que o posso affirmar; 
Mas depois veiu a pagar 
Pelos seus intentos vis!... 
Quando em Santa Helena quiz: 
Crôas, sceptros, desprezar. 

A Hespanha que captivou 
Portugal por sessenta annos !... 
De seus projectos tyrannos 
Mais tarde o premio alcançou!... 
Mas hoje que se olvidou 
Dos Philippes a vileza!... 
A — Hespanha — sceptro e grandeza 
Quer ceder ao rei immortal ! 
Q'rer o bem de Portugal... 
É de caracter nobreza! 



58. VIANA, A. J. C. — Poesia Anti-Iberica. 
Fonte: O Bracarense, Braga, 29.3.1870, n° 1822, p. 1. 

POESIA ANTI-IBERICA 
AO MEU AMIGO M. DE BARROS 

Meu Barros acceita o feudo 
Que te tributa a amisade, 
Acceita esses versos Íntimos 
Que da pátria a heroicidade 
Hoje me veio inspirar! ... 
D'essa rainha do mar, 
Do meu nobre Portugal 
Nas aldeias na cidade 
Vou mostrar que a liberdade 
É somente o seu fanal! 

Que tens, ó pátria? que tens? 
Porque estás tu a tremer? 
Temos acaso o tyrano 
Que out'rora te fez tremer? 
Não temas, pátria, não temas 
Porque esse tempo d'algemas 
Nunca mais ha de voltar; 
Na mão d'um rei cardeal 
Jamais, jamais Portugal 
Verá seu sceptro brilhar! 

Não temas, pátria socega ... 
Tem crenças no teu porvir, 
Que eu vejo além horisontes 
Cor de rosa inda surgir; 
Eu ouço coros divinos... 
Escuto celestes hymnos 
Predizendo o que serás, 
Não temas, pátria, caminha 
Que d'essa Hispanha mesquinha 
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O desejo esmagaras! 

Que importa que a Hispanha diga 
Que é feliz nossa união ! ?... 
Que d'ella pôde surgir 
Uma potente nação!? 
Responde — não —, não acceio 
Eu não creio n'esse preito 
Que me queres offertar; 
Guarda essa louca riqueza 
Que eu só na minha pobreza 
Poderei melhor reinar. 

Recorda, ó pátria, recorda 
Esse tempo de oppressão... 
Quando gemias calcada 
Aos pés d'essa vil nação; 
Quando tu viste perdidas 
Essas famas adquiridas 
A troco de sangue tanto! 
Recorda o tempo d'out'rora 
E vê lá se pôde agora 
Essa união ter incanto. 

Mas se essa Hispanha orgulhosa 
Intentar tua derrota, 
Mostra-lhe os filhos ousados 
Dos heroes dAljubarrota, 
Mostra-lhe essas barreiras 
Cujos peitos de trincheiras 
Serviram em muita peleja, 
Que verás como apressada 
Foge a Hispanha amedrontada 
Esquecendo a sua inveja! 

Descança pois, pátria minha, 
Tu nada tens a temer... 
As pretenções de Castella 



Nem as deves conhecer. 
Que importa seja tamanha? 
Se o reino infeliz d'Hispanha 
É um perigoso volcão ? 
— Se querem... haja amisade, 
Haja até fraternidade, 
Mas nunca, nunca união!... 

Outros Periódicos: 
O Letes, Ponte de Lima, n° 530, 1.4.1870. 
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59. MADUREIRA, Manuel Pinto de Paiva — Sempre Livres. 
Fonte: O Campeão das Provindas, Aveiro, 20.4.1870, n° 1850, p. 2. 

SEMPRE LIVRES 
Ao meu presadíssimo e prestimoso amigo o ex.mo sr. 

M. Telles de V. Pimentel 

E os bastardos a Castella 
Querem a herança entregar, 
Não teem hombros para ella, 
São fracos, fal-os vergar. 

(J. de Lemos) 

Não qu'remos cá iberismo, 
Não qu'remos ser hespanhoes ! 
Entre elles ha heroismo? 
Nós também somos heroes. 
Se aqui ha Judas traidores, 
Do iberismo protectores, 
Que a pátria queiram vender, 
D'um Vasconcelos a sorte, 
A mais vil e feia morte 
Em recompensa hão-de ter! 

Que o altivo hespanhol não venha 
Accommetter Portugal; 
Lá na Hespanha se contenha, 
P'ra não saber quanto vai 
Dos portuguezes a sanha, 
Gozem lá na ua Hespanha 
Os tropheus da revolução; 
Que delia cantem victoria, 
Mas não percam da memoria 
De seis centos a lição. 
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Nas batalhas de Cerneja, 
De Trancoso e Val-de-Vez, 
De Tolosa na peleja 
O só povo portuguez 
De Hespanha o campo derrota. 
Nos plainos d'Aljubarrota 
Dos portuguezes o rei 
Tudo põe em debandada; 
Alli mulher denodada 
Chama ás armas sua grei. 

Em mil recontros passados 
Provamos nosso valor: 
Por poucos somos contados, 
Mas bravos leões no furor. 
Sim, que o diga a nossa historia, 
Essas paginas de gloria; 
Digam-n'o tantas acções, 
Que os antigos portuguezes 
Ganharam por tantas vezes 
A's mais pod'rosas nações. 

D'esses heroes aguerridos, 
De que o sangue nos provem, 
Somos filhos decididos, 
Como nossos pães também, 
A dar a vida gostosos 
Nos combates horrorosos 
Da pátria na defensão; 
Que este punhado de bravos 
Não se rende como escravos 
Á hespanhola nação. 

Somos um povo tranquillo, 
Amante sempre da paz; 
Do viver nosso o estilo 
Com pouco nos satisfaz; 
Mas da nossa independência, 



Dos antigos na experiência, 
Temos tão grande avidez, 
Que por immensos thesouros 
Não trocamos nossos louros 
E os foros de portuguez. 

Não qu'remos cá iberismo, 
Não qu'remos ser hespanhoes] 
Entre elles ha heroismo? 
Nós também somos heroes. 
Se aqui ha Judas traidores, 
Do iberismo protectores, 
Que a pátria queiram vender, 
D'um Vasconcellos a sorte, 
A mais vil e feia morte 
Em recompensa hão-de ter! 



60. BUTLER, A. — Contra o Iberismo. Soneto, (Peniche, 23.5.1870). 
Fonte: O Viriato, Viseu, 31.5.1870, n° 1582, p. 1. 

CONTRA O IBERISMO 
SONETO 

Ibéricos nós ser ? Quem imagina 
O iberismo plantar na lusa terra?!... 
Antes fome, fogo, peste e guerra, 
Antes transes soffrer de Proserpina! 

Qu'aspiraçôes será, tão vil, indina, 
Qu'abjecta ambição em si encerra? 
Quem d'heroico patriotismo assim aberra? 
Quem tal indole tem assim ferina?!... 

Postergar do paiz a independência? 
Oh! não! Não cabe em peitos lusitanos, 
Tão vil aberração, tal prepotência! 

Reagimos veses mil contr'os tirannos: 
Antes mortes mil, do que a violência 
D'arrastar grilhões vis dos castelhanos. 

(Nota: Algumas similitudes lexicais com o poema Pátria, do mesmo 
autor) 
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61. MATOS, F. A. — Voz Patriótica, (Alcácer do Sal). 
Fonte: A Gazeta Setubalense, Setúbal, 18.12.1870, n° 82, p. 1 

VOZ PATRIÓTICA 
(No dia primeiro de Dezembro) 

Portugal, que pátria é de heroes, 
A tyrannos não curva a cerviz! 
E da Hespanha jamais será escravo 
Isso ao mundo bem alto elle o diz! 

Livre! livre qual agui altaneira, 
Portugal ha de sempre viver! 
Não ha ferros que força contenham 
P'ra suas crenças e glorias perder. 

Nossos pães, já cobertos de louros 
A Madrid o estandarte levaram, 
De seus nomes nós somos herdeiros, 
E dos brios que sempre mostraram! 

Não nos pôde Castella opprimir, 
Nem os pulsos nos ha de ligar, 
Portuguezes heroes e valentes 
Por ser livres havemos luctar. 

Da nossa pátria a independência 
Está gravada em leaes corações, 
Tem mais brilho e é mais estimada 
Que as riquezas d'altivas nações! 

Este povo que conta na história 
Bellas paginas de gloria eternal 
Da Iberia repelle as ideias 
Livre quer seja o seu Portugal! 
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Este poema foi colocado em transparentes nas janelas do paço de 
Alcácer do Sal nos festejos do Io de Dezembro de 1870. 

Outros periódicos: 
Enciclopédia Literária, Lisboa, Janeiro de 1871, p. 18-19. 
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62. SEROMÊNHO, Diogo José — Hymno da Restauração. 
Fonte: A Restauração de Portugal (Cena Dramática), 1872. 

HYMNO DA RESTAURAÇÃO 

Soldado só idolatra, 
A sua terra natal, 
Nunca curvou a cervis, 
Um filho de Portugal... 

É nosso hymno de guerra, 
Coragem, brio e valor, 
Quando á lucta nos convida, 
A rouca voz do tambor. 

Avante meus bravos, 
Que além o tambor, 
Convida a marchar, 
Coragem, valor!... 

Se acaso immensos perigos, 
Affrontamos por dever, 
Não succumbimos na dôr, 
Nunca sabemos tremer. 

Se caminhamos p'ra guerra, 
O prazer em nós se acalma, 
Mas a bravura e o amor, 
Levamos impressos n'aima. 

Avante meus bravos... 

Entre o fogo dos combates, 
Honramos a pátria e rei, 
É santa a nossa missão, 
Liberdade é nossa lei ! 
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As promessas do estrangeiro, 
Banimos com altivez, 
Que sabe sempre ser livre, 
Um soldado portuguez! ... 

Avante, meus bravos... 
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63. ALMEIDA, Joaquim Pereira de — Canto de Portugal. 
Fonte: O Diabo Coxo, Lisboa, Dezembro de 1872, n° 23, p. 2. 

CANTO DE PORTUGAL 

E porque mais aqui se amanse e dome 
A soberba do inimigo furibundo, 
Asublime bandeira castelhana 
Foi derribada aos pés da Luzitana. 

(LUZ. CANTO IV EST. XLI ) 

Queres comigo, ó Hespanha, 
Unir-te e sermos só uma, 
Sem haver diff ença alguma 
Entre mim e ti; mas manha 
Eu só vejo na façanha 
Que intentas na união: 
Se eu 'stivesse em tua mão, 
Se fossem teus os meus filhos, 
Tu seguirias os trilhos 
De Felippe a — escravidão! 

Que me importa a mim que queiras 
Comigo seres unida? 
Quero-me só, mas com vida, 
P'ra recorrer as guerreiras 
Façanhas mui lisongeiras 
Dos filhos de Portugal. 
Eu sou de ti um rival, 
Mais de uma vez te venci, 
E jamais de ti fugi 
Em briga térrea ou naval. 

Se disto provas quizeres 
Volve os olhos para a historia, 
De Portugal, minha gloria, 
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Para tu então poderes 
Olhar-me e também saberes 
Quanto vale um portuguez 
Dos Arcos de Val-de-Vez, 
De Cerneja e do salado: 
Verás que é bravo soldado 
Que os teus faz curvar aos pés ! 

E se isto só não bastasse, 
Folha a folha ir virando, 
A historia folheando 
Até que enfim se encontrasse 
O lugar onde se achasse 
Atoleiros e Val-verde, 
Ou esse campo tão verde 
Que chamam de Aljubarrota, 
Onde, com grande derrota, 
Teu exercito se perde! 

E se tiveres desejo 
D'alguma cousa mais vêr, 
Mais folhas podes correr, 
Para teres novo ensejo 
De verde heroismo um lampejo 
Dos annaes dos Luzitanos: 
Verás com olhos insanos 
A batalha de Montijo 
Onde levaram de rijo 
Teus filhos, os castelhanos! 

Olha mais p'ra linha d'Elvas, 
Para o lugar Amexial, 
E contempla por final 
De Montes-Claros as selvas, 
Onde por cima das relvas 
Teus filhos mortos ficaram! 
Onde meus filhos juraram: 
— Independência ou morte! 



E com o seu caracter forte 
Independentes ficaram. 

Como, pois, Hespanha louca, 
Tentas a mim ser unida? 
Julgas-me a vida comprida 
E por isso gritas rouca, 
Que a minha vida é pouca 
Se a ti unida não fôr, 
E que contigo o terror 
Podemos ser das nações! 
Mas eu sei que taes pregões 
São rugidos de traidor!... 

Pois unido a ti estando 
Farias-me alguns carinhos, 
Pra depois, uns grilhõezinhos, 
Aos meus braços ammarrando, 
Gritares: eu posso e mando, 
Sou senhora, e tu captivo! 
Eu então prendido e privo 
De aos Luzos poder valer, 
Havia escravo ser 
De ti hispano vingativo! 

A Ibérica união 
Que me vens offerecer 
Eu já mais hei de querer, 
Os meus filhos também não, 
O portuguez coração 
Castella não pôde amar; 
Mas por mim sempre ha de dar 
A sua vida querida, 
Pois sou pátria estremecida 
Que hão-de sempre idolatrar. 

Sou Portugal valoroso 
Que te não teme, ó Hespanha, 



Quer venhas com rua manha, 
Quer com teu porte brioso, 
Pois sou muito poderoso 
Por meus filhos me adorarem 
E por mim a vida darem 
Quando estou necessitado 
De guerreiro e de soldado 
Para comigo brigarem. 

Perde pois toda a esperança 
De me fazeres escravo, 
Porque tenho muito bravo 
Que sabe brandir a lança, 
Que na guerra sempre alcança 
O que chamou de — victoria; 
Como se vê na historia: 
Sabe pois que portugal 
É heroe, é immortal, 
Por ser filho da gloria. 

Queres comigo, ó Hespanha, 
Unir-te e sermos só uma, 
Sem haver diff rença alguma 
Entre mim e ti; mas manha 
Eu só vejo na façanha 
Que intentas na união: 
Se eu 'stivesse em tua mão, 
Se fossem teus os meus filhos, 
Tu seguirias os trilhos 
De Felippe a — ESCRAVIDÃO! 



64. ADRIÃO — Canção. 
Fonte: O Pianinho, Lisboa, 1882, p. 34. 

Poesia para se cantar ao som da Guitarra 

MOTE 
Qual será o portuguez 
Que ame a ibérica união? 
Para elle e seu paiz serem 
Escravos d'outra nação! 

GLOSA 
Só cruezas praticaram 
Esses hespanhoes tyrannos 
Que, durante sessenta annos, 
Este reino governaram; 
Aos portuguezes mostraram 
O auge da malvadez; 
Não pensem pois outra vez 
Em Portugal dominar, 
Que queira tal supportar 
Qual será o portuguez? 

Quem pensa em envergonhar 
Esses heroes tão leaes, 
Pinto Ribeiro, e outros mais 
Que a historia faz lembrar? 
Para a pátria libertar 
Da tyranna escravidão, 
Em secreta reunião 
Combinaram seu plano; 
Hoje qual o lusitano 
Que ama a ibérica união? 

Que proveito nos viria 
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Dessa juncção desejada? 
Era perder, e mais nada, 
Nossa qu'rida autonomia! 
Tirar nos tal regalia 
E escusado quererem; 
No caso disso fazerem 
Qual o luso acobardado? 
— Por Hespanha dominado 
Para elle e seu paiz serem... 

Hespanha ouvirá dizer: 
— "Portugal já não vai nada." 
E nessa idéa firmada 
Da fraqueza se valer; 
Exp'rimente se quer ver 
O que os lusos inda são; 
Aquelle exemplo d'entao 
Vel-o-ha reapparecer, 
Porque não queremos ser 
Escravos d'outra nação! 
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II, POEMAS ANTÎ-ÎBÉRICOS / 1° PR DEZEMBRO (N° 65 a 129) 

65. ADAZUOL, C. (Anagrama de Coelho Lousada) — Um Episódio da 
Revolução de 1640, (20.8.1849). 
Fonte: O Eco Popular, Porto, 20.9.1849, n° 371, p. 1. 

UM EPISÓDIO DA REVOLUÇÃO DE 1640 

I 
Vira o Lucos n'um só dia 
Três monarchas espirar 
E da Lusa monarchia 
O pendão no pó rojar, 
Que a perfídia castelhana, 
A traição do vil Aldana 
Nossa fronte fez curvar. 

Nossa fronte, que de louros 
Tantos sec'los s'adornou, 
Que entre nuvens de pelouros 
Sua gloria conquistou 
Lá nas plagas do Oriente, 
Debaixo d'um sol ardente 
Onde mil padroens deixou. 

Sescenta annos entre ferros 
Passara já Portugal, 
Não foram, não, nossos erros 
Que nos trouxeram mal, 
Fora da India a riqueza 
Que corrompera a nobreza 
Da minha terra natal. 

II 
Já lá o sol no horisonte 
Hia a fronte a reclinar, 
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Surgia — além— d'alto monte 
A frouxa luz do luar, 
Sussurava além o Tejo, 
Qual d'arpa Eólia o arpejo, 
Qual a brisa a suspirar. 

Em nobre paço alteroso 
E que a memoria trazia 
Cada pedra um jeito honroso, 
Uma acção de valentia, 
Um tropheo, uma memoria 
Verdes louros da victoria 
Dos valentes d'Athouguia, 

Reclinada na janella 
Os olhos fitos no ceo, 
Estava uma donna bella, 
Tão bella, que o rosto seu 
O da Virgem semilhava 
Quando junto á cruz chorava 
O filho que pereceu. 

Sobre a face desbotada 
Uma per'la a deslisar, 
Como em leda madrugada 
Sohe altiva a rosa estar: 
Tinha no rosto a tristura, 
Era de mãe a ternura 
Que a fazia suspirar. 

Levou os olhos aos ceos 
Como se uma inspiração 
Esperasse lá do Deos, 
Do Senhor da creação! 
De repente ergueu-se altiva, 
Ella — até ahi pensativa, 
Como por mago condão. 



Suffocára dentro d'alma 
Todo o amor maternal; 
Ou ter dos livros a palma, 
Ou morrer com Portugal, 
Escolhera — e entregava 
Dos filhos que tanto amava 
O sangue á pátria, leal. 

III 
Em rico salão velava 
Suas armas com fervor 
Lindo mancebo, que entrava 
Da idade no verdor; 
Junto a elle outro parecia 
Ancioso pelo dia — 
Aguardar o seu fulgor. 

Meus filhos — disse uma donna 
Que ao pé d'elles assumou, 
"Sois nobres — mas quem se abonna 
Cos louros que outrem ceifou; 
Ide — ganhai-os c'o a espada 
De vossos avós herdada 
E que inda ninguém manchou. 

Em nome de Deos, da terra, 
A quem o sangue deveis; 
De vosso pai que ora espera 
Sua gloria não mancheis, 
Ide — voai ante a gloria — 
Ou os louros da victoria, 
Ou nunca mais me vereis. 

Ide — que a pátria vos chama 
Ide-a dos ferros livrar, 
É vossa mai que vos ama 
Que o braço vos vai armar 
Contra o jugo de Castella 



Que a vossa pátria tão bella 
Quer de grilhões roxear. 

Disse — e a furto o alvo seio 
Foram lagrimas banhar, 
Ella era mãi — e o receio 
De nunca mais abraçar 
Aos filhos — oh quem poderá 
A não ser alguma fera 
No fundo d'alma occultar. 

IV 
Fora a lua prateada 
Offuscada pelo sol 
E c'o a luz da madrugada 
Dos livres o arrebol 
Surgira pr'a quem n'um dia 
Supplantava a tyrannia, 
O fero jugo hespanhol: 

Surgira, sim que firmada 
Do canhão ao rebombar, 
Fora por bravos comprada, 
Em cruento batalhar 
A liberdade — que escravos 
Oh jamais o foram bravos, 
Quem sabe a honra prezar. 

"Somos livres — qual nas eras 
Em que em Ceuta, Arzila, e Fez, 
Por entre mil hostes feras 
Fomos por mais d'uma vez 
Hastear, em vez da sina 
Do Propheta de Medina, 
O pavilhão portuguez." 

Assim diziam dous jovens 
Da mãi o colo a abraçar 



"Somos livres, somos homens 
bem o soubemos provar; 
Nossos louros da victoria 
Nossa espada, nossa gloria 
Vimol-a a vós offertar." 

Esses mancebos, que o sangue 
Foram assim espargir 
Pela pátria, que d'exangue 
Par'cia em ferros domir, 
Pelas veias lhe corria 
Nobre sangue d'Athouguia 
Foi seu nome do porvir. 



66. PIMENTEL, P. A. de Moraes — O dia Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: A Pátria, Porto, 1.12.1849, n° 173, p. 1-2. 

O DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Pela rua da grande, espaçosa Lisboa, 
Que nobres, galhardos, gentis Cavalleiros 
Em bravos ginetes lá vão desfilando, 
Munidos com armas, em trajes guerreiros?! 

Que nobre altivez, que garbosa ufania 
N'aquelles aspectos airosos reluz! 
Que estranho designio, que empreza arriscada 
N'aquelles semblantes fogosos transluz?! 

P'ra onde caminham ligeiros, velozes, 
A bom caminhar, e de povo seguidos?! 
Que surdo rumor, que murmúrios se escutam, 
Prenúncios talvez d'espantosos bramidos?! 

Castella! Castella! orgulhosa Castella! 
Quem sabe se alfim hoje tem de p'recer 
Teu fero dominio, teu jogo cruel, 
Que os Lusos não podem mais tempo soffrer! 

Intruso governo, estrangeiro dominio, 
Briosos, altivos, de morte aborrecem; 
E quando vingar-se d'injurias pertendem, 
Valor e constância jamais lhes falecem. 

Amantes, zelosos das glorias da Pátria, 
Só amam, só querem seus Reis natureas; 
Por elles ousados affrontam mil p'rigos, 
Por elles somente combatem leaes. 

Castella! Castella! orgulhosa Castella! 
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Quern sabe se alfim hoje tem de p'recer 
Teu fero domínio, teu jugo cruel, 
Que os Lusos não podem mais tempo soffrer! 

Já nove horas da manhã, 
Lá nas torres se escutavam, 
Quando os nobres Cavalleiros, 
Que apressados desfilavam, 
Com intrépida coragem 
A seus postos avançavam. 

"Temos certo grandes novas, 
Diz o povo a murmurar, 
Muita gente curiosa, 
Tudo attonito a scismar: 
Mas do paço no Terreiro 
Já se ouvia então bradar: 

"Viva o Duque de Bragança! 
"Viva o Principe leal! 
"João Quarto, viva, viva! 
"Viva o Rei de Portugal! 
"Fora o jugo Castelhano! 
"Morra o vil, o desleal! 

Oh! que espanto, que motim 
Vai nos Paços da Regente; 
Que tumulto e confusão 
Lá se escuta, se pressente! 
Como lucta enfurecida 
Sua guarda tão valente! 

"Nossa pátria abandonai, 
"Ó de Mantua gran Duqueza; 
Diz D. Carlos de Noronha 
Com impávida firmeza; 
"Vosso mando terminou, 
"Retirai-vos com presteza 
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"E dizei ao Rei Filippe, 
"Que expirará seu reinado 
"N'este livre Portugal: 
"Que este povo escravisado 
"Sacudira alfim brioso 
"Seu governo detestado! 

A Duqueza então, procura 
Mil razões apresentar, 
Mas em vão, em vão se esfalfa, 
Que não pode já salvar 
De Castella o predominio 
N'esse instante a desabar. 

Por mil braços corajosos 
Tudo é prestes desarmado, 
Té fraqueja dos Tudescos 
O valor assignalado; 
Ao furor dos Campeões 
Tudo cede apavorado! 

E nos régios aposentos 
Altos brados retiniam, 
"Liberdade, ó Portuguezes! 
Muitas vozes proferiam: 
Era D. Miguel d'Almeida, 
E mil outros que o seguiam. 

"Liberdade, ó Portuguezes! 
" Acabou-se a usurpação, 
"Expirou a tyrannia, 
"Nossa infame servidão! 
"Sempre livre, independente, 
"Viva, reine D. João! 

Estas vozes muito povo 
Exultando repetia; 



E p'las ruas, em tropel 
Muita gente concorria, 
Pressurosa, diligente, 
Mui pasmada do que via. 

"Dái-nos armas, Cavalleiros; 
Clama a turba em altos brados, 
"Guerra, guerra, interminável 
"A inimigos detestados! 
"Viva a pátria liberdade, 
"Morram vis degenerados! 

"Nossos foros, privilégios, 
"Restauremos com ardor; 
"Se inda somos Portuguezes, 
"É desdouro haver temor, 
"Nossa terra profunda 
"Libertemos com valor! 

"É das leis de nosso reino 
"Que não deve governar-nos 
"Quem fôr Principe estrangeiro, 
"Que mal pôde bem amar-nos: 
"Fora pois dominio estranho, 
"Que só quer escravisar-nos! 

P'ra tão duro captiveiro 
Tantos annos são de mais; 
É bem justo, ó Portuguezes, 
Que tal jugo sacudais, 
Que estrangeiro senhorio, 
Por mais tempo não soffrais. 

E Miguel de Vasconcellos 
Ao furor é victimado, 
Do traidor a recompensa 
Dá-lhe Tello exasperado; 
Assim finda tristemente 



O valido refalsado! 

E com elle alguns traidores 
O castigo receberam, 
Portuguezes desleaes 
Que seus brios esqueceram, 
Que da pátria renegaram, 
E seu nome envileceram. 

Resentida, amargurada, 
Sái dos paços a Duqueza 
Com seus pagens, suas damas 
De garbosa gentileza, 
Consternadas, abatidas, 
Repassdas de tristeza. 

Já pias ruas da cidade, 
O estandarte meneando, 
Vai D. Álvaro d'Abranches 
O gran feito annunciando, 
E c'os mais Restauradores 
Muitos vivas entoando. 

Toda cheia de prazer 
Que seus rostos inundava, 
Em redor dos Cavalleiros 
Muita gente se agrupava, 
E de jubilo exultando, 
João Quarto proclamava. 

Lá nos fortes, nos castellos 
Já as Quinas Lusitanas 
Vencedoras tremulavam; 
Quando ha pouco tão ufanas 
Campear alli se viam 
As bandeiras Castelhanas! 

Mas que applausos, que folgares, 



Que alvoroço tão geral! 
Que transportes d'alegria, 
De contendo sem igual ! 
Que Nobreza tão galharda, 
E que povo tão leal! 

Ressoam trombetas, e rufam tambores, 
Alege, estridente rebomba o canhão, 
Tremulam bandeiras, e os bronzes nas torres, 
Sonoros pregoam brilhane funcção. 

Esplendidas galas se trajam de festa, 
Em todos se encontra união, harmonia, 
Pequenos e grandes, plebeus e fidalgos, 
Exultam contentes e como á porfia. 

Com grande cortejo se vê caminhando 
Rodrigo da Cunha, famoso Prelado; 
É certo que graças vai prompto render 
No templo da Sé magestoso, sagrado. 

De Villa-Viçosa, em procura do Rei, 
A estrada ligeiros lá vão demandando 
D. Jorge de Mello, e D. Pedro Mendonça, 
Tão fausta noticia gostosos levando. 

Não tarda que prestes o vosso Monarcha, 
Fieis Portuguezes, assome no Tejo; 
Mil festas disponde, lustrosas, Reaes, 
Em tudo se ostente pomposo o festejo. 

Porém que façanha tão nobre, tão bella, 
Que insigne triumpho, que gloria, que empreza! 
Que egrégios heroes, que preclaros varões, 
Que assombro do mundo, que illustre proeza! 

Teus grandes annaes, decantada Lisboa, 
Façanha não tem de mais alto valor, 
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Proeza, em que mais refulgisse, brilhasse, 
P'los Reis e p'la Pátria tão férvido amor! 

Oh ! tempos heróicos, mil vezes felizes!... 
Vilhena, e Alencastre, por nome famosas, 
Seus filhos armando em tão nobre defeza, 
Que illustres matronas, fieis, animosas! 

Vós, Cunhas, Menezes, Coutinhos e Sousas, 
Eterno renome, alta fama ganhastes 
Por dignas acções d'immortal galhardia, 
Que em honra da Pátria esforçados obrastes! 

Almeidas, Abrantes, Mendonças, e Tellos, 
P'ra sempre lembrados na Historia sereis; 
Almadas, Noronhas, ó Pinto Ribeiro, 
Memoria perpetua no mundo tereis! 

É certo que irada não tarda Castella 
A vir gerrear-vos com grande poder, 
Porém não temais, Portuguezes briosos; 
Que muitas batalhas haveis de vencer! 

Em Campo-Maior, Montes-Claros, e Elvas 
Famosas victorias haveis de ganhar; 
Castello-Rodrigo, Ameixial, e Montijo 
De louros viçosos vos hão-de c'roar! 

Oh! sim, não temais, Portuguezes valentes; 
Nos campos d'Ourique vos foi promettido 
— Que o gran Portugal mui vexado seria, 
Mas nunca, por nunca, seria vencido ! — 
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67. AZEREDO, Sottomayor e — O Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: A Pátria, Porto, 6.12.1849, n° 175, p. 1-2. 

O Io DE DEZEMBRO DE 1640 

I 
Sôa da liberdade o brado alegre 
Lá nas margens do Tejo. Os portuguezes, 
Pizando aos pés o estrangeiro jugo, 
D'entre seus naturaes um rei acclamam. 
Assaz lhes fora longo o captiveiro, 
Sob estranho dominio assaz soffreram; 
Mas a algema affrontosa alfim quebrou-se, 
E hasteou-se o pendão da liberdade. 
Bradava-lhes João da fria campa — 
"O jugo sacudi — e lhes aponta 
P'ra batalha feliz d'Aljubarrota: 
"Sede livres — Affonso lhes bradava — 
"Como livre empunhei o duro ferro" 
E o povo portuguez ouviu seus brados, 
Da herança dos avós mostrou-se digno. 

II 
Porque vais n'Africa adusta 
O vil mouro perseguir? 
Moço rei, que valor cego 
Tão longe te obriga a ir? 
Deixas teu povo chorando, 
Entre sustos, suspeitando 
A tua perda, senhor! 
Vais deixar na terra alheia, 
D'Alcácer na quente areia, 
Tão mal fadado valor! 

Não vás, não deixes a terra, 
Que tanto te desejou; 
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Que seus votos, a pedir-te, 
Mil vezes ao céu mandou. 
Tens aqui tantos valentes! 
Manda-os; além mui contentes 
Irão teus pendões alçar; 
Mas não vás tu, não nos deixes; 
Teus ouvidos, ah! não feches 
A tão triste suspirar... 

Mas debalde!... as brancas velas 
Soltas ao vento lá vão! 
Oh ! que presagios terríveis 
Assustam o coração !... 
Hymnos de prazer, calai-vos; 
Tristes luctos, preparai-vos, 
Bem depressa heis-de servir! 
Negra nuvem, tão tristonha, 
Cerração feia e medonha 
Vejo o horisonte a cobrir!... 

Oh !... morreu !... E foi tão longe 
Da sua pátria acabar !... 
Sob os pés dos feros mouros 
A lusa c'rôa ficar !... 
Que magoa! Que dôr tamanha! 
Além mar, em terra estranha 
A nobre flor a pender!... 
Vida de tantas esp'ranças 
Ceifarem-na agudas lanças 
Do mauritano poder!... 

Débil mão empunha o sceptro; 
Mas breve o sceptro deixou; 
A morte co'a mão myrrada 
D'Henrique os olhos cerrou, 
Mas já o ouro estrangeiro 
Preparava o captiveiro 
D'esta briosa nação! 
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Filhos, que a pátria estimava, 
Querem vêr a pátria escrava, 
Lançam-lhe o duro grilhão. 

III 
Que votos, que aos céus ferventes mandavam 
Os filhos da pátria de Alfonso primeiro! 
Que ais, que suspiros, que os tristes soltavam 
No meio da affronta do vil captiveiro! 

Choravam, choravam, pois viam-se escravos 
De quem promettera seus foros manter! 
Choravam, choravam! Injurias e aggravos 
Da mão dos estranhos na pátria a soffrer! 

As terras, que os nossos haviam comprado 
Co sangue das veias, que alli borbulhou, 
Não lhes val a espada do nosso soldado, 
Pirata estrangeiro ao luso as tomou. 

Os lábios dos filhos da terra estrangeira 
Cuspindo na face da nobre nação!... 
Um vil portuguez co'a mão traiçoeira 
Á pátria apertando o duro grilhão!... 

E d'Affonso a espada jaz esquecida; 
Lá murcham d'Affonso os nobres lauréis! 
No pó do desdouro lá jaz envolvida 
A honra do povo, a gloria dos reis! 

IV 
Esperança amiga e doce, ah! não, não deixes 
Soffrer sem ti os nobres portuguezes 

Tão funda e cruel dôr. 
Esp'rança amiga, aponta-lhes um dia, 
Em que dos ferros vis do captiveiro 

Surja o luso valor. 
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Céus, escutai a voz, que d'esta terra, 
D'esta terra fiel sobe a pedir-vos 

Remédio a tanto mal. 
Senhor, attende ao pranto d'esté povo; 
Quem prostrado por terra auxilio implora 

É o teu Portugal. 

V 
Não foram, não, despresados 
Os votos ao céu mandados 
Pelo povo portuguez. 
Lá cahiu a tyrannia; 
Dos lusos a valentia 
Á pátria os ferros desfez. 

Foi um dia de victoria, 
Um dia de eterna gloria 
Para tão nobre nação. 
Valentes braços se armaram, 
Lábios já livres bradaram — 
Viva o rei, quarto João\ — 

D'agudo punhal ferido 
Cai o indigno valido, 
Que o povo ousara avexar: 
Jugo estrangeiro quebrou-se, 
Pendão das quinas alçou-se, 
Vêde-o livre a tremular. 

E o grito da liberdade, 
Que solta a nobre cidade, 
Todo o reino a repetir! 
E d'entre as proprias minas, 
Á sombra das nobres quinas, 
A pátria livre a surgir! 

Embora avançam d'Hespanha 
Os leões, ardendo em sanha, 
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Contra o nosso Portugal; 
Os nossos nunca os temeram, 
Elvas, Montijo os esperam, 
E os campos do Ameixial. 

Não foram, não, despresados 
Os votos ao céu mandados 
Pelo povo portuguez; 
Lá cahiu a tyrannia; 
Dos lusos a valentia 
Á pátria os ferros desfez. 

Outros Periódicos: 
A Nação, Lisboa, n° 665, 12.12.1849, p. 4. 

333 



68. CUNHA, A. P. da — Nós Liberi Sumus! (Io de Dezembro de 1640). 
Fonte: A Pátria, Porto, 7.12.1849, n° 176, p. 1-2. 

NÓS LIBERI SUMUS ! 
(Io de Dezembro de 1640) 

I 
Pátria, acorda! não durmas... tu dormes! 
O teu nome, o teu brio onde estão? 
Tu ... cingida de algemas enormes, 
Insopando de pranto este chão!... 

Tu ... manchada de lodo... e, sem gloria, 
Dando ao jugo a indomável cerviz!... 
Tu que és nobre... que o foste, em memoria 
D'um Affonso e um Duarte e um Diniz! 

Dormes, pátria?... meu Deus, não te movo, 
Nem despertas ao som destes ais! 
Que é da crença e valor do teu povo, 
Que não tinha entre os povos, rivais? 

Que é da herança do livre alfageme, 
Que é de Nuno e da espada do heroe, 
Ante a qual a Castella ainda treme 
Porque n'aima ainda a chaga lhe doe? 

Dormes, pátria? o dominio das vagas 
Não te lembras que o tinhas... é teu: 
Foi o Gama, que, affoito, em tais plagas, 
Com seu sangue o teu nome escreveu. 

Não te lembras que os orbes abranges, 
Que arvoravas as Quinas e a cruz 
Sobre as aguas do Indo e do Ganges, 
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Sobre os muros de Ceuta e de Ormuz! 

Pátria, acorda!... o teu somno é profundo; 
É de morte? dão morte os grilhões; 
Tu morreste de pejo ante o mundo, 
Sendo escrava? seguiste o camões? 

II 
Não; captiva e na miséria, 
Dentro do peito uma artéria 

Lhe pulsou; 
Nem dorme, nem morreu! Desperta e vive! 
O pé, que da vergonha no declive 

Resvallou, 
Vai calcar a tyrannia, 
Que das vinganças o dia 

Já chegou! 

Deshonras, affrontas, damnos 
De sessenta infindos annos 

De oppressão, 
Puni-los deve e pôde um povo nobre; 
Se o estrangeiro de opprobrio e lucto cobre 

Seu pendão, 
Resgate-se a liberdade, 
Que é direito, que é vontade 

Da nação. 

Que valem os Duques d'Alva? 
Os verdugos não ressalva 

O poder. 
Que valem dos tudescos as phalanges? 
Um reino... não recua ante os alphanges, 

A tremer. 
Que valem? se bate a hora, 
Em que dos povos a aurora 

Vai romper? 
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Ill 
Folgava o governo do paço nas salas, 
Talvez sobre o thrôno, por vil irrisão! 
D'Ourique a bandeira alcatifa-lhe o chão, 
As Quinas... cuspiu-lhes, co'o pé çafá-las. 

Que importa a desgraça, o clamor portuguez 
A quem rege e pune por lei... só da guerra, 
A quem, surdo a queixas, só vê-la n'esta terra 
A escrava, em que farte o rancor e a avidez? 

Folgava o governo — co'o braço padrasto, 
De estranhos vexames seu jugo compoz, 
Aos povos cuspia na face o algoz, 
Os nobres... no sangue á cubica dão pasto. 

Em Évora... as forcas, fogueiras, a arder; 
Em torno... os ministros co'os olhos enxutos: 
Ou forca e fogueira, ou enormes tributos, 
Miséria ou martyrio, pagar ou morrer. 

Folgava o governo! de si já seguro, 
Vibrando o azurrague, se erguia de pé; 
Ai, louco ! esquecendo-se do lume da fé, 
De um Deus, cujo dedo escrevera o futuro! 

Não sente os rugidos do occulto volcão; 
Só crê... quando a lava, a escaldar, o innovella, 
Só quando das turbas a voz lhe revelia 
A fúria, a justiça, o poder da nação. 

rv 
Dão oito horas 
Na antiga Sé... 
Findem demoras 
Que tempo é. 
Um tiro soa... 
Ergue Lisboa 
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A fronte audaz... 
Que brio novo 
A corte e o povo 
Nos seios traz! 

As armas nuas, 
Brilhando á luz; 
Pejando as ruas, 
Tanto arcabuz... 
Pendões erguidos, 
E os alaridos 
Da multidão, 
Que os passos guia 
Da tyrannia 
Á vil mansão. 

Rendeu-se a guarda 
Dos allemães; 
Despindo a farda, 
Os capitães, 
Fogem, de involta, 
Co'a fraca escolta 
Do usurpador; 
Hontem, altivos, 
Hoje... captivos 
Ante o valor. 

V 
Já rangem da algema os éllos 
Ás mãos d'Almadas e Mellos, 
O sangue de Vasconcellos 
De Pinto já golpha ás mãos, 
E a turba, que em rivais arde, 
No morto pune, já tarde, 
As offensas do covarde, 
Que aos pés calcou seus irmãos! 

Já, com seu nome illudida, 



Das suas damas seguida, 
Julga a affoita Margarida 
A plebe e os nobres conter, 

Mas onde vai um Menezes, 
Mas onde vão portuguezes, 
Os peitos são como arnezes, 
Só se abrandam... ao dever. 

E quando inquirir-lhe vinha: 
"Eu sou a vice-rainha: 
O povo, que se avisinha, 
Contra mim que ha-de attentar ?..." 

"O povo — acode o Noronha — 
De punir não se envergonha, 
A quem ás leis se lhe opponha, 
De um balcão pode arrojar." 

D'Almada á voz, que a ameaça, 
Já, co'a mão convulsa, traça 
Um decreto, que abrir faça 
O castello, que ainda é seu; 

Chega Almada á fortaleza... 
E ante as ordens da duqueza, 
Util pretexto á fraqueza, 
D'Hespanha o pendão cedeu. 

Já vai alegre mensagem 
Render preito e vassalagem 
A quem, da pátria a coragem, 
Uma c'rôa restaurou: 

Serena ao duque a anciedade, 
Quando lhe dá Magestade, 
Em nome da liberdade, 
Quando a dextra lhe beijou. 
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VI 
Nova era se abriu n'aquelle dia 

Ao velho Portugal; 
Dos quebrados grilhões da tyrannia, 

Das ruinas do mal, 
Despontou de Bragança a dynastia, 

Surge um rei natural. 
D'Almacave recobra a monarchia 

O diadema immortal: 
Leis, poder, o esplendor, a sob'rania, 

O respeito leal... 
Tudo agora, em triumpho renascia, 

Que é livre Portugal. 

Hoje... os fructos de um feito tão nobre 
Jazem podres... calcados no chão; 
Era o reino opulento... e está pobre! 
Ivlurcha a gloria, só lodo nos cobre... 
Nem á Europa já lembra a lição! 

Mas a fé não se apaga co'os annos; 
Nova seiva a desgraça lhe dá; 
A exp'riencia dissipa os enganos, 
E, por entre a procella dos damnos, 
Novo dia de paz raiará! 



69. ALMEIDA, Carlos Maria Pinto d' — O dia Io de Dezembro. Uma 
Recordação aos Portuguez.es, (Lisboa, 14.6.1861). 
Fonte: A Nação, Lisboa, 19.6.1861, n° 4064, p. 3. 

O DIA Io DE DEZEMBRO 
UMA RECORDAÇÃO AOS PORTUGUEZES 

De Dezembro no dia primeiro, 
Ha um feito na historia famoso! 
Contra o jugo oppressivo estrangeiro, 
Ergue um povo, seu braço pod'roso; 
Surge o sol deste dia fagueiro, 
Faz de escravos um povo ditoso, 
Portugal destemido, guerreiro, 
É nos p'rigos valente, brioso!... 

Fomos salvos dïmigos insannos, 
Eis erguido o pendão nacional! 
Cahe por terra o grilhão dos tyrannos; 
É pedaços seu jugo fatal! 
Fomos salvos de ser castelhanos, 
Pelo esforço d'um povo leal! 
Faz duzentos mais onze e dez annos, 
Que victoria cantou Portugal. 

Os mais nobres, distinctos guerreiros, 
Denodados empunham a lança; 
E á lucta correndo ligeiros, 
Nas victorias outhorgam bonança; 
Os valentes são sempre os primeiros 
Que nos povos infundem esperança; 
Alguns bravos fieis cavalleiros, 
Proclamaram João de Bragança, 

Sessenta annos de vida perdidos, 
Dão mais vida a um povo de bravos!... 
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E lá jazem os ferros partidos 
Com que qu'riam ligar-nos escravos!... 
São os Lusos os mais destemidos 
Quando buscam tirar desaggravos: 
De Castelhanos os pendões abatidos 
Foi o saldo de tantos aggravos! !... 

Se Castella se juga temivel, 
Recorrendo aos canhões imponentes, 
Portugal, no valor invencivel, 
Os perigos lhe são indifférentes; 
E dos Lusos o peito sensivel 
Os aggravos conserva presentes; 
E, n'um saldo de contas terrível, 
D'opprimidos se tornam potentes. 

Entre nuvens de densa metralha 
Alterosos reductos ganharam... 
Entre os Lusos a morte se espalha, 
Mas altivos p'ra frente marcharam! 
Que seus peitos são rija muralha 
Junto d'Elvas briosos mostraram; 
Vencedores lá nessa batalha 
Novos louros aos muitos juntaram. 

Portugal de ser livre é cioso; 
Castelhanos jamais o seremos! 
Mais um golpe de guerra estrondoso 
Denodados no campo daremos; 
D'esse povo que é ão rancoroso, 
Nem riquezas, nem honras lhe qu'remos, 
E dos peitos reducto brioso, 
Na fronteira valentes faremos. 

A de Iberia lembrança maldita, 
Quem se atreve entre nós propagar?... 
De Castella a ferrenha vindicta 
Nossos foros viria acabar! 
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É traição, covardia inaudita; 
Maldição a quem tal desejar! 
Pobre pátria, gemendo afflicta, 
N'um abysmo te iriam lançar... 

Sempre livres na pátria seremos, 
E foi Deos quem assim o mandou! 
Pela pátria o sangue daremos, 
Pelas Quinas que Deos outhorgou; 
Aos combates unidos iremos, 
Pelo nome que tanto custou; 
Portuguez — outro nome não qu'remos, 
Por ser este que Affonso legou. 

Portugal, esta gran monarchia, 
Que da Fama já foi celebrada, 
Não tolera, não quer tyrannia; 
Por Affonso foi livre fundada! 
E Castella que império teria, 
Existindo inda ali a espada 
Desse bravo que quando vivia, 
Lhe fez guerra tenaz, desesp'rada?... 

Que este povo é um povo indomável 
Podem Roma e a Hespanha attestar, 
Corajoso — e na lide incansável, 
Inda se ha-de no campo mostrar; 
E na pátria do Gran Condestavel, 
Quem podia taes brios manchar?!... 
Ai Castella, Castella! é provável 
Que teu sonho não possas gosar... 

Portugal combateu denodado 
Esquadrões d'aguerridos francezes; 
Que é nos brios distincto soldado 
Tem no campo mostrado por vezes; 
Este povo, que julgam cançado, 
Não vacilla perante revezes; 
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Hoje mesmo, se fôr provocado 
Mostrará o que são Portuguezes. 

Nossa pátria, se fôr aggredida, 
Hemos todos ás armas correr; 
Pela pátria d'Affonso tão qu'rida, 
Té os mortos se devem erguer; 
Não ha guerra entre nós fraticida, 
Que nos faça da pátria esquecer; 
Portugal, se deixar de ter vida, 
É com elle que devemos morrer. 

Onfros Periódios: 
O Português, Lisboa, n° 2437, 20.6.1861, p. 3. 
OAsmodeu, Lisboa, n° 15, T Série, 20.6.1861,p. 1-2. 
O Vianense, Viana do Castelo, n° 490, 25.6.1861, p. 1. 
O Direito, Porto, n° 143, 27.6.1861. 
O Braz Tisana, Porto, n° 144, 27.6.1861. 
A Democracia, Lisboa, n° 4, 29.6.1861, p. 3. 
Comércio de Coimbra, Coimbra, n° 71, 4.7.1861, p. 1-2. 
Jornal dos Artistas, Porto, n° 43, 21.7.1861, p. 3. 
O Eco Portalegrense, n° 15, 1.12.1867, p. 3. (Modificação na est. 2, 
verso 7- "Faz duzentos mais vinte e sete annos"). 
O Arquivo do Porto, Lisboa, n° 4, 1868, p. 31-32. (Com a indicação: 
"Poesia recitada na noite do Io de dezembro de 1868 no theatro dos 
srs officiaes inferiores de infantaria 10". No texto há pequenas 
modificações, e na est. 2, verso 7, a modificação relativa à data: "Faz 
duzentos e vinte oito annos"). 
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70. SILVA, Francisco Xavier da — Um Brado a Portugal. Ao Io 

Dezembro de 1640. (Lisboa, 20 de Julho de 1861) 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 14.11.1861, n° 261, p.1-2. 

UM BRADO A PORTUGAL 
AO Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Quem és tu, pobre velho? Porque choras? 
Assentado á beira-mar? 

Porque levas assim magoadas horas 
Co'as ondas a conversar? 

JOÃO DE LEMOS 

I 
Portugal, este nobre ancião, 
Já foi grande, pod'roso, gigante! 
Porém hoje, curvado, abatido... 
Só lhe resta de vida um instante. 

Portugal, onde tens esse brilho, 
Que outr'ora o mundo assombrou? 
Onde estão esses feitos heróicos, 
Que Affonso em Ourique marcou? 

Portugal, não respondes, tu dormes? 
Tu não sabes que ha p'rigo em dormir?... 
Abre os olhos, levanta essa fronte, 
Se não queres n'um abysmo cair. 

Portugal, onde param os brios 
De teus nobres valentes avós?... 
N'esse nunca cessar de gloria; 
Sejam pois imitados por nós! 

Portugal reunir á Hespanha, 
Só os loucos podr'iam tal querer!... 
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Mas os loucos não formam o reino, 
Que seus toros saberá defender! 

Sessenta annos d'um jugo cruel 
Supportámos a esses senhores... 
E por fim quando os ferros quebrámos, 
Inda ousaram chamar-nos traidores!... 

Oh! Bem hajam os nobres d'entâo, 
Que traçando tão vasto plano... 
Arrancaram a pátria das garras, 
D'um intruso, algoz, e tyranno!... 

N'esse tempo a nobreza e o povo, 
Pelejavam na mesma fileira, 
E por isso nações orgulhosas, 
Se curvavam á nossa bandeira. 

Mas agora está tudo mudado, 
Na nobreza não ha que fiar... 
Os brasões que vaidosos ostentam, 
Não os sabem respeitar. 

Inda ha pouco a França aqui veio, 
Aviltar-nos aos olhos do mundo... 
Por saber que esta pobre nação, 
Estava presa no somno profundo. 

Oh ! se o grande marquez de Pombal 
Fosse vivo! então o veriam... 
Arrogante, mandando sair, 
Os estranhos qu'um reino invadiam! 

Este povo é livre, tão livre, 
Como a agua correndo na fonte! 
Como a nuvem que o vento balouça, 
E percorre por esse horisonte. 
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Assim nós, n'outras eras felizes, 
Como a nuvem que corre no ar, 
Nossas velas o vento impellia, 
Para as proas cortarem o mar. 

II 
Onde estão essas façanhas, 
Que um nobre povo alcançou? 
Essas glorias tamanhas, 
Que a historia nos doou?! 
Este povo aventureiro, 
No mundo foi o primeiro, 
Que teve a feliz lembrança 
D'esses mares ir demandar, 
Como inda o pode attestar, 
O Cabo da Boa-Esperança. 

Quanto devemos ao Gama, 
D'essa empresa sem rival? 
Á índia levou a fama, 
Que engrandeceu Portugal! 
E de todos que o seguiram, 
Jamais alguns desmentiram, 
Esta terra em que nasceram, 
Nas batalhas em que entraram, 
Sua bravura mostraram, 
Os louros sempre colheram. 

Além d'esté, outros heroes 
Teve o nosso Portugal, 
Que o vejam os hespanhoes 
N'esse rasgo se egual, 
Qu'eu orgulhoso lhe lembro... 
O primeiro de dezembro, 
Mil seiscentos e quarenta! 
Em que um punhado de bravos, 
Quebrando os ferros d'escravos, 
O seu tyranno afugenta! 



Ill 
Guarda Hespanha teus costumes, 
Teus encantos, teus thesouros, 
Tuas mulheres andaluzas, 
Teus capinhas e teus touros! 

Deixa-nos nossas misérias... 
Que te importa esta nação?! 
Perde a esp'rança que nutriste, 
D'essa ibérica união !... 

Pátria! Pátria! Não aceites 
De Hespanha os promettimentos, 
Que em breve trocar verias 
Pelos seus fusilamentos !... 

Quando na praça o tambor 
Nos faça ouvir o rebate 
Qual outro Martim de Freitas, 
Correremos ao combate!... 

IV 
Doze annos fui soldado 
E passei mil privações, 
Já estou acostumado 
Aos furores das estações! 
P'ra mim o zumbir das balas 
São harmonias das salas... 
Tem immensa poesia, 
Ver entre nuvens de fumo, 
O nosso estandarte a prumo, 
Me redobra a valentia. 

Portugal tu estás velho, 
Mas deves ser respeitado; 
Revê-te no teu espelho, 
Que conservas do passado. 



Teus filhos sempre valentes, 
Mostrarão ser descendentes 
D'Albuquerque e de Cabral, 
Temos a força precisa, 
Seja pois nossa divisa 
Sempre livre Portugal. 

Outros Periódicos: 
Aurora Literária, Lisboa, n° 9, 1.12.1862, p. 68-69. 
O Raio, Porto, n° 186, 6.12.1862, p. 1-2. 
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71. CANUTO, Maria José da Silva — 1640: Io de Dezembro: 1862. 
Fonte: A Federação, Lisboa, 29.11.1862, n° 30. 

1640: Io DE DEZEMBRO: 1862 

Salve, dia de gloria! Ao vento soltas 
fluctuem nas ameias dos castellos 
as bandeiras de Lysia! Ante os altares 
do Deus vivo curvae-vos sacerdotes! 
Curvae-vos, povo e nobres! Se sois livres, 
é que , ha séculos dois, um grupo de homens 
ousou bradar á Hespanha — "Basta! Basta! 
Desleal usurpadora! Abate escudos! 
o teu nefasto império é hoje findo! 
Os que livres fadaste, deixa-os livres ! 
Só o impio rouba herança a filhos dada!" — 
E os que o sol, ao nascer, achara escravos, 
deixou senhores, ao cair no ocaso!... 

Não descores, Hespanha! São teus filhos, 
altivos como tu, e cavalleiros! 
Era infâmia quebrar o jus antigo, 
dado em arrhas á illustre mãe de Affonso! 
Pombas de amor na paz, leões na guerra, 
o que são portuguezes, e o que valem, 
bem o conheces tu, valente Hespanha! 
Mas... desvairar é de homens... consumidos 
vão, nas trevas do tempo, injustos ódios... 
Nossa irmã primogénita e amiga 
ainda nos tutela... generosa, 
não pensa em derribar nossas fronteiras; 
transmitte-nos os dons da intelligencia; 
o culto ás sciencias e artes; o soccorro 
nos públicos desastres; sim; Castella 
é digna dos heroes que a assoberbaram! 
E nobre Portugal! E nobre a Hespanha! 
Engrinaldem-se as frontes mutuamente! 
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Enlacem-se ambos em fraterno amplexo! 
Ella, trajando as vestes roçagantes; 
elle, pendida ao lado a cruz da espada! 

Salve, dia de gloria lusitana! 
não temancha o negrume dos partidos! 
Hoje... só hoje... dia venturoso... 
somos — todos — irmãos na fé, na crença!... 
E nosso Deus, o Deus de Affonso Henriques! 
E nossa fé, o santo amor da pátria; 
nossa crença, o valor não desmentido, 
dos campeões de Montijo e Aljubarrota! 

Votando preito ás cinzas venerandas 
de João Pinto Ribeiro e conjurados, 
que o jugo da Castella espedaçaram, 
não lhes sagremos obelisco inutil! 
Pedem: ninhos a infância, asylo o velho, 
auxilios o operário enfermo e pobre! 
Nossos irmãos colonos agonisam!... 
E da pátria este dia!... Á pátria alcemos 
um padrão digno d'ella, e digno d'elles! 
Castella ha de adherir ás nossas festas, 
e saudar— PORTUGAL INDEPENDENTE! — 

Outros Periódicos: 
O Bejense, Beja, n° 101, 29.11.1862. (Mesma data da Federação). 
O Português, Lisboa, n° 2880, 30.11.1862, p.2-3. 
Diário do Povo de Portugal e Possessões, Porto, n° 279, 3.12.1862, 
pi . 
A Voz do Minho, Valença, n° 1140, 6.12.1862, p.1-2. 
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72. BARATA, António Francisco — Espinhos e Louros. Io de 
Dezembro de 1640, (Coimbra, 30.11.1861). 
Fonte: O Conimbricense, Coimbra, 30.11.1861, n° 819, p. 1. 

ESPINHOS E LOUROS. Io DE DEZEMBRO DE 1640 
Aos filhos do Alemtejo, como os que mais sofferam na grande lucta 

da Restauração de Portugal 

I 
Valente o moço rei com a mocidade 
Do nobre Portugal correra ás armas, 
E d'Alcácer-Kibir aos quentes plainos 

Rápido vôa. 

Investem feras mahometanas filas; 
No curvo alphange tine a espada rija; 
E um sceptro, c'rôa e Rei alfim sepulta 

Tórrida arêa!... 

Não vimos a victoria. A louca fama 
Pelo mundo correu, disseminando 
A nova da jornada, com sentidas 

Fúnebres vozes. 

E as santas quinas em que o mundo absorto 
Mil vezes Portugal saudado havia, 
Rotas, batidas, o africano solo 

Subito varrem... 

Do sangue portuguez lá derramado, 
Da areia ardente, que o bebeu sequiosa, 
Para os vencidos os grilhões fundiram 

Bárbaros mouros... 

Converte o bac'lo em sceptro D. Henrique, 
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Da mitra c'rôa faz, ao throno sobe; 
E da nau do governo toma o leme 

Tremulo braço. 

Ai pobre portugal armipotente! 
Já foste grande e forte, e já temido, 
E em cambio d'isso só terás em breve 

Lagrimas tristes... 

II 
Expirara D. Henrique 
E com elle Portugal; 
A maga estrella de Ourique; 
De tantos brios fanal, 
Escondia o rosto lindo... 
Era um agouroa fatal! 

Do velho Rei que expirara 
Nenhum filho nos ficou; 
Que a morte com mão avara 
Orphandade decretou, 
A um povo, que já foi grande, 
Que a dois mundos abarcou. 

As cruas leis de um mau fado 
Era forçoso cumprir; 
Foi venturoso o passado, 
Como seria o porvir? 
Talvez noite tenebrosa 
Sem nenhum astro a luzir! 

Assim foi. Em sessent'annos 
De captiveiro cruel, 
Com mão larga esses tyrannos 
Nos deram a beber fel, 
E enganando nossa esp'rança 
Castella foi infiel. 
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Promettera a autonomia 
D'esta nação respeitar, 
Os foros e a regalia, 
Já d'aquem , já d'além mar, 
E de nos dar mão d'amiga 
Bem alto o disse em Thomar. 

Mas promessas de Castella 
Foram todas desleaes; 
Portugal falle por ella 
E mostre d'isso os signaes, 
Nas laudas da sua historia 
Para a Hispanha tão fataes. 

Mostre claro ao mundo inteiro 
Seu arbitrário poder, 
Quando, em vez de justiceiro, 
Comnosco devia ser, 
Esse Leão de Castella 
Nos veiu a morte trazer. 

Acceitámos coagidos 
Essa fatal união, 
Para sermos opprimidos 
Na mais atra escravidão... 
E captivos sessent'annos 
Em poder d'essa nação ! 

O peso de mil tributos 
Não podemos rebater, 
Que os ministros dissolutos 
Decretavam sem tremer 
A morte dos nossos reines, 
O fim do nosso viver. 

E expirámos. Só vivíamos 
Como Lazaro viveu, 
Na esp'rança de que podiamos 



Dar á Hispanha o que era seu, 
E ouvirmos dizer surrexit ! 
A esse povo que morreu. 

III 
Oh ! bemdita seja a esp'rança! 
Que da casa de Bragança 
Meigo astro de bonança 
Faz surgir em Portugal! 
Converte nossos proavos 
Em centenares de bravos, 
Parte os ferros aos escravos 
Humilha o génio do mal. 

Bemditos sejam mil vezes 
Esses nobres portuguezes 
Que firmissimos pavezes 
Fizeram dos peitos seus, 
Que á sujeição estrangeira 
Oppozeram a barreira, 
Tão firme, tão verdadeira, 
Honra, pátria, amor e Deus! 

Relembre um sec'lo de gloria, 
Abra-se o livro da historia, 
Dê-se respeito á memoria 
De quem tanto bem nos fez; 
E um tributo verdadeiro 
Consagremos primeiro 
A... a João Pinto ribeiro 
Tão leal, tão portuguez! 

O manes de Antão de Almada! 
Nunca temaes que olvidada 
Seja a acção tão afamada 
Que nos veiu redemir! 
Coutinhos, Mellos temidos, 
E vós Almeidas tão qu'ridos, 
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Jamais sereis esquecidos, 
Eternos heis de existir. 

Que a memoria d'esses feitos 
Guardamos em nossos peitos, 
Como sagrados direitos 
Que tendes ao nosso amor; 
Como o nauta ama a bonança 
Como o pobre adora a esp'rança, 
Como idolatra a lembrança 
De quem foi seu redemptor. 

IV 
Triumphámos — foi nossa a victoria 
Que nos veiu as algemas quebrar; 
Triumphámos — foi nossa a victoria 
Que de Hispanha nos veiu livrar. 

Eram poucos, mas bravos os nossos, 
Eram muitos e fortes os seus; 
Mas que importam altivos collossos 
Se a justiça teem contra e teem Deus?! 

Não ha noite que zombe do dia; 
Não ha vida que zombe da morte; 
Da tristeza não zomba a alegria, 
Nem ha forças que zombem da sorte. 

Triumphámos. Perdão, ninguém vence 
Se contrários no campo não tem; 
Assim como a rasão não convence 
Se actuar não poder sobre alguém. 

Não vencemos — somente expulsámos 
D'esté solo hispanhoes deshumanos; 
D'homens livres o hymno cantámos 
Sem saber são bravos, tyrannos. 
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Mas nas trevas lá tinha o futuro 
Annos cinco, mais vinte, mais três; 
Para o Leão de Castella, seguro, 
Encontrar o valor Portuguez. 

Para vir no Alemtejo, sanhudo, 
Talar campos, mostrando bravura; 
— Para vir entre nós perder tudo, 
Para achar entre nós sepultura! 

V 
Que o digam rudes muralhas 
Que inda velhas por'hi estão, 
Que o digam tantas batalhas 
Se a Hispanha perdeu ou não; 
Que diga o livro da historia 
Qual de nós colheu mais gloria 
Á sombra de seu pendão. 

Que o diga a tremenda luta 
Que tantos annos durou, 
Qual das nações mais exulta, 
Qual mais gloria conquistou, 
Qual d'ellas era mais forte, 
Qual mostrou mais alto porte 
Qual mais coragem mostrou. 

Montijo primeiro falle, 
Se o consentir sua dôr, 
Se ha força que a força eguale 
Do nosso brio e valor, 
Quando, depois de abatidos, 
Convertemos destemidos 
Em vencido o vencedor. 

Depois, Elvas, a envencivel, 
Que diga por sua vez, 
Se viu coisa mais terrivel 



Do que o braço Portuguez 
N'essa batalha famosa; 
Que diga a Hispanha orgulhosa 
Se mais do que nós lá fez! 

Se as suas Linhas tão fortes 
Vencidas ali não viu, 
Se ás suas valentes cohortes 
A robustez lhes serviu, 
Se, na completa derrota, 
Qual fora a d'Aljubarrota, 
A fortuna lhes sorriu. 

É que a causa quando é santa 
Ao mais fraco dá valor; 
E se um povo se levanta 

De si próprio defensor, 
Combate com mais firmeza, 
Da victoria tem certeza, 
Da guerra não teme o horror! 

Que o diga a batalha ingente 
Chamada do Ameixial, 
Onde o inimigo potente 
Nos fez um povo immortal, 
Perdendo dez mil soldados, 
Vendo de louros c'roados 
Os filhos de Portugal! 

Falle por fim Montes-Claros 
Das nossas grandes acções; 
Dos nossos heroes preclaros 
Mostre os distinctos brasões: 
Que o diga a Hispanha abatida, 
Tão nobremente vencida 
Pelos nossos esquadrões. 

Fallem todos d'essa luta 



Que tantos annos durou, 
Qual das nações mais exhulta, 
Qual mais gloria conquistou; 
Qual d'ellas era mais mais forte, 
Qual mostrou mais alto porte 
Qual mais coragem mostrou. 

VI 
Co'a fronte c'roada de verde oliveira 
Quefoi mensageira da paz nacional, 
Ao cabo da luta de guerra tamanha 
As forças d'Hispanha venceu Portugal! 

E ha homens que dizem que os filhos d'agora 
Como esses d'outr'ora valor já não teem; 
Eu não — que taes ditos são graves offensas 
Ás tão puras crenças que o peito contém. 

Ás crenças de um povo por Deus bemfadado, 
Que fez respeitado o pendão Portuguez, 
Que a todo esse mundo mostrou quanto podem 
As forças do homem que á gloria se afez. 

Ás crenças de um povo por Deus só vencido! 
Que agora abatido sem forças se vê; 
Mas bem como a Phénix das cinzas renasce, 
De gloria se pasce, na gloria só crê; 

E pôde das cinzas surgir poderoso, 
Crescer vigoroso, ás armas correr; 
E em luta espantosa engeitar a tutella 
Que a nobre Castella lhe possa offerecer! 

Irmãos! folgae todos — com maga alegria 
Festejae o dia que livres nos fez: 
— Com mágicos gosos o porvir aguarde 
Quem não for cobarde, quem for Portuguez! 
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Outros Periódicos: 
O Nacional, Porto, n° 275, 2.12.1861, p.1-2. 
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O Vianense, Viana do Castelo, n° 558, 5.12.1861, p. 1-2. 
Grémio Alentejano, Coimbra, n° 9, 5.12.1861, p. 2-3. 
O Transtagano, Elvas, n° 168, de 8.12.1861, p. 1-2. 
O Braz Tisana, Porto, n° 283, 10 de Dezembro de 1861, p.1-2. 
Diário Mercantil, Porto, n° 574, 13 de Dezembro de 1861, p.1-2. 

Esta poesia estava para ser declamada no Teatro D. Luís, em 
Coimbra, no dia I o de Dezembro de 1861, quando ia ser 
representada a peça O Dia da Redenção, de Mendes Leal. Com a 
morte de D. Pedro V isto não aconteceu, pelo que o autor acabou por 
recitar a poesia no Teatro Académico da mesma cidade, no sarau 
poético de 8 de Maio do ano seguinte, a convite de António Feliciano 
de Castilho. (Cf. BARATA, Antonio Francisco — Cancioneiro Portuguez, 
2a ed., Coimbra, Imprensa Literária, 1878, p. 168). 
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73. JUNIOR, A. —Ao dia Io de Dezembro. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 30.11.1861, n° 275, p. 1. 

AO DIA Io DE DEZEMBRO 

Avante! Portuenses avante! Cantemos 
Um dia brilhante no nosso paiz, 
Á Hespanha e seus filhos pois todos mostremos 
Que o luso povo sem ella é feliz. 

Se acaso elles tractam de nos lançar mão, 
Que se deixem disso, pois sabem mui bem 
Que os portuguezes, como ninguém, sabem 
Responder a affrontas com a voz do canhão. 

E mesmo se tractam de s'apoderar 
Da pátria dos Gamas, Castros e Cabral, 
Mui bem me parece, lhes é inutil lembrar 
A celebre derrota de Amexial! 

Se hoje não temos, por nossa desgraça, 
Um potente exercito para nos defender, 
Nem mesmo uma armada e até uma praça 
Que metta respeito, e faça tremer 
A toda a Hespanha e a nações inteiras 
Que tem boas praças e bellas fileiras, 
Temos portuguezes assas aguerridos, 
Capazes d'um só f rir cem hespanhoes, 
Todos á porfia como desabridos 
P'ra salvar a pátria d'antigos heroes. 

Estejamos pois promptos para defender 
A terra de heroes e de tantas glorias; 
A terra que fez já o mundo tremer 
Por suas façanhas e suas victorias! 
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A terra de heroes que primeiro abriram 
Caminho "por mares nunca dantes navegados", 
A terra de heroes que primeiro tomaram 
Impérios e reinos, nunca d'antes avistados"! 

Esta terra de heroes que tomaram 
Ceuta, Arzila, Tanger e Çafim, 
Surrate, Ormuz, Malaca e Ceylão, 
As ilhas Molucas, Mascate e Cochim. 

Esta terra que conserva ainda assim 
Açores, Cabo-Verde, Madeira e Timor, 
Angola, Benguella, Moçambique e Pangim, 
Sofalla e Macau, Gôa, Diu e Solor. 

Praza a Deos! que se a nossa liberdade, 
Algum dia tiver de ser atacada, 
Para bem da pátria e nossa f licidade 
Seja mui breve por nós restaurada. 
E portanto esqueçamos d'uma vez 
As discórdias, ódios e doblez, 
E quando a pátria precise de nós 
Estejemos pois promptos para defender 
As terras ganhadas por nossos avós, 
E que não devemos deixá-las perder. 
Avante! Portuenses, avante! cantemos 
O feito heróico de Pinto Ribeiro 
Que com mais quarenta, mas bom portuguezes 
Livraram a pátria d'um cruel captiveiro. 

Avante! Portuenses, avante! cantemos 
Um dia brilhante no nosso paiz, 
Á Hespanha e seus filhos pois todos mostremos 
Que o luso povo sem ella é feliz. 
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74. CUNHA, J. G. — Saudação. 
Fonte: Independência, Lisboa, 1.12.1861, n° 1, p. 2 

SAUDAÇÃO 

Oh! salve Dezembro! — teu dia primeiro 
Mil festas e cantos vão hoje saudar, 
Faz annos que o jugo de povo estrangeiro 
De heroes um punhado souberam quebrar! 

Disseram lá fora que nós — portuguezes, 
Ibéricos somos, fatal perdição! 
Que pobres, cansados de nossos revezes, 
Unir-nos queremos a outra nação. 

Que infame calumnia! — que trama tão vil! 

Que negra perfídia tal penna moveu! !... 
Imbuste grosseiro! ignóbil ardil, 
Que apenas desprezo de nós mereceu! 

Se agora é sem brilho a nação portugueza, 
Por mil infortúnios que a tem perseguido, 
Os brios conserva, conserva a nobreza 
Que em séculos tantos nos hão distinguido! 

Se origem não damos a estranhos aggravos, 
Se em paz desejámos sincera união, 
Jamais se traduza que a terrados bravos 
Renegue seus foros de livre nação! 

Jamais se traduza, nem possa entender, 
Que temos receio d'à morte affrontar... 
É nossa divisa — vencer ou morrer, 
P'ra a terra dos livres a livres legar! 

Ainda em momentos de grande amargura 
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Das eras passadas a historia nos diz: 
Que sempre abrigámos no peito fé pura, 
Pela liberdade do nosso paiz! 

'Stá bem illudido aquelle que pensa 
Que o sermos pequenos seria razão 
De fracos medrosos soffrermos offensa 
De humildes soffrermos estranha oppressão! 

A paz desejamos! — a fraternidade... 
Mas não temeremos ás armas correr! 
Por Deus! pela pátria! pela liberdade! 
lemos sem susto bater-nos — morrer. 

De Hespanha queremos a nobre alliança 
Mas sempre distinctos os nossos pendões! 
A luz do progresso — nós temos esp'rança 
Farol ha de ser para as duas nações! 

O povo d'Hespanha, chamal-o queremos, 
Um povo d'heroes — um povo de irmãos! 
Em mútuos auxilios, unidos marchemos, 
Em p'rigo que é d'ambos nos demos as mãos! 

Se a Hespanha quizera... é isto que queremos 
São votos sinceros de um povo leal! 
Iberia? jamais! — em tal não pensemos... 
Que a ambos os povos seria fatal! 

Tentavam d'Hespanha fazer-nos escravos 
Negal-o não podem; é negra verdade! 
Mas sahem quarenta, valentes e bravos 
E ao povo que os segue raiou liberdade. 

Foi feito sublime! — que em nossa memoria 
De modo indelével existe gravado! 
É pagina rica, prodigio na historia! 
Impõe-nos deveres tão santo legado! 
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Oh! salve Dezembro! — teu dia primeiro 
Mil festas e cantos vão hoje saudar, 
Faz annos que o jugo de povo estrangeiro 
De heroes um punhado souberam quebrar! 

Nota do jornal : 
"Com intimo prazer damos publicidade a esta poesia, que 

revela tão nobres sentimentos. 
Assim podessemos guiar este engenho, muito mais para 

apreciar porque o poeta é um fabricante de moveis a quem o 
patriotismo inspirou. 

O amor à pátria é entre nós virtude de todas as classes." 
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75. FRANCO JUNIOR, Francisco Soares — O Io de Dezembro de 1640, 
(Guarda, 14.8.1861). 
Fonte: Diário Mercantil, Porto, 11.12.1861, n° 572, p. 1-2. 

O Io DE DEZEMBRO DE 1640 

I 
Nove horas já bateram! Portuguezes, 
Alerta, espedaçae esses revezes, 

Que d'Alcácer vieram! 
Ai, rei Sebastião, se te não deram 
Os destinos cruéis na pátria brilhos, 
Na terra, que te cobre só ressoa, 
Que o filho portuguez só te abençoa, 
E quem vil te maldiz não são teus filhos. 

Quiseste luz á pátria em mal de mouros, 
Deste ao nada, christão, esses agouros, 

Que são á cruz insulto. 
Se a cruz da Redempção era o teu culto, 
Foste n'Africa ser de Deus soldado, 
Quizeste a Portugal renome e gloria, 
Queimou-te rijo sol sancta victoria, 
E a mortalha da dôr talhou-fa o fado. 

Portuguezes nascemos, dôr sentida 
Tu sentel-a na lousa, outros na vida, 

Foi, rei, cruel herança. 
Mas nos tragos da dôr a dôr avança, 
D'Hespanha as ambições talham amarras, 
E Deus prescreve a Portugal derrota, 
E o reino portuguez d'Aljubarrota 
Do hispânico leão suporta as garras. 

Troveja em fúria a guerra, o campo ardia, 
E d'avos contra avós a valentia, 
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Criou netos soldados. 
Peito a peito os arnezes são quebrados, 
E o peito portuguez exala o brado, 
— Morramos pela pátria liberdade — 
E tal brado e valor morrer não ha-de 
Nos herdeiros d'Ourique e do Salládo. 

Sessenta annos, meu Deus, de férreo jugo, 
Attestam ser a Hespanha só verdugo 

Dos raios da batalha, 
Que ao raio portuguez então só talha 
As vergonhosas vestes dos escravos: 
Por mentidos direitos as mandaram 
Em troca das que os lusos lhe atiraram 
Ganhadas nas batalhas como bravos. 

O que a pátria soffreo faz medo agora, 
Cada filho aterrado triste chora 

Um irmão namasmorra. 
Escuta-se Castella a bradar — morra! — 
Um pai em grilhões, na forca um filho! 
Choram filhas e mães de dôr tranzidas, 
E Castella o abysmo enche de vidas, 
Em crepes funeraes transforma o brilho. 

Ai, rei Sebastião, em paz descansa: 
Na pátria portugueza a Hespanha lança 

Da negra pedra a louza. 
E ao nome dos — Filippes — nem repousa 
Cadaver portuguez nas sepulturas. 
Quem não fôr portuguez d'alma se queixe, 
Cuspa as Quinas cruel a pátria deixe, 
Supporte do proscripto as desventuras. 

Eu nasci portuguez; portuguez fique 
O throno portuguez feito em Ourique 

A tanto rei ganhado. 
Sê livre Portugal — cada soldado 
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Bradou ao retinir dos pátrios ferros. 
D'Hespanha e Portugal tremenda historia 
Um fantasma alevanta na memoria 
Qual gigante esmagando ingentes erros. 

II 
Aperta da Hespanha os braços 
De Carthágo e Roma a lei: 
Mais além feita em dous traços 
Vê em duas feita a grei. 
Vê triste de Roma a insânia 
Que audaz sorve a Lusitânia 
Da guerra nas convulsões. 
Vem attestar Viriato 
Que ao peito livre é só grato 
O sol das pátrias nações. 

Corre o tempo, a infâmia avança 
Rodrigo em terra cahiu, 
Nova infâmia o crime alcança, 
E o conde a campa lhe abriu. 
Se d'Arabia os torpes filhos 
Offuscam da Hespanha os brilhos 
N'um manto de vil traição! 
Pelaio, o sol das verdades, 
É facho das liberdades, 
Que fez da Hespanha nação. 

Hespanha subjeita a Roma 
Quiz de Roma livre ser, 
E de livre o sceptro assoma; 
Não quer escrava morrer. 
Réos somos do mesmo crime 
O livre não ser oprime, 
Portugal dizer-nos vem. 
Libertos já dos romanos, 
A terra dos lusitanos 
Com Andaluzes que tem? 
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Portugal pezou na Hespanha, 
Que a propria Hespanha o não quer, 
E diz ao conde que venha 
Conde-rei pela mulher. 
Se reino maior quizeres, 
E reino maior colheres, 
Sendo do mouro é só teu. 
E o pobre morto d'Astorga, 
Ao seu portugal outhorga 
Quanto dera ao throno o ceu. 

A brado nobre disperta 
Do mundo a mais nobre lei! 
Um povo que se liberta, 
Um povo que se faz rei. 
Portugal sobre os destroços 
Dos mouros, nos brancos ossos, 
O seu throno alevantou. 
E o reino feito na guerra, 
Affonso o ergue na terra, 
No ceu Deus o baptisou. 

Portugal mandou seu nome 
Brilhar da gloria entre os soes! 
O tempo jamais consome 
Os louros dos seus heroes, 
se tem Dom Nuno guerreiro, 
És nas letras sol primeiro 
Num Camões de Deus a luz, 
Affonso o nome te deve, 
E Affonso o nome t'escreve 
Nas pedras de Santa-Cruz. 

De Leão o rei Fernando 
Em dous o reino traçou, 
Em Badajoz captivando 
Quem Portugal instaurou. 



Eram da sorte os decretos 
Pregando a todos os netos 
— Ou a morte ou livre ser! — 
Já outr'ora o rei David 
Do gigante em fera lide 
Vê o gigante morrer. 

III 
Mahometh ergue o pendão 
Contra Castella aterrada, 
Que lê a sorte na espada 
Qu'empunha Affonso na mão. 
Com seu valor portuguez, 
Ao sol de junho, nas Navas, 
D'Arabia as hordas escravas 
da Hespanha depunha aos pés. 

A Hespanha na guerra quiz 
De nós aprender victorias, 
E das lettras as memorias 
Na penna de Dom Diniz 
Com seu talento immortal 
Mostra a dous reis as verdades, 
Nos tropheus das lealdades 
Põe por cima — Portugal! — 

Levanta Castella a guerra 
Batte nas faces d'um rei, 
Calca a paz e rasga a lei 
Dos luzos na pátria terra 
Ruge ferrenha invasão, 
Castella devasta a Beira 
Pertende rasgar primeira 
Do rei Fernando o pendão. 

D'Hespanha as armas fenderam 
Em duas estas nações, 
Formando dous corações 



As que outr'ora um só tiveram. 
Na fronte de Portugal 
Batte o leão das Hespanhas, 
Bradando ao rei das façanhas 
— Não és amigo, és rival! — 

Na mágoa destas verdades 
Deus sempre a pátria nos quiz, 
Erguendo o mestre d'Aviz, 
No throno das liberdades. 
Cuspindo o nome d'irmao 
Foste Caim detestável 
Á espada do Condestavel, 
D'Aljubarrota ao pendão. 

Corre o mal em fúria acezo, 
E as fúrias em turbilhão. 
Nos ferros da escravidão 
Portugal em fim é prezo. 
Da férrea Hespanha então sahe 
Só jugo á terra dos bravos, 
E gemem d'irmaos escravos 
Os orphãos, que não teem pae. 

IV 
Eis a Hespanha soberba e senhora, 
E os tyrannos n'um sólio de ferro. 
Geme a força medonha, opressora 
Apontando da pátria o desterro. 

Nas masmorras escutam-se os gritos 
Dos valentes da pátria soldados. 
São nas trevas mil crimes malditos 
Nas entranhas da pátria cravados. 

Parricidas levantam-se espadas 
Contra o velho nascido em Ourique 
Quer a Hespanha da infâmia as pisadas 
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E que infâmia nos luzos só fique! 

Os seus nomes de crimes manchados 
São da historia vergonha e terror. 
Contra a pátria os infames soldados, 
Não são filhos, são monstros d'horror. 

Sobre as campas medonhas mil vezes 
Os espectros dos nossos maiores, 
Abençoam quem são portuguezes, 
E maldizem da pátria os traidores. 

Já da pátria o cadaver e sangue 
Não tem forças que arraste cadeas, 
Os tormentos teem campa de sangue, 
Gela o sangue de magoa nas veias. 

Já d'antiga da sã liberdade 
Surge a sombra de braços abertos. 
Prega aos filhos da honra a verdade, 
Quer os filhos de louros cobertos. 

Do passado rebentam arcanos 
Ao futuro da honra baptismos. 
Não ha força, que alente os tyrannos 
Quando o povo lhe aponta os abysmos. 

Surge o povo guerreiro medonho, 
Alevanta nos braços um rei. 
Portugal é disperto d'um sonho, 
Acordado nos braços da lei. 

Já nove horas batteram na torre! 
Cada bravo só pensa heroismo! 
Ou dos livres a morte já corre, 
Ou da pátria ao livre baptismo. 

Corre o sangue n'um mar arrogante 
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Foge a Hespanha da guerra que ardia... 
E a bandeira das quinas ovante 
D'entre as sombras de sangue surgia. 

Foi Affonso em Ourique vencendo, 
Foi Dom Nuno d'excelsa memoria. 
Foi a pátria valente escrevendo 
A mais vivida folha da historia. 

V 
Minha pátria surri, surri d'encanto, 
Que o filho portuguez te adora o brilho. 
E o filho portuguez, vê com espanto 
Um ibérico sequer da pátria filho. 

Descansa tu em paz, pátria d'amores, 
Se novos Vasconcellos são verdugos: 
A uns compete a sorte dos traidores, 
A outros sacudir da infâmia o jugo. 

O pátrio santo amor, é nobre herança, 
Que viva cada um do seu pendão. 
Que morra do passado atroz lembrança 
Que um povo d'outro povo seja irmão. 

Dos avós nós herdamos lealdade, 
Escripta no pendão sempre leal, 
Aos netos legaremos — liberdade! — 
Á sombra do pendão de Portugal. 

Outros Periódicos: 
Gazeta da Póvoa de Varzim, n° 91 e 92, de 7 e 10 de Dezembro de 
1870. 
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76. Sem Autor — Iode Dezembro de 1640. 
Fonte: O Raio, Porto, 28.12.1861, n° 90. p. 1. 

Io DE DEZEMBRO DE 1640 

I 
Sôa da liberdade o brado alegre 
Lá nas margens do Tejo. Os portuguezes 
Pisando aos pés o estrangeiro jugo, 
D'entre os seus naturaes um rei acclamam, 
Assaz lhe fora longo o captiveiro, 
Sob estranho dominio assaz soffreram, 
Mas a algema affrontosa alfim quebrou-se 
E hasteou-se o pendão da liberdade 
Bradava-lhes João da fria campa — 
"O jugo sacudi — e lhes aponta 
P'ra batalha feliz d'Aljubarrota: 
"Sede livres — Affonso lhes bradava — 
"Como livre empunhei o duro ferro" 
E o povo portuguez ouviu seus brados, 
Da herança dos avós mostrou-se digno. 

II 
Porque vaes n'Africa adusta 
O vil mouro perseguir? 
Moço rei, que valor cego 
Tam longe te obriga a ir? 
Deixas teu povo chorando, 
Entre sustos suspeitando 
A tua perda, senhor! 
Vaes deixar na terra alheia, 
D'Alcácer na quente areia, 
Tam mal fadado valor! 

Não vás, não deixes a terra 
Que tanto te desejou; 
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Que seus votos a pedir-te, 
Mil vezes ao céo mandou. 
Tens aqui tantos valentes! 
Manda-os; alem mui contentes 
Irão teus pendões alçar; 
Mas não vás tu, não nos deixes; 
Teus ouvidos, ah! não feches 
A tam triste suspirar... 

Mas debalde!... As brancas velas 
Soltas ao vento là vão! 
Oh ! que presagios terríveis 
Assustam o coração!... 
Hymnos de prazer, calae-vos; 
Tristes lutos, preparae-vos, 
Bem depressa heis-de servir! 
Negra nuvem tam tristonha, 
Cerração feia e medonha 
Vejo o horisonte a cobrir!... 

Oh !... morreu !... E foi tam longe 
Da sua pátria acabar!... 
Sob os pés dos feros mouros 
A lusa c'rôa ficar!... 
Que mágoa! Que dôr tamanha! 
Alem mar, em terra estranha, 
A nobre flor a pender!... 
Vida de tantas esperanças 
Ceifaram-na agudas lanças 
Do mauritano poder!... 

Débil mão empunha o sceptro; 
Mas breve o sceptro deixou; 
A morte com a mão myrrada 
D'Henrique os olhos cerrou. 
Mas já o ouro estrangeiro 
Preparava o captiveiro 
D'esta briosa nação! 
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Filhos, que a pátria estimava, 
Querem ver a pátria escrava, 
Lançam-lhe o duro grilhão. 

III 
Que votos, que ao céo ferventes mandavam 
Os filhos da pátria d'Affonso primeiro! 
Que ais, que suspiros, que os tristes soltavam 
No meio d'affronta do vil captiveiro! 

Choravam, choravam, pois viam-se escravos 
De quem promettera seus foros manter! 
Choravam, choravam, injurias e aggravos 
Da mão dos estranhos na pátria a soffrer! 

As terras, que os nossos haviam comprado 
Co sangue das véas, que alli borbulhou, 
Não lhes vale a espada do nosso soldado, 
Pirata estrangeiro ao luso as tomou. 

Os lábios dos filhos da terra estrangeira 
Cuspindo na face da nobre nação!... 
Um vil portuguez co'a mão traiçoeira 
Á pátria apertando o duro grilhão!... 

E d'Affonso a espada lá jaz esquecida; 
Lá murcham d'Affonso os nobres lauréis! 
No pó do desdoiro lá jaz envolvido 
A honra do povo, a gloria dos reis! 

IV 
Esperança amiga e doce, ah! não, não deixes 
Soffrer sem ti os nobres portuguezes 

Tam funda e cruel dôr. 
Esperança amiga aponta-lhe um dia, 
Em que dos ferros vis do captiveiro 

Surja o luso valor. 
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Céos escutae a voz, que d'esta terra, 
D'esta terra fiel sobe a pedir-vos 

Remédio a tanto mal. 
Senhor, attende ao pranto d'esté povo; 
Quem prostrado por terra auxilio implora 

E o teu Portugal. 

V 
Não foram não despresados 
Os votos ao céo mandados 
Pelo povo portuguez: 
Lá cahiu a tyrannia; 
Dos lusos a valentia 
A pátria os ferros desfez. 

Foi um dia de victoria, 
Um dia d'eteraa gloria 
Para tam nobre nação. 
Valentes braços se armaram, 
Lábios já livres bradaram, — 
Viva o rei quarto João ! 

D'agudo punhal ferido 
Cáe o indigno valido, 
Que o povo ousara deixar: 
Jugo estrangeiro quebrou-se, 
Pendão das quinas alçou-se, 
Vêde-o livre a tremular. 
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77. PORTUGAL, António Veríssimo de Moura — A Oppressão e o 
Triumpho. O dia Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: O Raio, Porto, 29.3.1862, n° 115, p. 1-2. 

A OPRESSÃO E O TRIUMPHO 
O DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

"Irmãos! folgae todos — com maga alegria 
Festejai o dia, que livres nos fez; 
Com mágicos gosos o porvir aguarde, 
Quem não for cobarde, quem for portuguez." 

F. BARATA 

I 
Sábios eram os conselhos que da corte 
Ao jovem rei fieis ministros davam; 
Mas seu génio audaz não consentia 

Justas razões ouvir. 

Já com a forte mocidade aguerrida 
Do valente Portugal ás armas corre, 
Impávido sulcando os vastos mares 

Demanda terra Africana. 

Como leões investem os Portuguezes 
As numerosas fileiras Agarenas 
Numerosas!... que cem Mouros bem haviam 

Para um só portuguez! 

Rotas ainda foram as primeiras 
Linhas das fortes phalanges Mauritanas, 
Mas o fatal destino escripto havia 

A sorte de portugal! 

Já as santas quinas que triumphantes 
Dos dois mundos sempre haviam sido, 
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Em Alcacer-Kibir lá são entregues 
Ao atro furor Mourisco! 

Com o infeliz monarcha a mocidade 
Do infausto Portugal também perece, 
E bárbaros infieisalli nos fundem 

Duros grilhões pesados! 

E não tiveste, ó Lisia, um braço forte 
Que da nau do governo tomasse o leme? 
Não !... que a fraca débil mão de D. Henrique 

Reger bravos não podia. 

Ai triste e desditoso Portugal! 
Já foste grande, forte e respeitado, 
E em troca de trpheus hoje terás 

A mais atroz oppressão!... 

II 
Já fenece o casto rei, 
E com elle Portugal, 
Já não tem a forte grei 
Quem lhe sirva de fanal, 
Já não tem... que atroz destino 
Lhe traz a morte fatal. 

Expirara D. Henrique 
Sem nenhum filho deixar 
A grande gloria d'Ourique 
Se nos vem eclipsar, 
E dos bravos fieis Luzos 
Se vão os louros murchar. 

Um destino atroz cruel 
Era forçoso soffrer, 
Amargo cálix de fel 
Era preciso beber, 
E o triste Portugal 
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Em pranto amargo gemer. 

Nenhum astro já sorria 
Á nação forte briosa, 
Esperança nenhuma havia 
Para a gente bellicosa, 
Era amargo o viver, 
Era morte affrontosa. 

Por doze lustros Castella 
Bem nos fizera soffrer, 
Era cruel a tutella, 
Era com Neros viver, 
Atroz era o captiveiro, 
Mais valia antes morrer. 

Proteger esta nação 
Os seus foros respeitar 
D'amiga nos dar a mão 
Là o dissera em Thomar, 
Mas a infida Castella 
Só nos deseja esmagar. 

Já de todo abatido 
Portugal então se via, 
Do Leão escarnecido 
Só cadaver parecia, 
Só cadaver... porque esperança 
Para nós já não sorria 

Forçados e coagidos 
Aceitamos a união, 
Qual escravos opprimidos 
Na mais atroz escravidão, 
Assim correm sessenta annos 
Em poder d'essa nação. 
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Mas, bemdito seja o Senhor 
Que dá ao Luzo valor 
Para ficar vencedor 
D'essa terrível tutella; 
Bemditos sejam mil vezes 
Esses bravos portuguezes 
Que fazem do peito arnezes 
Contra o Leão de Castella. 

Oh! bemdito seja o pendão 
Do martyr da redempção, 
Que nós temos por brazão 
N'este nobre Portugal; 
Bemdito seja o primeiro 
Que leva o povo guerreiro 
A quebrar o captiveiro 
D'essa nação desleal. 

Relembre pois com saudade 
Os feitos d'essa cidade 
Que nos dá a liberdade 
Quebrando a escravidão; 
Relembre Pinto Ribeiro 
Que nas lides foi primeiro, 
Portuguez tam verdadeiro, 
Tam portuguez de nação. 

Relembre a nossa historia 
Esses feitos de gloria, 
De que nunca houve memoria 
Do mundo na extensão; 
Em que nobres conjurados 
De baionetas mil cercados 
Sem temor d'Hespanha os brados 
Alto aclamam D. João. 

Relembrem Mellos tam queridos, 
Os Almeidas tam temidos, 
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Coutinhos nunca esquecidos 
Nos fastos d'esta nação; 
Relembre Almada valente, 
Que escravidão não consente 
Pelejando imponente 
Contra o sanhudo Leão. 

IV 
Portuguezes — foi nossa a victoria 
As duras algemas nós fomos quebrar, 
Portuguezes — nome não tem a historia 
Que ao Luzo nome se possa igualar. 

De pouco lhe vale a força ingente 
Que contra nós mandara Castella, 
De pouco lhe vale o braço potente 
Se a justiça e Deus pelejam contra ella! 

Triumphamos — perdão foi engano, 
Que no campo inimigos não temos, 
Só sacudimos o jugo tyranno, 
Só de Castella o poder não tememos. 

Não vencemos — expulsamos somente 
Do ninho paterno Hespanhoes inhumanos, 
Não vencemos — expulsamos somente 
Do nosso torrão cobardes tyrannos. 

Mas nas trevas lá tinha o porvir 
Lustros cinco, e annos mais três 
Para de Castella o Leão succumbir 
Ao mais forte valor portuguez. 

V 
Que o digam altas muralhas 
Lá da terra Transtagana, 
Que o digam tantas batalhas 
Nessas fronteiras d'Hespanha; 
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Que o diga a grande historia, 
Falle por nós a victoria 
N'essa luta mais que humana, 

Que falle o Ameixial 
D'essa batalha famosa, 
Que diga se Portugal 
Não vence Hespanha orgulhosa; 
Quando lá dez mil dos seus 
Mortos deixam os tropheus 
A nação victoriosa. 

Fallem também as muralhas 
Da praça nunca rendida, 
Elvas mostre as mortalhas 
Da gente que foi vencida, 
Fallem nossos esquadrões 
Que venceram as legiões 
De Castella enraivecida. 

Montijo e Montes Claros 
Mostre ao mundo sua dôr, 
Digam os feitos preclaros 
Do nosso brio e valor; 
Falle esse Leão potente 
Qual de nós foi mais valente, 
Qual foi sempre o vencedor. 

VI 
Se a pátria afflicta de nós precisar 
O ferro a impunhar corramos contentes, 
Mostremos aos evos, que filhos d'agora 
Como esses d'outra ora, são bravos valentes. 

Irmãos! folgae todos — com maga alegria 
Festejai o dia que livres nos fez, 
Com mágicos gosos o porvir aguarde 
Quem não fôr cobarde, quem fôr portuguez. 
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78. BASTOS, Joaquim Augusto de Mascarenhas — Um Brado á Pátria, 
(1.12.1862). 
Fonte: O Português, Lisboa, 2.12.1862, n° 2881, p. 2. 

UM BRADO Á PÁTRIA 
Commemorando o dia Io de Dezembro de 1640, quando nossos 

irmãos portuguezes sacudiram o férreo jugo castelhano, 
acclamando depois o duque de BragançaD. João IV, 

como rei de Portugal e seus dominios 

Como, desta província, que princeza 
Foi das gentes na guerra em toda a parte, 
Hada sahir quem negue ter defeza, 
Quem negue a fé, o amor, o esforço e arte 
De portuguez, e por nenhum respeito, 
O próprio reino queira ver sugeito? 

(Camões, Luz. Cant. IV Est. XV) 

Os feitos, e as glorias d'essas eras, 
Que na memoria dos sec'los inda dura, 
Revive, se ainda hoje tu veneras 
Os heroes que te deram a ventura: 
Acorda desse estado em que reiteras 
Um fino esquecimento a tanta altura; 
E mostra-te contricta, e sem offensa 
Ao que a alma te medita e te dispensa. 

Tu bem sabes como a pátria foi outr'ora 
A esse jugo hispano escravisada 
E hoje já tua alma não deplora 
A desdita que teve desgraçada?! 
Não queres gemer a dor que inda se chora 
Quando a pátria se viu espesinhada 
Por esse jugo infernal dos castelhanos 
Que durou em Portugal sessenta annos?! 
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Não recordas esse dia venturoso 
Era que a pátria sorriu co'a liberdade; 
Quando um brio potente e valoroso 
Lhe castigou a audácia e vaidade?! 
Não adoras esse dom tão precioso 
Que um Deus cedeu a toda a humanidade 
De gosar em livre independência 
Que dá a uma nação grata existência?! 

Não sentes o estim'lo que eleva o homem 
Ao mais alto apogêo da sua gloria?! 
Acaso esses teus brios hoje dormem 
Quando tantos illustram tua historia?! 
Ou teus olhos da vista acaso somem 
Essas paginas de tão grata memoria, 
Que vivem, e viverão em toda a idade 
Como único padrão na eternidade?! 

Oh! Pátria! — acorda um dia! e que teus filhos 
Se lembrem do seu nome portuguez! 
Que viu nascer com elle tantos brilhos 
Como outra nação não viu talvez! 
Não temendo jamais duros humilhos, 
Embora fosse grande o seu revez; 
Desde a hora em que Deus!... além!... Em Ourique 
A alma illuminou a Affonso Henrique. 

Acorda!... o teu disperto tem gloria, 
Date o amor que deves ao teu colo; 
Não queiras que te cuspam n'essa historia, 
Que o mundo atravessou de polo a polo!!! 
Rejeita por uma vez bem na memoria, 
Essa idea d'alguem cheia de dolo: 
Bem vês que te escravisas ao destino, 
Sem gosar da liberdade o bem divino. 
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79. SILVA, Francisco Xavier da —Um Brado a Portugal. Ao Io de 
Dezembro de 1640. 
Fonte: O Raio, Porto, 6.12.1862, n° 186, p. 1-2. 

Io DE DEZEMBRO DE 1640. Á PÁTRIA! 

É hoje, é hoje esse dia! 
Portuguezes escutae: 
Havia um povo d'escravos, 
Mas livre ness'ora sae! 
O escravo livre fora, 
Mas a mão empalmadora 
Da Hespanha o apanhou; 
Do Castelhano a vingança, 
Nunca fez murchar a esp'rança, 
D'uma aurora que brilhou. 

Portugal era tão livre 
Como o primeiro arrebol; 
Deixou-se cahir no laço 
Do traiçoeiro hespanhol!... 
Depois de fronte abatida, 
Tendo quasi extinta a vida, 
Fez um exforço real! 
Seus filhos todos em massa, 
Férreo jugo despedaça, 
Torna livre Portugal! 

Dona Fillipa Vilhena, 
P'ra lucta os filhos armou! 
O signal, fora um tiro, 
Que Almeida, disparou! 
Os conjurados gritaram 
Liberdade e avançaram 
Até ao Paço Real! 
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E Vasconcellos, traidor... 
Recebe a morte em penhor 
D'attraiçoar Portugal. 

E Soares d'Albergaria 
Da corte corregedor, 
A morte também recebe 
Na lucta por se lhe oppôr! 
Foi um dia glorioso! 
E o escravo orgulhoso! 
Começa a dictar a lei ! 
D.João, empunha o sceptro, 
Portugal que fora espectro, 
Já tem alma! Já tem Rei! 

E nobre o povo que escravo 
Recorre á emancipação, 
É nobre a mão que as cadeas 
Parte em pedaços no chão ! 
É nobre, que a humanidade, 
Tem direito á liberdade, 
Como a vaga no Occeano ! 
Livre sempre com o vento, 
Mais livre que o pensamento, 
Seja o povo Lusitano! 

Pátria minha, tu és livre 
Teu filho é livre também! 
Permitte que te engrandeça 
Minha pátria, minha mãe! 
Já meu sangue te offered, 
Por ti pátria combati 
Seguindo o pendão Real! 
Acceita agora o meu canto, 
Nascido do orgulho santo, 
De quem ama Portugal. 



80. Sem Autor — Sem título 
Fonte: Brinde aos Assinantes da Crisálida, Coimbra, Dezembro 
de 1863, n° 5-6 (entrecho dos números), p.4. 

'Neste dia por nós abençoado, 
memoria das acções de nossos pães, 
desfraldem-se as bandeiras triumphaes 
respeite-se no mundo o nosso brado 

"Pátria dos Albuquerques, pátria minha, 
depois de ser escrava eis-te rainha!" 

Renasça nos teus filhos a alegria, 
aponta-lhe depois teus altos feitos... 
Oh! se para vergonha houvessem peitos 
que a ti se não rendessem 'neste dia!... 

Não pôde ser: o doloroso grito 
da nossa antiga liberdade escrava 
dilacera, qual fogo d'uma lava 

o peito do proscripto! 

E nós fomos proscriptos por traição 
das nossas regalias e poder! 
Cahimos pouco a pouco sem saber 

nos ferros da prisão. 

Quizemos ver a luz do Sol querido 
a luz da liberdade, em que nascemos... 
embalde! era já tarde, não podemos 

vingar o bem perdido ! 

Sessenta annos de lagrimas regámos 
este solo, que o sangue baptisou: 
nossa voz no deserto em vão clamou; 
pela espada d'Affonso em vão clamámos! 
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Era o justo nos cárceres do inferno 
bramindo imprecações contra o oppressor: 
era o arranco final, final rancor 

d'um peito, que se sente 
morrer eternamente ! 

Mas não morreu o bravo, 
morreu, sim o leão 
que tinha feito escravo 
o portuguez pendão. 

Soltámos nossos pulsos roxeados 
para brandir a espada marcial. 
Votámos nossa vida a Portugal 
com elle nossos pães foram vingados. 

Foi o sangue dos filhos o resgate 
da pátria, que nos deu a cara vida. 
Bem cara nos ficou; mas em remate 
a fúria castelhana foi vencida! 

Gloria aos portuguezes, gloria, gloria 
'neste dia solemne e festival. 
Festejamos o dia da victoria 
do nosso tão querido Portugal. 

Retumbe a minha voz em som celebrado 
como os echos longinquos do trovão! 
Muito embora me estale o coração, 
hei de á pátria votar mais esse brado 

" Pátria dos Albuquerques, pátria minha, 
depois de ser escrava, eis-te rainha ". 
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81. CARVALHO, José de Matos. — A Restauração de Portugal. Io de 
Dezembro de 1640, (Porto, 1.12.1863). 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 1.12.1863, n° 277, p. 1-2., . 

A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL 
Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Somos livres, e livres seremos, 
E quem ferros nos pôde lançar?! 
Sim ! Quem pôde algemar nossos pulsos? 
Liberdade quem pôde algemar?! 

(PINHEIRO CALDAS, Canto do Húngaro) 

Os magnânimos heroes, cuja gloria, 
Em libertar o reino consistia, 
Que abateram com magna victoria 
Estranha dominação qu'o opprimia; 
E que dignos se tornaram de memoria 
Restaurando lusitana monarchia, 
"Cantando, espalharei por toda a parte 
Se a tanto me ajudar engenho e arte". 

Desce dos céos inspiração divina, 
E meu fraco engenho ora aviventa; 
Da lyra a desferir os sons m'ensina, 
E fica, p'ra meu canto ouvir, attenta: 
Pois é a restauração da pátria, dina, 
Que meu peito de fogo hoje acalenta; 
Feito grande, immortal e preclaro, 
E na universal historia, raro!... 

Em Portugal nascido, n'este solo 
Em liberdade no mundo sem igual; 
Nesta terra, que d'um a outro pólo 
Governou com gloria perennal; 
Que jamais curvou, altiva, férreo colo 
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A algum odioso, vil rival: — 
— Aborreço quanto é poder s'trangeiro 
E, em seu logar, adoro o verdadeiro. 

Era em meio o pouco venturoso 
Decimo sexto sec'lo desgraçado, 
Quando o terceiro Joanne, desditoso, 
Desta vida, p'ra outra, foi passado; 
O reino ficar deixa mui choroso, 
Por lhe dar o futuro gran cuidado; 
Estranha dominação mais tarde teme, 
E, com esta lembrança, chora e geme. 

Tem um principe, sim, do throno herdeiro 
Mas em pérfidas mãos o vê cahido; 
Tem um neto de D. João primeiro, 
Desse astro de valor não desmentido: 
Mas, a santa inquisição, poder inteiro, 
Para o dominar, emprega fementido; 
Seu terrivel poder no paço espalha. 
E, do reino na desgraça, assim trabalha. 

Contra os mouros lh'incute ódio fervente, 
Incitando-o a fazer-lhes dura guerra; 
E em seu coração, inda innocente, 
Este negro fanatismo ella enterra: 
Que castigue os vis sectários do crescente, 
Augmentando d'esta arte a lusa terra, 
De continuo lhe está ella lembrando, 
No futuro do reino não cuidando. 

Já se faz o armamento costumado, 
E que preciso é p'ra tal empreza, 
Um exercito regular, qu'é formado 
De toda a fidalguia portugueza; 
Mas, um terço de fora foi mandado, 
Para aqui se formar com mór presteza, 
E, de tudo uma armada bem provida, 

390 



Á espera d'ordem 'stá para a partida. 

Voltas mil e quinhentas tinha dado 
A terra em torno da celeste esphera, 
Com mais ostenta, e já tinha chegado 
De junho o mez em que a lua impera; 
Vigessimo terceiro dia era passado 
E anciado do vigessimo quinto era; 
Quando a esquadra, as velas levantando, 
O largo mar, altiva, vae cortando. 

Já passa Lagos, Cadiz também passa, 
Já chegou a Tanger e p'ra Ávila vae 
A lusa gente, que p'ra nossa desgraça, 
Ante o mauropoder mais tarde cae; 
Esta ultima villa cerca e abraça, 
Pois não cabendo n'ella, fora sae; 
Para Alcacere se dirige lentamente, 
E ahi se abate a cruz ante o crescente! 

Ah! desgraçada gente! infausta sorte 
Vos chamou a clima tão distante! 
Ahi fostes buscar deshonra e morte, 
E offuscar de Portugal a luz brilhante! 
Tremer fizeste out'rora o mundo forte, 
O largo mar sulcando, triumphante, 
Venceste , outr'ora, fortes castelhanos, 
E, vencida agora és dos mauritanos!... 

Já solta vem ao vento a branca vela, 
Mas o luso pendão vem abatido; 
Aquelle que tremer já fez Castella, 
Ficou nAfrica adusta ora vencido! 
Na Africa, meu Deos !... quem entro n'ella, 
E n'ella se mostrou tão destemido, 
El-Rei por lá morreu, por lá ficou, 
E á formosa pátria não voltou!... 
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E, depois de tormenta tão espantosa, 
Que as bazes abalou de Portugal, 
Uma noite surgiu, bem tenebrosa, 
E que muito durou por nosso mal! 
E Lusitânia, outr'ora poderosa, 
A estranhos abateu pendão real, 
E, quem já se mostrou tão destemido, 
De ficar teve da força em fim vencido! 

Da força sim, repito, pois Castella 
Só da força abusou para vencer! 
A nossa nada era a par da 'ella, 
Mas, altiva, combateu até morrer! 
Pouca sim, vencido além n'aquella 
Terra africana, ficou nosso poder!... 
Duque dAlva, ufana-te da victoria, 
Guarda, lá ondes estás, essa gloria! 

Impostos, vexações, tudo opprime 
O povo portuguez, desventurado; 
Dos impostos pagar ninguém s'exime, 
Ou é severamente castigado: 
E, quem um castelhano desestime, 
N'uma praça vae ser arcabusado ! 
Como rebeldes então fomos tractados, 
Mas, mais tarde por fim, fomos vingados! 

Imposturas, ardis, tudo emprega 
Contra os lusos o duque d'Olivares; 
Prestáveis portuguezes desemprega, 
Se do reino estão n'altos logares 
E — (a tanto sua audácia já chega) — 
Sulcar os manda os procellosos mares; 
P'ra que, além na índia, combatam, 
E o féro hollandez d'estarte abatam. 

Também manda chamar toda a nobresa 
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P'ra o rei acompanhar á Catalunha; 
Mas proposta tal, altiva, ella despresa, 
E, p'ra obedecer, não se dispuna, 
Porque; p'ra defender a portugueza 
Liberdade, a espada só empunha: 
A ordem do valido menos presa, 
Pois formada tem já heróica empresa. 

Mais ordena de Bragança ao duque nobre 
Que visite do reino as fortalezas, 
Pois teme que plano negro encobre, 
Das azas, por de baixo, auias francezas; 
Ou, se tem outra causa a não descobre, 
Com receio das forças portuguezas: 
E é este seu mandato emfim cumprido, 
Pois nelle seu poder não é temido. 

Já vae o nobre duque visitar 
As fortalezas qu'a nação encerra, 
E, quer sejam de terra quer de mar, 
Ficar as deixa promptas para a guerra; 
P'ra se estranha nação deliberar 
A vir calcar, altiva, lusa terra, 
Sem o pensar acha dura defesa 
Na magestosa terra portugueza. 

Mas a nobreza, nos males sempre attenta, 
Que pesam sobre a pátria nobre e dina. 
Para a libertar já entre si assenta, 
E a convidar o duque determina. 
Pois de régio descendente o nome ostenta, 
P'ra que, c'o a sua ajuda e c'o a divina, 
Mude de Portugal funesta estrella, 
Calcando aos pés o jugo de Castella. 

E já um mensageiro ella manda 
Que deixa apoz si Lysia famosa, 
E que, muito ufano, já demanda 

393 



Caminho que vae a Villa Viçosa; 
Tão ligeiro como o vento quasi anda, 
E n'uni sopro passa a estrada espaçosa, 
P'ra dar parte ao duque de Bragança, 
Que dos lusos é elle a esperança. 

Com isto fica o duque pensativo, 
Sem saber o que ha de decidir; 
Mas, da esposa, o par'cer tendo emottido, 
Tal empresa determina de seguir; 
Como antes, já se não mostra esquivo, 
E manda o mensageiro j a partir, 
Dizendo-lhe que ora não se escusa 
De o throno acceitar, da nação lusa. 

E mui contente fica toda ajunta 
Co a nova que lhe traz o mensageiro, 
Todo o resto da nobreza se lhe junta, 
Sem algum saber se é primo ou derradeiro; 
Mas, quando ha de ser? Um já pergunta; 
No do proximo mez, dia primeiro; 
Que será n'este dia se decide, 
E todos se preparam para a lide. 

Chegado o dia é, chegada a hora 
Que o provir da nação lusa encerra, 
Chegado o dia é em que senhora 
De si será a lusitana terra; 
Um futuro feliz, brilhante aurora, 
Neste dia para os lusos se descerra, 
Salve dia glorioso, excelso dia, 
Restaurador da lusa monarchia! 

São nove horas da manhã; junto ao paço 
Da vice rainha estão os conjurados, 
Que n'um curto momento, e breve espaço, 
Da guarda detuveram os soldados: 
E, que depois em um momento escaco, 
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pelo paço se tornam espalhados, 
Para á risca o plano assim cumprirem, 
E o brilhante resultado conseguirem. 

Dirigem-se uns á casa onde mora 
Miguel de Vasconcellos, renegado; 
Escondido o encontram n'essa hora, 
P'ra livrar-se do castigo já ganhado; 
Mas, á força obrigado, sahiu fora, 
Uma bala tendo já em si levado; 
E, emfim, da janella ao chão cahiu 
Aquelle que a nação tanto opprimiu. 

Vão outros para onde está a duqueza 
De Mantua, de Portugal então regente, 
Onde são recebidos com frieza, 
Pois é, c'o a visita, descontente; 
Armada vê a gente portugueza, 
Que já estranho jugo não consente, 
Mas, entre a convulsão e o receio, 
Quer ainda tentar extremo meio. 

"Basta, senhores — diz — não passe avante 
Este furor em vós tão mal cabido; 
Não tenteis, senhores, ir por diante 
Com excesso que deve ser s'quecido; 
Já o secretario pagou, caro bastante 
Os males que vos tinha commettido, 
E, clemência d'Hespanha, ao nobre rei, 
P'ra vós, nobres senhores, eu pedirei." 

— Pois que, senhora, acaso tanta gente 
A espada empunhou, nunca vencida, 
Só p'ra punir, aquelle que contente 
Calcava aos pés aquella tão temida 
Portugueza nação, ora impotente. 
Cuja força é por todos conhecida?! 
Se assim o pensaes, sois enganada... 
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Para isto não s'empunha uma espada! — 

— Empunhamos a espada, mas somente 
P'ra estranho domínio derrubar, 
E o luso fulgor, pouco luzente 
Quanto em nós couber, abrilhantar; 
E, dos nossos velhos reis, um descendente, 
Por nosso rei agora acclamar; 
E eis aqui, senhora, o nosso plan, 
Que cumprido será por vosso damno. — 

E foi; bem alto o diz nobre Valverde, 
E bem claro o affirmam Montes Claros; 
Qualquer estranha gloria o nome perde 
Em sitios de gloria tão avaros; 
Que ficam carmezi de branco e verde, 
E que ennobreceram heroes preclaros 
Na grande e altisona derrota, 
Que asi imitou Aljubarrota! 

Também claro o mostra Ameixial, 
E as linhas d'Elvas não ficam caladas, 
Onde o leão de castella, por seu mal 
S'abateu ante as quinas celebradas; 
E onde esforço ou arte aos seus não vai 
P'ra vingar as derrotas já passadas; 
Onde o hispano pendão, por tantas vezes, 
Derrubado foi aos pés dos portuguezes. 

Magnânimos heroes, o vosso nome 
Celebrado ha-de ser, eternamente; 
E, emquanto o tempo bárbaro consome 
Marmóreos padrões de antiga gente, 
E, altivo sempre taes memorias dome, 
Recordado é o vosso feito ingente, 
E, p'ra lembrar ao mundo vossa gloria, 
Áureas paginas estão na luza historia! 
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Outros Periódicos: 
Ramalhete Cristão, Lisboa, n° 13, 30.11.867. 
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82. MATOS, José Joaquim de — Ao Memorável Dia Io de Dezembro 
de 1640, (Escalhão, Novembro dei863). 
Fonte: O Jornal do Porto, Porto, 1.12.1863, n° 274, p. 3. 

AO MEMORÁVEL DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Sessent'annos d'asperrimo captiveiro, 
Sessent'annos d'opprobrios e oppressões, 
Sessent'annos desprezado entre as nações, 
Que vergonha, Portugal, nobre guerreiro! 

Assim nos diria o estrangeiro, 
Se não visse nesse dia altas acções, 
Se não visse quebrarem-se os grilhões, 
E ficar immortal o grão — Ribeiro! 

Sigamos pois, d'aquelle o heróico exemplo, 
Suas acções tenhamos em memoria, 
E subiremos com elle ao eternoTemplo. 

Sempre virgem conservemos nossa gloria, 
Qual a que ora leda inda contemplo, 
E não invejemos não, alheia historia!... 
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83. DIAS, J. Simões — O Ancião (No Dia Primeiro de Dezembro). 
Fonte: Comércio de Coimbra, Coimbra, 29.11.1864, n° 412, p. 1. 

O ANCIÃO 
(No Dia Primeiro de Dezembro) 

Não vedes sobre a rocha o pobre velho 
sosinho contemplando a sua espada? 
Três vezes a beijou: sobre o joelho 
pende-lhe a face languida, mirrada! 

Por entre as cans senis os dedos passa, 
e absorto continua a meditar! 
Mas que ideia na mente lhe esvoaça 
ao ver ao longe a aurora a despontar? 

Ergue-se em pé, saudando o novo dia, 
pelas faces lhe cae saudoso pranto, 
de jubilo seu rosto se ennebria, 
e aos ventos solta assim dorido canto. 

"Como é doce o momento do combate! 
foi assim que meu pae te disse outr'ora. 
Como é linda esta aurora de resgate! 
é assimque o seu filho diz agora. 

Esta espada, que entrou em cem batalhas, 
que lembranças me traz de meu bom pai! 
com ella não temeu rei, nem metralhas, 
pelas balas passou sem dar um ai! 

Foi n'este dia... lá morreu involto 
nas armas inimigas... lá ficou! 
De que vai um suspiro ao vento solto, 
se dos ferros a pátria libertou?! 
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Desperta, ó minha terra, ao vir da aurora, 
desenrola as bandeiras triumphaes, 
entrança os verdes louros, muito embora 
lá ficassem no campo nossos pães! 

Renasça nos teus filhos a alegria, 
recorda-lhe depois teus altos feitos... 
Oh! se para vergonha houvessem peitos, 
que a ti se não rendessem neste dia! 

Não pôde ser: o doloroso grito 
da nossa antiga liberdade escrava 
dilacera, qual fogo d'uma lava, 

o peito do proscripto! 

E nós fomos proscriptos, por traição, 
das nossas regalias e poder; 
caímos pouco, e pouco, sem saber 

nos ferros da prisão! 

Quizemos ver a luz do sol querido, 
a luz da liberdade em que nascemos... 
Em balde, era já tarde, não podemos 

vingar o bem perdido ! 

Sessenta annos de lagrimas regámos 
este solo, que o sangue baptisou: 
nossa voz no deserto então clamou, 
pela espada de Affonso em vão clamámos ! 

Era a vaga na lide irrequieta, 
que reflue e se parte e não se extingue! 
era a anciã do martyr, que se inquieta, 
por ver que não encontra quem o vingue! 

E o tigre tripudiando estende a vista, 
ufano, vendo aos pés, povo de bravos! 
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Do throno põe-se a rir: não se contrista, 
vendo chorar assim os seus escravos! 

O coração exhausto mal goteja, 
cada peito se sente quasi exangue! 
Farte-se, muito embora; ao menos veja 
na purpura real nódoa de sangue! 

Soltámos nossos pulsos roxeados 
para brandir a espada marcial; 
votámos nossa vida a Portugal, 
com elle nossos pães foram vingados! 

Foi o sangue dos filhos o resgate 
da pátria, que nos deu a cara vida; 
bem cara nos ficou, mas em remate 
a fúria castelhana foi vencida! 

Triumpho aos portuguezes, gloria, gloria! 
neste dia solemne e memorável: 
festejamos o dia da victoria, 
a palavra do amor sancto, ineffavel! 

Retumbe a minha voz em som dobrado 
como os echos longinquos do trovão: 
muito embora me estale o coração, 
heide á pátria votar mais este brado: 

— Pátria dos Albuquerques, pátria minha, 
depois de ser escrava, eis-te rainha! —" 

A voz lhe fica presa na garganta, 
sente ao longe os festejos nas cidades: 
quer ir; mas já não pode, e em mágoa tanta 
lembra-se de seu pae: sente saudades! 

E as lagrimas teimosas lhe caíram 
na espada, seu amor, amor primeiro; 
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e os échos inda ao longe repetiram 
os últimos suspiros do guerreiro. 
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84. CARVALHO, João de Matos — Restauração de Portugal (Io de 
Dezembro de 1640). 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 1.12.1864, n° 277, p. 1. 

RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL 
(Io DE DEZEMBRIO DE 1640) 

Heroes, heroes, eis passa mais um anno, 
Mais um anno, depois do altivo feito, 

D'esse feito immortal!... 
Immortal, sim, p'ra o povo lusitano, 
— Que, unido, vos tributa humilde preito — 

Em todo Portugal! 

É este o galardão mais bem cabido 
Em vós, e mais n'aquelles que morreram 

A pátria a defender. 
É por isso que o preito, a vós devido, 
Ante ascampas, que de nós vos esconderam 

Venho hoje trazer. 

E tudo é pouco, sim, que a liberdade 
Vós nos destes, heroes por modo vario, 

Bem como novo Rei. 
Quem, tributar-vos preito, hoje não ha-de?! 
Chamava-me hoje um grande anniversario, 

Por isso não faltei. 

Ah ! não, pois tenho em gran preço 
da luza terra as victorias; 
São minhas as suas glorias, 
São d'ella as minhas, também. 
Ah ! sim, eu creio que deve 
Ser este o seguido trilho: 
Prezar a mãe as do filho, 
Prezar o filho as da mãe. 

403 



Se mil heroes se arriscaram, 
Como fez Vasco da Gama, 
Depois, ao templo da fama, 
Os transportou a nação. 
Pôde, qualquer, n'esta vida, 
Viver com fausto e com gloria, 
mas passa a sua memoria 
Veloz como o furacão. 

Mas, em quamto que a fama destes, 
E uma fama illusoria, 
Terão eternal memoria 
Outros, por suas acções. 
A fama dos potentados 
Nunca do chão se levanta; 
A elles, ninguém os canta, 
Aos outros canta-os Camões! 

Thesouros que valem? que valem riquezas? 
Os faustos do mundo que podem valer? 
mais valem, por certo, heróicas emprezas 
Que glorias á pátria souberam trazer! 

Soberbas victorias, ao templo da fama, 
Levaram de Lysia centenas d'heroes; 
Os índios que o digam, por Vasco da Gama, 
Por Nuno Alvares Pereira que o digam hespanhoes. 

D'Aviz pelo mestre, por Pinto Ribeiro, 
E outros que a Hespanha fizeram tremer, 
Por D. João quarto que, como o primeiro, 
Sua fama, orgulhoso, tentou s'curecer. 

Por isso, heroes, se algum dia 
Virdes poder inimigo 
Luza terra pôr em perigo 
Da autonomia perder, — 
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Ah ! correi, vinde ligeiros, 
E mesmo c'o a mão myrrada, 
Empunhae a forte espada 
E vinde irmãos defender. 

Porém, se vós não poderdes 
Erguer nevada cabeça, 
Chamae por mim, que depressa 
Vos estenderei a mão; 
Vereis como se esfraquecem 
As forças do inimigo, 
Que se crera em perigo 
Co a vossa recordação. 

Heroes, heroes, eis passa mais um anno, 
Mais um anno depois do altivo feito. 

D'esse feito immortal!... 
Immortal, sim, p'ra o povo lusitano, 
— Que, unido, vos tributa humilde preito, — 

Em todo Portugal! 
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85. CORTEREAL, A. X. — Ao dr. João Pinto Ribeiro Restaurador de 
Portugal em 1640. Elegia. 
Fonte: A Federação, Lisboa, 3.12.1864, n° 39, p. 159. 

AO DR. JOÃO PINTO RIBEIRO 
Restaurador de Portugal em 1640 

ELEGIA 

Nobre feito, o maior que hão visto os evos 
Levaste ao cabo, intrépido Ribeiro, 
Quando por entre imigos taes, tão sevos, 
Tiraste o mando ao bárbaro fronteiro! 

O deste a quem de jure pertencia: 
Ao principe mais digno, mais modesto, 
Que chegava aonde chega a valentia, 
E á vontade do céu deixava o resto. 

Que arcou, firme varão, por largos annos 
Com o mais bravo leão que ha visto a Hespanha, 
Té que inteiros pagou o mal e os damnos 
Causados por injusta, iniqua sanha. 

Quem dera aos reis que ao lado seu tivessem 
Vassalos tão fieis como este ha sido; 
Aos vassalos também que obedecessem 
A monarcha tão justo e tão querido. 

Ganharia a moral; em nó ditoso 
Os laços sociaes se apertariam; 
Ás dissenções, ás guerras — tempo heroso — 
Nunca mais os mortaes se entregariam. 

Dos tyrannos á rispida linguagem 
Responde com amplissima victoria! 
É essa a nobre, a maxima coragem 
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Que a tradição retém, regista a historia. 

Muitos annos já foram decorridos 
Após d'esté árduo e assombroso evento! 
Heróicos feitos serão sempre ouvidos 
Embora o tempo edás, que passa lento. 

Emquanto esta nação favor celeste 
Dever fiel ao Arbitro do mundo, 
Emquanto em Portugal memoria reste, 
O grato empenho viverá profundo. 

407 



86. FREITAS, L. J. de — 1640 — A Restauração, (Montemor-o-Novo, 
1.12.1864). 
Fonte: O Bejense, Beja, 3.12.1864, n° 206, p. 1-2. 

1640 — A RESTAURAÇÃO 

Ou triumphar com honra 
Ou morrer com fama 

M. Leal 

I 
PTa pátria em amor, ardendo em chammas 
Corações de guerreiros — heroes nos brios — 
As algemas sacodem! — Debalde o monstro 
Fremente em ira — remorde, huiva, blasfema, 
E brama: que aos brados de Pátria e Independência 
Mil valentes accordam, mil braços se erguem! 

da ibéria — o collosso, Leão faminto, 
Sob victima as garras crava em ira, 
E de sangue sedento, mais a ira ceva! 
Arroxados os pulsos por férreos elos, 
Que o gigante abatido altivo arrasta, 
Os filhos contempla na ignominia, 
Que o orgulho, a soberba, a emulação, 
Ao pélago profundo arremessara 
Do eterno esquecimento entr'as nações !... 
Mais que o sangue do corpo, o sangue d'alma, 
Do opprobrio em torrentes corre, allaga, 
Mancha — as dobras do seu manto 
De Monarcha — que outr'ora sobraçou; 
Partido diadema — roubado o sceptro, 
Disperso o throno... Eil-o Portugal escravo!... 

Quarenta braços valentes 
Imponentes 

N'um claustro se juntaram, 
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E da lampad'a frouxa luz 
N'uma cruz 

Um juramento formaram. 

Quarenta espadas brilhavam 
Scintillavam, 

De enthusiasmo e valor; 
E o grito d'Independencia 

Por prudência, 
Segredavam com ardor, 

Não havia ali traições 
Ou espiões 

Que almas torpes vendesse. 
Vida e alma perderia, 

S'algum dia 
Um só d'elles — o dissesse, 

Havia espadas, arnezes 
Portuguezes, 

Da mesma tempera e valor; 
Havia brios de guerreiros 

Verdadeiros 
Pela pátria no amor! 

II 
D'alem Tejo um enviado 
Comresposta alfim chegou, 
Que foi por todos saudado 
Como estrella que raiou: 
Era do Duque a mensagem, 
Confiando na coragem 
De seus vassalos fieis: 
— "Acceito — o Duque dizia 
As redes da monarchia 
Contar comigo podeis." 

Espalhad'a fausta nova 
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Nos vassallos de tal rei, 
Já o valor lhes renova 
Como dizel-o, não sei: 
Eil-os — de novo empunhando 
As espadas — que cruzando, 
O juramento firmavam; 
E certos já da victoria 
No enthusiasmo da gloria 
"Livres somos" — murmuravam. 

"Cavaleiros! Sus" — bradava 
Um venerando ancião, 
Cuja espada, qu'empunhava 
Brilhava na multidão: 
"— Pela nossa liberdade, 
Juremos fidelidade 
Livres juremos viver: 
Pelo Duque de Bragança 
Juremos todos — vingança, 
Ou ser livres... ou morrer. 

"— O dia quando será 
Do resgate e redempção, 
Quem a hora marcará 
Da nossa emancipação? 
Abaixo já c'os tyrannos, 
Que ha perto de sessenta annos 
Nos lançou na escuridão; 
Abaixo o jugo estrangeiro, 
Queremos um rei verdadeiro, 
Portuguez — de coração!" 

"Fulgindo vemos a esp'rança 
Nos céus da pátria a brilhar, 
Venha o Duque de Bragança 
Nossos destinos guiar: 
Brademos todos real — Real, — 
Pelo rei de portugal 



D'alma e sangue portuguez; 
Avante — Sus ! cavalleiros, 
E fora c'os estrangeiros, 
Acabem por uma vez!" 

III 
Por São Jorge e avante — 

Delirante, 
radiante, 

Já a turba respondia; 
"O dia? O dia, bradavam" 

Vozeavam, 
Anciavam, 

Em transportes de alegria. 

"De Dezembro, no primeiro"; 
— Diz Ribeiro — 
"No Terreiro 

"Seja o luar designado; 
Esperem os conjurados 

Bem armados, 
Resguardados, 

O signal convencionado. 

"Logo que as oito vibrarem, 
Echoarem 
S'espaçarem 

Nos sinos da Cathedral: 
N'essa manhã pressurosos, 

Valorosos 
Animosos 

Erguei o brado" —Real!" 

"Alçae as quinas sagradas, 
Aviltadas 
Profanadas 

Por sacrilega impiedade, 
Exterminae os tyrannos, 
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Deshumanos 
Castelhanos 

Blasfemos d'iniquidade!" 

"Ide, ide, portuguezes, 
Que mil vezes 
Nos revezes, 

Ao mundo destes licções; 
Ide, valentes guerreiros, 

Os primeiros 
Cavalleiros 

Sacudi vossos grilhões." 

"Segredo todos jurámos, 
Protestámos 
Confirmámos 

Sobre a cruz do Redemptor; 
Maldito, maldito seja 

Quem deseja, 
Que não seja, 

Livre a pátria d'um traidor!" 

E os quarenta cavalleiros ali reunidos, 
Unidos na idéa, bravura, e valor, 
Tomando os corumens, e bem escondidos 
Sahiram aos poucos sem susto e temor. 

Em casa d'Almada e João Pinto Ribeiro, 
Reunem-se então, mas com segurança: 
Melhor combinando, p'ro dia primeiro, 
Projectos da causa, da pátria e Bragança. 

Projectos que, alfim tão bem deslisaram, 
Tão sóbrios d'engenho, saber, e prudência, 
Q'um dia bastou — o tyranno arrojaram 
Do throno — firmando — a independencial 
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IV 
Rompendo as nuvens de densos véos, 
Qu'os céos de gelo tomado havia, 
Nascia brando, vivificante sol 
Farol augusto que se accendia. 
Purpúreo astro, seus raios d'ouro, 
Thesouro immenso pródigo abria: 
Resplandecia — porque alva estrella 
Tão pura e bella se 1'scondia. 
Nem mais formosa, nem mais louçã 
Manhã d'inverno houv'outra egual; 
Signal — triumph, já lh'affiança, 
Esp'rança, e gloria de Portugal. 
Soavam lenas, e com estridor, 
Horror qu'inspiram horas cadentes; 
Plangentes sons brios atiçando, 
Echoando n'aima iam fermentes. 

V 
Já pelas praças se vêem disfarçados, 
Fieis conjurados — vassallos fieis; 
Relinchavam garbosos mas tão desesp'rados, 
A custo enfreados — donosos corcéis. 

Convulsos esperam de ser os primeiros, 
Com seus cavalleiros, d'entrarem n'acçao; 
Os freios remordem, orelhas fitando 
As patas raspando raivosos no chão. 

Alem se devisa, no manto embuçado, 
Chapéu derrobado — valente ancião; 
e espad'apertando, que traz no terçado, 
É cert'um soldado, é cert'um christão. 

Alvejam as cans — e em tod'o seu rosto 
D'as lides exposto — não pôde mentir 
Não pôde que o porte nos tem revellado 
De ser um soldado, d'Alcácer Kibir! 
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Novel guerreiro, que a espada mira, 
Como s'inspira de bollicoso ardor: 
Como em seu rosto que o rubor lhe cora 
Denuncia agora infantil color! 

Negros cabelos que, desinvoltos 
Brincavam soltos pelo rosto assim... 
Quem não diria vendo-os tão bellos 
Serem anhellos das damas, sim ... 

Qual a donzella que ao ver seu rosto 
Sem um desgosto que lh'o sulcasse... 
Vendo tão meigos gentis sobr'olhos... 
Aquelles olhos não namorasse?... 

Mimosas faces d'arrobadas cores, 
Dizem-lh'amores — moço e guerreiro — 
Mas n'essa idade tão indolente, 
Já lhe consente ser cavalleiro! 

Outros fidalgos juntos co'o povo, 
Grupos, de novo — vem reforçando; 
Velhos e moços — esp'rança seduz 
E o seu arcabuz já vem carregando. 

VI 
As horas da lucta vibraram cadentes 
Que peitos valentes, esp'rando já estão: 
Nos sons de que o bronze nos echos gemia, 
Feroz respondia mais alto o canhão ! 

Terrivel bramia das salvas que dava, 
Quem livre arvoava Real Pavilhão, 
As quinas sagradas —já nas fortalezas 
De ser portuguezas, dizendo nos 'stão. 

Fillippe, a Duquesa — e seu vil sectário, 
Miguel — secretario — que a pátria negou 
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Bem caro pagaram por tantas cruezas, 
Quem só de vilezas a historia manchou. 

Ergueu-se o gigante feroz, popular, 
Qu'em seu vozear semelha um vulcão, 
Á pátria responde bradando "Real 
D'E1 Rei — Portugal — do quarto João!" 

Audaz o tyranno que o sceptro empunhava, 
Das mãos o largava de susto, e tremor: 
Que a pátria abatida seus ferros partia, 
Das mãos sacudia algemas d'horror! 

Glorias pátrias, das passadas eras 
Deixae que me recorde com amor; 
Deixai que o meu pranto sobr'a historia, 
As paginas lhe orvalhe com fevor. 
Monumentos eternos d'heroismo, 
Da minha cara pátria contemplei, 
E ao vê-los despresados com cynismo 
O meu pranto de dor correr deixei 
Deixei... por vergonha... da torpeza, 
Com que vejo vender esta nação: 
D'alguns Judas modernos qu'à vileza 
A fé, a alma vendem, á ambição! 
A pátria, o rei, a independência, 
O sangue de mil bravos conquistou; 
P'ra quem hoje no regaço da indolência, 
De seus nomes até já se olvidou! 
Todos não — porque s'ha portuguezes 
Que aos pés o nime calcam da nação, 
Outros inda ha que nos revezes 
Por ella o sangue, a vida, a alma dão. 
Exemplos não queremos d'estrangeiros 
Mais que nós patriotas — isso não — 
Cos soldados do mundo, os primeiros, 
Podemos disputar qualquer acção. 
Pelo REI, pela PÁTRIA, combatemos, 
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Que santa cruz firmou pendão real; 
Insultado jamais consentiremos, 
Este nome sagrado — PORTUGAL! 

Outros periódicos: 
O Primeiro de Dezembro, Porto, n° 4, 12.12.1878, p. 2. 
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87. BUTLER, A. — Au dia Iode Dezembro. Soneto. 
Fonte: Gazeta do Meio-Dia, Évora, 7.12.1864, n° 73, p.3 

AO DIA Io DE DEZEMBRO 
SONETO 

Salve! dia nacional d'alta gloria, 
Do peito o mais sublime da nação 
Em que rotos ferros vis da escravidão, 
Nossa terra marcial cantou victoria! 

Aurífero laurel da Lusa historia 
Que no mundo só heróes imitarão; 
Ousada, e sempr'audaz, emancipação; 
Digna acção de padrões de grã memoria! 

A audácia castellã curvou-se á terra, 
Ante os golpes marciaes da lealdade, 
Qu'exacrando jugo vil, em fim, desterra. 

Tal arrojo cante eterna post'ridade, 
E seja o nosso voto, em paz ou guerra, 
Portugal! Independência! Liberdade! 
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88. Sem Autor —Ao dia Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: 0 Tribuno Popular, Coimbra, 2.12.1865, n° 1027, p. 2. 

V 

AO DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Um braço pod'roso, no campo da guerra, 
Lançara por terra a vergontea dAviz; 
E a c'roa cahida da fronte viçosa 
Na pátria esp'rançosa desgraças prediz. 

Erguera-a Henrique, já velho e cansado, 
Ao bac'lo encostado, que a q'ria salvar; 
Mas nunca uma c'roa co'a mitra se ajusta: 
E a fronte vetusta deixou-a rolar. 

Surgiram, luctaram rivaes potentosos, 
Da presa ciosos, da Lusa Nação; 
Mais inda que as armas, jogaram argucias: 
Venceram astúcias do rei Castellão ! 

Tranzidos de dôr e cobertos de lucto, 
Philippe o astuto, lançou-nos grilhões; 
No pranto dos orphãos, no sangue d'escravos, 
Fartava seus bravos espanos leões ! 

No peito de bronze do impio tyranno, 
Maldicto arcano, não ha compaixão; 
Da c'roa dos Lusos tão rica de gloria, 
O roubo ou victoria é sua ambição! 

Assim nos guardastes exempções e direitos, 
E os livres effeitos que q'remos gozar? 
Mentiste, quebraste essas juras sagradas, 
Nas cortes juradas, da antiga Thomar? 

Não soffrem, não esquecem os filhos dos Lusos, 
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Affrontas, abusos, nem mesmo d'um rei; 
Mais cedo, ou mais tarde, ao audaz inimigo, 
Lhe infligem castigo co'a espada da lei! 

Tornaram-se os orphãos soldados valentes; 
Libertos, as gentes que escravos julgou: 
E o povo dos Lusos brioso e ousado, 
O sceptro usurpado da mão lhe arrancou! 

Quebrámos, calcámos teus ferros, tyranno, 
Que o mais vil engano quizera dourar! 
A nós, verdes louros nos dera a victoria: 
De ti, ha-de a historia essa infâmia contar! 

E a pátria já livre, feliz, jubilosa, 
Sorri, orgulhosa dos filhos que tem; 
Quem é que teus filhos escravos fizera? 
Quem é que os prendera, tão livres? ninguém!! 

Esta poesia foi recitada pelo actor Alves, no intervalo do 3o para o 4o 

actos do drama em cinco actos O Ermitão da Serra de Sintra de Pinto 
Campos, representado na noite de 1 de Dezembro de 1865 no teatro 
D. Luís de Coimbra. 

Outros Periódicos: 
Jornal de Noticias, Porto, n° 203, 5.12.1865, p. 2. 
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89. QUEIROZ, Augusto —Ao Io de Dezembro. 
Fonte: Mocidade, Porto, 1867, n° 7, p. 54. 

AO Io DE DEZEMBRO 
(Offerecido ao meu amigo F. P. Lobo) 

Quem diz que vem perto o dia 
em que á pátria de Camões 
ha-de a mão da tyrannia 
lançar pesados grilhões, 
ignora os feitos passados 
d'esses heroes denodados 
na campa já sepultados 
— pasmo e assombro das nações! 

Julga extincta em nossos peitos 
a chamma do pátrio amor; 
esqueceu os grandes feitos 
da bandeira bicolor; 
olvidou que os portuguezes, 
sobranceiros aos revezes, 
já mostraram muitas vezes 
quanto pôde o seu valor! 

Quando o perigo é chegado, 
vão todos armas tomar! 
é cada luso um soldado 
sempre prompto a batalhar! 
todos correm á muralha, 
e no calor da batalha, 
entre o fogo da metralha 
nenhum se vê recuar! 

Pátria! — é a única palavra 
que ao lábio de todos vem! 
em todos o brio lavra! 
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igual ardor todos tem! 
Pátria! — é seu grito de guerra! 
No mundo nada os aterra, 
nem do mar a espumea serra 
que um sepulchro em si contém! 

Que o diga Vasco da Gama, 
esse altivo capitão, 
cujo nome a voz da fama 
repete na immensidão! 
Que o diga Castro invencivel 
se acaso será possivel 
que o luso soffra impassivel 
os ferros da escravidão! 

Que o diga a propria Castella! 
que o diga a França também! 
D'uma e outra vil tutella 
pesou sobre nós? pois bem! 
Nossa bandeira já rota 
viu de Castella a derrota 
nos campos d'Aljubarrota, 
em lucta d'um contra cem! 

Também a aguerrida França, 
se nos vencia uma vez, 
sem dar-lhe tempo á jactança, 
soffria logo um revez! 
Affeita sempre á victoria 
viu fugir-lhe então a gloria! 
dos grandes feitos na historia 
vive o nome portuguez. 

É com prazer que hoje lembro 
os feitos que vão além! 
O Primeiro de Dezembro 
não pode esquecer ninguém! 
Que nobre data! que dia!... 



oh! mal haja a tyrannia 
que nossos corpos vendia 
e nossas almas também. 

Propuz-me cantar na lyra 
acções de tanto valor! 
Teu nome — pátria! me inspira! 
inspira-me o pátrio amor! 
Embora o mundo escarneça, 
talvez q'um dia estremeça, 
ao vêr-te erguendo a cabeça, 
cahida n'esse torpor! 



90. BETTENCOURT, F. J. Moniz— 1640 — Independência de Portugal, 
(Angra do Heroísmo, 1867). 
Fonte:0 Conscencioso. Paquete dos Açores, Lisboa, 1.12.1867, n° 36, 
p. 2-3. 

1640 — INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

I 
Ás armas bravos, ás armas 
Que o clarim jà deu signal, 
Preparae-vos sem temor 
Para a batalha campal. 

Olhar firme, mão certeira, 
Valor no peito leal 
Pelas quinas sacrossantas 
Que sejam o vosso fanal. 

Pelo rei e pela pátria 
Combatei até morrer: 
Nem jamais o vosso rosto 
Ao inimigo volver 

Mostrae no campo firmeza 
Bem propria d'um portuguez: 
Não teme elle a crua morte 
Nem faz caso d'um revez. 

Ás armas bravos, ás armas 
Que o clarim já deu signal, 
Preparae-vos sem temor 
Para a batalha campal. 

II 
E lá marcham ao combate 

Sem pavor. 
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Mostrando no torvo embate 
seu valor. 

Rebomba, fero, de morte 
O canhão: 

Muitos d'elles tem por sorte 
Frio chão. 

Retinem espadas nuas 
A luzir: 

A muitos as balas cruas 
Vão ferir. 

Fuzilam raios de fogo 
Na peleija: 

Quem quizer brio novo 
Lá os veija. 

Trasborda em jorros o sangue 
Portuguez: 

Mas foge inimigo exangue 
D'esta vez. 

III 
Que cantos alegres resoam no campo, 
Que a noite inda ha pouco bem torva ocupou! 
Os corpos inanes lá jazem sem vida, 
Que a parca d'um golpe cruel decepou. 

Que importa, se a pátria na morte de tantos, 
Teve hoje a victoria que lhe demos nós; 
Se a fronte lhe ornámos da coroa virente 
Jamais deslembrando os feitos d'avos. 

Exulta ó pátria! O jugo tyrano, 
Ninguém arrojado te virá impor; 
Ninguém... pois teus filhos que a ti só adoram 
Na alma inda sentem portuguez valor. 
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O duro grilhão que a pátria algemava 
Foi hoje quebrado com tino e prudência; 
É falso dizerem que a Hespanha governa, 
Bem alto lhe brada nossa independência. 

É sim! que este povo tem fé arreigada 
Tem crença bem firme na sua bandeira: 
E nunca essa Iberia terá livre entrada 
Na alma dos luzos, leal, verdadeira. 
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91. BAÇAM, Sebastião Joaquim — Ao dia Io de Dezembro de 1640, 
(Lisboa, 1867). 
Fonte: O Noticiarista, Braga, 3.12.1867, n° 276, p. 1. 

AO DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 
Ao meu amigo o illm.0 snr. Domingos G. Oliveira 

dignissimo administrador do Noticiarista 

Mais um canto minha lyra, 
Um canto nobre e leal, 
Um canto sim minha saphyra 
Bello, puro, sem igual. 
Neste dia tão grandioso, 
Tão grande, e glorioso 
Um canto quero entoar; 
Quero sim inda uma vez 
No mundo como portuguez 
A minha pátria cantar. 

Eu não canto de Ourique 
A gloria tão fallada, 
Nem do infante Dom Henrique 
A gloria tão venerada! 
Dom Manuel, sua fama, 
Nem de Dom Vasco da Gama 
Eu hoje quero descrever; 
Mas sim quero do coração 
Dar á pátria uma canção, 
Dar a vida até morrer. 

Quizera ter de Camões 
O estro tão sublimado, 
Esse rei de puras canções 
No mundo tão venerado!... 
De Milton, de Tasso a lyra, 
Por quem o mundo suspira 
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Quizera hoje possuir; 
Á pátria que amo tanto, 
N'ella o mais puro canto 
Alegre faria sentir. 

Pátria! Pátria tu és bella, 
E quem o pode negar? 
Tu és pura estrella 
No céo formoso a brilhar. 
Em longas praias ignotas 
O teu brilho, as tuas frotas, 
Foram as terras conquistar; 
E de la selvagens reis, 
Quizeram ás tuas leis 
Sua homenagem prestar. 

Tu tens na tua historia, 
Marcado um grande feito! 
É immensa sua gloria 
Todos lhe legam respeito !... 
É nobre, puro, sem rival, 
A gloria de portugal 
Alli está toda marcada, 
Nas nações e nos impérios 
Dos dois grandes hemispherios 
Homenagem é tributada. 

Um feito nobre, valoroso 
Hoje na lyra vou cantar, 
Um feito puro e grandioso, 
Meu tributo lhe quero dar. 
E quem será que neste dia 
Não sinta pura alegria 
Ao ouvir o ecco dos canhões? 
Ao ver sorrir a liberdade 
Esperança da humanidade, 
Ao ver partidos os grilhões?!.. 



Ressoa a voz da gloria 
Florida, pura e bella, 
E de Portugal a victoria 
Fez estremecer Castella! 
Luiz João Pinto Ribeiro, 
Esse ousado guerreiro 
A sua pátria resgatar ... 
E junto aos seus amigos os duros ferros imigos 
Fez então anniquilar. 

Dom João o RESTAURADOR 
Pelo povo tão adorado, 
Foi então com puro amor 
Ao nobre throno elevado !... 
De Castella a tyrannia, 
Foi trocada n'esse dia 
Pelo mais vivo prazer; 
As algemas derrubadas 
E as lanças despedaçadas 
Só destroços deixavam ver!!! 

E das quinas a bandeira 
Foi de novo arvorada! 
No mundo grande guerreira 
D'entre as mais respeitada! 
Nova epocha gloriosa, 
Surgiu então bem formosa 
Qual estrella d'Orienté, 
A pátria, com puros brilhos 
Mostrar de novo a seus filhos 
A sua gloria somente. 

Minha lyra, o meu canto 
Alegre o quero findar, 
Ao feito nobre e santo 
A homenagem quiz prestar; 
MIL SEISCENTOS E QUARENTA, 
A gloria, então assenta 
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Nessa epocha, o seu brilho, 
Á pátria, com puro amor 
Dou meu canto de trovador, 
Dou meu peito como filho. 
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92. NEVES, César Augusto Pereira das — Hymno (da Sociedade Io de 
Dezembro — Porto). 
Fonte: 0 Nacional, Porto, 3.12.1867, n° 270, p. 1. 

HYMNO 

I 
Este dia é de galas p'ra os luzos, 
É de jubilo p'ra toda a nação: 
Ferve o sangue nas veias do livre 
Quando vê tremular seu pendão. 

Qual o povo que pôde igualar-nos 
Em coragem, em brio, em valor?... 
Quaes filhos a Mãe hão salvado, 
Como nós, de vil oppressor ?... 

II 
Ao solo a que o Deus dos combates 
Por divisa a cruz ha mandado: 
Ai d'aquelle que ouse opprimil-o, 
Que será pelo Céo castigado! 

Portugal sempre livre e ufano, 
Entre o fogo de immensas batalhas, 
Faz a terra beijar suspirando 
Ao vil que lhe assalte as muralhas. 

III 
De que servem as fortes algemas 
Em os pulsos que livres nasceram! 
Se ao grito de — guerra aos tyrannos — 
São quebradas, de nada valeram! 

Nunca escravos terão este solo 
Com o sangue de livres regado; 
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Nem, tam pouco, impune a gloria 
Quem honrar nosso nome aviltado. 

IV 
No regaço da paz, como é doce, 
Nossas guerras heróicas contar, 
Onde a voz — LIBERDADE — era o grito, 
Para em sangue inimigo nadar!... 

Este povo brioso e valente 
Não se curva à mais forte potencia, 
Corre às armas se a pátria lhe brada 
Salvai, filhos, nossa independência... 

CORO 
Viva o Rei da luza gente 
Viva a família Real! 
Viva o povo independente! 
Gloria ao nosso Portugal! 

Este hino que tem música de António José Ferreira dos Santos e letra 
de César Augusto Pereira das Neves, tornou-se o hino da Sociedade 
Io de Dezembro no Porto e foi expressamente composto para a 
comemoração do Io de Dezembro de 1867, tendo sido executado e 
entusiasticamente aplaudido nessa noite, na reunião daquela 
Sociedade. 

Outros Periódicos: 
Jornal do Porto, Porto, n° 277, 4.12.1867. 
Jornal de Notícias, Porto, n° 279, 5.12.1867. 
O Eco Portalegense, Portalegre, n° 16, 7.12.1867. 
Jornal de Viseu, Viseu, n° 248, 15.12.1867. 
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93. Sem Autor — Soneto, (Lisboa, 1.12.1827). 
Fonte: Independência Nacional, Lisboa, 14.10.1868, n° 2, 2a Série, p. 
3. 

SONETO 

Ó Lisia! Ó pátria, foi n'este áureo dia 
Em que dos filhos teus a heroicidade 
O jugo destruiu de iniquidade, 
Com que Hespanha, soberba, te opprimia! 

Portuguezes! Recobre-se a energia, 
Recobre-se o valor d'aquella edade, 
Não se abandone a cara liberdade 
Aos ferros que lhe apresta a tyrannia! 

Ás armas cidadãos ! Facção estranha, 
Com Deus na bocca, co'a ambição na mente, 
Nos promette talvez em dom a Hespanha! 

Ás armas pois! O perigo é imminente! 
Porém contra a traição, o oiro e a manhã 
A justiça, a razão, temos á frente! 

( Este soneto foi recitado no teatro de S. Carlos pelo sr. A. Rodrigues 
no dia 1 de Dezembro de 1827 ) 

432 



94. FIGUEIREDO, Cândido de — Avè, Libertas ! No dia Io de 
Dezembro . 
Fonte: Aljubarrota, Lisboa, 30.11.1868, n° 9, p. 6-7. 

AVÉ, LIBERTAS! NO DIA Io DE DEZEMBRO 
(Para se recitar no Theatro Académico de Coimbra) 

Salve, aurora que irradias 
Da escravidão nos horrores! 
Braço amigo, que alivias 
Ao escravo a sua cruz! 
Salve, sol da mocidae, 
Astro de vivos folgores! 
Salve, doce liberdade, 
Filha do céo e a luz! 

Estamos livres! Passaram 
Aquelles dias de luto, 
Em que cem filhos choraram 
A perda da patria-mãe! 
Resurgiu um povo nobre; 
E hoje, o nosso rosto enxuto, 
Nem véo de tristesa o encobre, 
Nem uma lagrima tem! 

Já posso erguer esta fronte 
Ao astro que me illumina! 
Posso já subir ao monte, 
Descer ao esconso vai, 
E bradar de serra a serra, 
E de campina a campina: 
"Sou livre na minha terra, 
É livre o meu Portugal!" 

Já podemos, sem receio, 
Fallar dos brios que foram; 
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Aos olhos de nosso irmão; 
Se a miséria nos opprime, 
E se as magnas nos devoram, 
Podemos, hoje, sem crime, 
Chorar e estender a mão! 

Hontem, não! a tyrannia 
Vedava-nos um gemido; 
E áquelle que mais gemia 
Mais se uniam os grilhões ! 
E apenas de quando em quando 
Um ai de seio dorido 
Rompia a medo, acordando 
Os ecos das solidões... 

Quando a pátria definhava 
Entre as mãos de seus algozes, 
E jazia a nobre escrava 
Peiada de algemas vis, 
Vinha o leão de Castella 
Suffocar-lhe altivo as vozes, 
Insultal-a e escarnecel-a, 
Recalcando-lhe a cerviz. 

Mas quando mão imprudente, 
Despresando a naturesa, 
Vae represar a torrente 
Que no seu caminho vem, 
A torrente cresce, engrossa, 
Toca os bordos da represa, 
Derrue, arrasa e destroça 
Os diques, e passa além! 

Foi assim a liberdade, 
Quando arredal-a quizeram 
De cada nossa cidade, 
De cada nosso casal: 
Não houve barreiras; que ella 



Sorri dos' que a sustiveram, 
Vence o leão de Castella, 
E vem banhar Portugal! 

Bem-vinda seja! Quem ha de 
Entre nós cerrar os olhos 
Ao clarão da liberdade 
Que refulge sobre nós? 
Pisámos um chão de flores, 
Desentranham-se os refolhos 
Do coração em amores, 
Da liberdade ante a voz! 

Perguntae ao pobre escravo 
No que pensa quando sente 
Lavrar-lhe os lábios o travo 
Do seu cálix de amargor; 
E a quem solta um livre brado, 
Perguntae-lhe se elle, o crente, 
Aos pés de altar mais sagrado 
Os seus preitos vae depor! 

As artes crescem, vigoram 
Á sombra da liberdade; 
E quando os escravos choram, 
Vereis os livres sorrir; 
Ao sol que derrete algemas, 
Canta alegre a mocidade 
Bradando á pátria: "não temas 
A escravidão no porvir!" 

Não tema a geração nova 
Garras de abutre esfaimado: 
Viu a pátria em dura prova, 
Mas liberdade a final; 
E ouviu no valle e na serra 
Soltar cada peito um brado: 
"Sou livre na minha terra, 



É livre o meu Portugal!" 

Pois bem ! se outra vez ousarem 
Invadir a pátria nossa, 
E um povo livre ameaçarem 
Co'os ferros da escravidão, 
Não vereis ingratos filhos, 
Nunca vereis gente moça, 
Da pátria manchando os brilhos, 
Dar os pulsos ao grilhão! 

Vereis, sim, a galhardia 
Dos filhos de Aljubarrota; 
De Vai-Verde o claro dia 
Surgia mais uma vez! 
Embora n'este recinto 
Eu não veja malha e cota, 
Em cada peito presinto 
Um coração portuguez! 

Se a Polónia, a Hungria, a Irlanda, 
Cada qual ao chão se verga, 
Perante a sombra nefanda 
Que lhe algema os pés e as mãos; 
Não nos algemem! — na guerra, 
Não ha braço que não se erga 
Por salvar a nossa terra, 
Por salvar nossos irmãos ! 

Se é tão doce a liberdade, 
Se á pátria tanto queremos, 
Se é tão crente a mocidade, 
Se é tão negra a escravidão, 
Remocem brios antigos, 
E n'este dia saudemos 
Bem do peito, irmãos e amigos, 
A aurora da redempção! 



95. CARVALHO, José de Matos — Primeiro de Dezembro. 
Anniversario da Independência Portugueza. 
Fonte: O Jornal do Porto, Porto, 1.12.1868, n° 276, p. 3. 

PRIMEIRO DE DEZEMBRO 
ANNIVERSARIO DA INDEPENDÊNCIA PORTUGUEZA 

Elevando o evangelho a longas terras, 
Das lusas quinas a leal bandeira 
Foi implantar a crença verdadeira 
Nessas longas paragens d'alem-mar. 

Do Tejo ao Ganges elevou seu vôo, 
— Águia soberba dominando o mundo, 
Té mesmo as ondas d'esse mar profundo 
Buscando glorias não temeu passar! 

Tremula ovante! eis a historia viva 
Dos altos feitos d'esté heróico povo! 
Deixando a Europa, n'esse mundo novo 
A nossa fama levantou aos ares! 

Ninguém resiste! já de Diu nos muros 
Ella se mostra a tremular esquiva, 
E em breve espaço dominou, altiva, 
D'Africa as terras, do Oriente os mares. 

Arzila é nossa! lá tremula em Tanger, 
Ceuta, a orgulhosa, abandonou Mafoma! 
Ninguém a audácia portugueza doma, 
Que o valor portuguez é de temer. 

De Moçambique, Calecut, Melinde, 
Domou crenças, o furor domando! 
Ninguém resiste ! a confusão espalhando 
Vae entre os povos que sonhou haver. 

Ninguém resiste! A procurar mais terras, 
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Domando, altiva, o pélago profundo, 
Foi ter às praias d'esse novo mundo 
E um grande império em Santa Cruz fundou. 

Seu vulto immenso assoberbando os astros, 
— Ella que andara de gloria em gloria — 
Levou aos astros nossa heróica historia, 
D'um polo ao outro seu poder levou! 

Em Vai de Vez, de Castella 
Foi assistir á derrota. 
Nos campos d'Aljubarrota 
De novo, altiva a venceu. 
Não que os brios d'esté povo, 
Seu conhecido heroismo, 
Não consentem despotismo 
No livre dominio seu. 

Mas essa bandeira augusta, 
Que sustentara, indomável, 
O famoso condestavel 
Que a independência firmou, 
Que sempre altiva domara 
A Castelhana ousadia, — 
A Alcacer-Kibir um dia 
Foi ter, e lá tropeçou. 

Depois á ponte d'Alcantara 
Levou-a nefasta estrella, — 
Ante os leões de Castella 

Se era vencida!... — cahiu. 
E a Hispanha que nos comprara 
No mais infame mercado, 
D'irmã o affecto sagrado 
Nos prometteu... e mentiu! 

Mentiu! a historia terrível 
De eternos sessenta annos, 
Mostra-nos bem que tirannos 
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Foram esses nossos... irmãos] 
E a este povo gigante 
Que os mares e a terra domara, 
Destinou a sorte avara 
Algemas p'r'as livres mãos! 

Nada nos faltou! o calice 
D'amargura, era repleto. 
Portugal era um 'squeleto 
D'aquillo que outr'ora foi. 
Porém sob um tecto augusto 
Um concilio bem distincto 
Conquistou-lhe o brilho extincto, 
Tornou a fazel-o heroe. 

Tornou de dezembro no dia primeiro 
Os brios antigos no povo accendendo, 
Mostrou que podia, tirannos vencendo, 
Quem fora tão livre, mais livre tornar. 
Mais livre! mais livre! bem haja o concilio 
Que as portas do paço transpondo altaneiro, 
Os livres destinos d'um povo guerreiro 
Mau grado aos tirannos, foi logo affirmar. 

Das quinas augustas a heróica bandeira 
Nos fortes aos ventos tremula de novo, — 
De Mantua a duqueza não rege este povo, 
E o vil Vasconcellos já morto cahiu! 
Succedem-se os cantos, os hymnos festivos, 
— E os hymnos festivos soltar quem não ha de 
Se o canto das aves nos diz — liberdade! 
Se a vil tirannia p'ra longe partiu?! 

Mais tarde — nas linhas d'Elvas 
— P'ra ver se a preza domava, 
Trazendo os ferros d'escrava 
A Hespanha nos visitou. 
Debalde ! ainda valentes 
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— Da liberdade 'inda avaros — 
Bem como nos Montes Claros 
A Hispanha nos encontrou. 

Vinte e oito annos de guerra! 
Vinte e oito annos de gloria! 
E ainda vive a memoria 
D'esses triumphos d'entâo. 

A Hispanha se acaso conta 
Poder tomar-nos d'assalto, 
Digamos alto, bem alto, 
Embora amigos: — Que não. 



96. GARFIAS, Luiz Simões de Sarrea Feo — Soneto. No Dia ï° de 
Dezembro sempre Memorável pela Feliz Restauração de Portugal do 
Jugo Castelhano. 
Fonte: A Nação, Lisboa, 1.12.1868, n° 6260, p. 3. 

SONETO NO DIA Io DE DEZEMBRO SEMPRE MEMORÁVEL PELA FELIZ 
RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL DO JUGO CASTELHANO 

Ciosos hespanhoes e astuta gente 
Infame, torpe, ibérica chamada, 
Olhae, que não é fácil subjugada 
A pátria ver do portuguez ingente. 

A historia folheae; vereis que á frente 
De só quarenta bravos uma espada 
Vale vã monarchia restaurada 
Neste sólio d'Ourique descendente. 

As garras encolhei, leões hispanos; 
Não provoqueis o luso, que n'um dia 
Ferros despedaçou de sessenta annos. 

Os Vasconcellos são em demasia, 
Mas vêde, que as janelas tem seus damnos 
E ainda arrojado á rua algum seria! 
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97. MACHADO, Baptista — Acróstico Anti-Iberico. 
Fonte: Diário de Notícias, Lisboa, 1.12.1868, n° 1169, p. 2. 

ACRÓSTICO ANTI-IBERICO 

Salve ! ! S al Vé, oh! manhã formosa 
Albor divino, que do céu baixaste, 
Lua clara viVa qu'entre nós raiaste; 
Vivido sol dA liberdade nossa. 
Exemplos sAcros d'heroismo tanto, 
Por todo o muNdo derramaste outr'ora 
Ramificaste O patriotismo santo 
Inda nos peitoS elle pulsa agora. 
Martyrios agroS de nação mais forte, 
Em sessenta Annos Portugal soffreu, 
In d e p en dene Ia ! (eis o grito) ou morte! 
Recuar... oh! Nunca, e Portugal vence! ! 
Oh!salve!salve! Dedicados vultos 
D' esses valentEs, cujo sangue e vida, 
Em holocausto, Pela pátria qu'rida, 
Deram por ella dEfendendo-a sempre!... 
Eia ! valentes Não , não consentiste, 
Zombar da patriaD'esta mãe tão qu'rida, 
Eia ! ... valentEntes! ... esta lusa terra, 
Merece oh! sim oNosso sangue e vida!... 
Bem haja o dia, Cuja aurora bella, 
Re mio a pátria, Independente a fez!... 
Oh!... salve!... sAlvé, luminosaestrella!! 
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98. BAÇAM, Sebastião Joaquim — Io Dezembro de 1640. Hymno 
patriótico offeree ido aos portugueses para ser cantado na musica da 
Marselheza. 
Fonte: 0 Campeão das Províncias, Aveiro, 2.12.1868, n° 1708, p.3. 

Io DEZEMBRO DE 1640 
Hymno patriótico offerecido aos portuguezes 

para ser cantado na musica da Marselheza 

Levantai-vos oh nobres portuguezes 
Lá vem o dia da gloria a raiar; 
Não temais da guerra os revezes, 
Ide a honra da pátria salvar! (bis) 
Segui avante, salvai o pendão, 
Por estranhos agora ultrajado, 
Seja a honra o vosso galardão 
Junto a elle por vós abraçado. 

Ás armas mocidade! 
Combatei a escravidão! 
Viva a santa liberdade! 
Viva toda esta nação! 

Já marcham as fileiras dos traidores 
Que nos querem a pátria algemar; 
Apenas vem semiar de horrores 
Nosso solo de glorias sem par: (bis) 
Portguezes! inda é grande o valor 
Que nós temos p'ra alem combater, 
Do insulto, e da traição, com furor 
Inda sabemos a pátria deffender. 

Ás armas... 

Regeitemos da ibéria a grandeza, 
Essa trama por infames abraçada; 
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Perderia da honra a pureza 
Nossa pátria pr ella algemada! (bis) 
Somos livres, queremos livres morrer, 
Não tememos da sorte o revés, 
Nossa gloria não se ha de abater 
Nem sumir-se o nome portuguez! 

Ás armas... 

Oh! Ingratos! Fugi oh ingratos, 
Não tenteis mais da pátria zombar! 
Cheios de crimes são os vossos actos, 
De crimes que se não podem salvar! (bis) 
Contra vós só ha aqui maldição, 
Não existe de tréguas um signal; 
Sois os filhos ingratos da nação 
Sois tyrannos do vosso Portugal! 

Ás armas... 

Bons portuguezes, guerreiros valentes, 
P'ros traidores não mostreis piedade, 
Além nos campos, nas fileiras ingentes, 
Proclamai o que exprime liberdade: (bis) 
Vamos á pátria nosso braço prestar, 
Marchemos ao campo da crua batalha, 
E lá havemos nossa honra salvar; 
Ou gostosos recebermos a mortalha! 

Ás armas... 

Vem da pátria esse amor tão nobre, 
Tão sublime, quão cheio de gloria! 
Nasce no peito do rico do pobre, 
Indicando o caminho da victoria: (bis) 
E a fonte que dimana progresso, 
Correndo livre na briosa nação; 
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Fiel canto honroso e excelso 
Que destroe o que diz — Servidão! 

As armas... 

A'batalha corramos com prazer 
Nossos pães na sorte egualar; 
Queremos antes no campo morrer, 
Do que escravos p'ra sempre ficar: (bis) 
Oh! Tyrannos fugi oh! Tyrannos! 
Que zombaes da nossa altivez, 
Da ibéria não renega os enganos 
O valente e honrado portuguez! 

Ás armas... 



99. BAÇAM, Sebastião Joaquim —A João Pinto Ribeiro. 
Fonte:<9 Campeão das Províncias, Aveiro, 9.12.1868, n° 1710, p. 2. 

A JOÃO PINTO RIBEIRO 

"Com golpes sem medida e sem defeza 
Abre caminho á gente portugueza." 

(Obras poéticas de Francisco Rodrigues Lobo) 

Cesse tudo o que diz a antiga fama 
Dos heroes, que se julgam sem rival, 
Alto valor inda ao mundo proclama 
Esta terra, por certo sem igual; 
Valor excelso, que pátrio se chama, 
D'um bem honroso filho de Portugal, 
O qual combatendo contra tyrannos 
Sua pátria livrou de cruéis damnos. 

Eu desejo cantar da luza historia 
Um feito de mais nobre reputação, 
Mas contudo não descrevo a victoria 
D'uma brilhante, santa revolução; 
Apenas hoje eu vou cantar á gloria 
D'um vulto que só deu honra á nação, 
Que foi juntamente com seus amigos 
A pátria defender dos inimigos. 

De Pindaro eu quizera ter a lyra, 
Ou o estro sublimado de Camões, 
De Tasso, de Milton, que triste suspira 
O mundo, por esses nobres corações, 
De Horácio se eu então possuirá 
A ideia tão fecunda de canções, 
Bem risonho, então ao mundo inteiro 
Diria quem foi João Pinto Ribeiro. 
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Mas minha lyra é fraca, melhor canto 
Por certo ella não pode entoar; 
Porém este que bem alegre levanto, 
A esse heroe o desejo tributar. 
É singello; porém é puro, é santo, 
E na pátria p'ra sempre o vou deixar 
Lembrando de conjunto ao modernismo, 
Quanto vale nosso patriotismo. 

Mas permittam-me que eu hoje levante 
Este meu canto de pouca valia, 
Não descrevo a vida de um terno amante 
Nem do amor essa terna sympathia. 
Mas é a voz de minha alma que constante 
M'impele bem risonha, com alegria, 
Para cantar o nome de um valente 
Que fez temer a hispânica gente. 

Eu não desejo agora descrever 
Outra couza que esta não seja de gloria, 
Não quero nestes humildes versos inscrever 
Um feito que este não seja da história. 
Mas alegre de novo quero fazer 
Tornar inda no mundo bem notória 
A fama d'um heroe que a lealdade, 
Memorável ficou na humanidade. 

Esse imortal nome, excellente 
Ornamento elle foi d'esta nação; 
Fez tremer de Castella a brava gente 
Em uma gloriosa revolução: 
Seu valor tão sublime quão ingente, 
Sua coragem sempre forte d'entao, 
Mostrou ao mundo com nobre altivez 
O quanto vale o ousado portuguez. 

Da liberdade nobilissimo caudilho, 
N'este mundo com prazer foi seu norte; 
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De portugal bem mostrou que era filho, 
Que zombava sempre altivo da morte. 
Quiz da gloria somente puro brilho, 
E com elle julgou-se bravo e forte; 
Combatendo os tyrannos com valor 
Acclamou a D. João Restaurador. 

De mil seiscentos e quarenta não vou 
Cantar a gloriosa revolução; 
Mas canto o valente que tributou 
A sua vida, seu amor á nação. 
Canto o heroe; e se hoje lhe dou 
Esta pobre e bem shigella canção, 
Melhor lhe daria com puro amor 
Outro canto de mais alto valor. 

Esse que foi talvez o heroe primeiro 
Que mostrou aos amigos a liberdade, 
Quiz somente o povo, como guerreiro, 
Livral-o dos tyrannos com dignidade. 
Então altivo João Pinto Ribeiro 
Deu exemplo de valor á humanidade, 
Não temendo da sorte cruel revez, 
Mostrou ao mundo que era portuguez. 

No seu nobre, e bem valeroso peito 
Só amor pela pátria encerrava; 
Ao mundo o nobre heroe com respeito 
Mostrou que a dura sorte encarava. 
E da cruel guerra o triste effeito 
Que a outros menos fortes intimidava, 
Em Ribeiro porém a feroz carnagem, 
Augmentava-lhe no peito a coragem. 

Embora de novo tentem offuscar 
Sua gloria, por todosrespeitada, 
O seu nome da historia riscar, 
Da luza historia sempre venerada; 
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Mas por certo não se poderá rasgar 
A nobre pagina, onde relatada 
Está pura acção de tanto valor, 
Que sempre disputa pátrio amor. 

Nobre heroe, combattendo a tyrannia, 
Despresava as pérolas mais finas; 
A riqueza, o seu valor, com alegria 
Dava, para salvar as luzas quinas; 
Era o pátrio amor que combattia 
As cohortes estranhas e ferinas, 
Pois q'rialiberdade conquistar, 
E os tyrannos p'ra sempre expulsar. 

De Portugal, esse filho tão valente, 
De seu valor as provas só quiz dar; 
Mostrou altivo á Hespanha somente 
A sua coragem no feroz batalhar. 
De Castella a bandeira, elle contente, 
fez ao poder dos luzitanos curvar, 
E no luso reino p'ra sempre então 
Hasteou das nobres quinas o pendão. 

Ribeiro, esse guerreiro destemido, 
A sorte encarava com altivez; 
Quando outros julgavam perdido 
O reino, elle combatia o revez; 
Depois das vozes do povo ter ouvido, 
Quiz mostrar que era fiel portuguez, 
Pois lançando mão da férrea espada 
Salvou toda a pátria escravisada. 

E não busquem enganar ou lusitanos 
Esses ibéricos homens, vis traidores, 
Não tentem da ibéria os enganos 
Occultar, de conjuncto com os pavores. 
A um só grito verão esses tyrannos 
Como o povo recebe seus favo res, 
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Pois só em cada peito encontrarão 
Um baluarte p'ra defeza da nação. 

Seu nome ficou gravado com respeito 
Nas paginas da luzitana historia; 
E quem será que não consagre preito 
A'sua fulgente, saudosa memoria? 
Quem haverá que recuse dar seu peito 
P'ra sustentarnossa pátria gloria? 
Qual o portuguez nobre e honrado 
Que seu paiz queira ver escravisado. 

Prestando pois homenagem a Ribeiro 
Não devemos o seu nome esquecer; 
Tão notável, quão inclyto guerreiro, 
Onde outro igual se pôde ver? 
O seu nome seja pois o derradeiro 
Que digamos n'ultima hora do viver, 
Pois que nome tão excelso e potente 
É digno do louvor de toda a gente. 
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100. BAÇAM, Sebastião Joaquim — Viva o Restaurador. Acróstico, 
(Lisboa, 2.12.1868). 
Fonte: O Campeão das Provindas, Aveiro, 9.12.1868, n° 1710, p. 2. 

VIVA O RESTAURADOR. ACRÓSTICO 
Offerecido ao Ex.mo Sr. Francisco Augusto de Mendonça e Moura 

Queiroz Pinto e Castro 6o Neto do Grande e Notável João Pinto 
Ribeiro 

Jovial heroe. Salve!., salve guerreiro! 
O teu feito escripto 'stá na historia, 
A tua pátria salvaste altaneiro, 
O seu renome firmaste com gloria. 

Proclamaste sim o teu rei amante, 
Independência, amor, foi só teu norte; 
Nada mais n'esse teu peito forte 
Tinha do que sacro amor possante! 
O luzo reino por estranhos perdido. 

Resurgiu porém afinal um dia, 
Inda de novo com pura alegria 
Bemdito será, e por todos querido. 
Entre ferros elle jazeu prostrado, 
Ingrata gente o dominou então; 
Ribeiro, altivo, valente, honrado 
O reino libertou da ESCRAVIDÃO! 
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101. FELGUEIRAS, Nicolau — Ao Anniversario do Io de Dezembro de 
1640, (Guimarães, 1.12.1868). 
Fonte: O País, Coimbra, 11.12.1868, n° 276, p. 3. 

AO ANNIVERSARIO DO Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Pendões abatidos, as Quinas cobertas! 
Nas praças desertas só reina o pavor! 
O sangue da pátria a 'stranhos doado 
Do solo amado não sente o calor! 

Os lábios colocados á voz imperante 
A ira offegante não podem soltar! 
O braço de ferro que o traz opprimido 
Um povo remido não pode quebrar?! 

Não pode?! — finaram as sanhas cantadas 
Nas campas fechadas de Nuno e Cabral?! 
Ha campa que encerra no pó humilhante 
O corpo gigante do meu Portugal?! 

Três vezes Carthago em chammas ardendo, 
As armas erguendo não quiz tyrannia; 
Mas débil, cançada, nas terras taladas 
De mãos algemadas, cedeu á orgia! 

A alma perdida na Roma devassa 
Sentiu a luz baça, que nutre o valor! 
Não tinha no peito a crença bemdita, 
Que alenta a desdita que bane o terror! 

Mas ai! minha pátria! tu eras eleita, 
Tu eras affeita á lei do Messias, 
Que funde as algemas em fogo sagrado, 
Que ao povo amado não quer tyrannias ! 
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Assim accordando do somno forçado, 
De braço armado, já prompta a morrer 
Bradaste — sou viva! victoria ao proscripto 
Que geme afficto, que quer livre ser! 

E o brado vingou, que o Deus da gloria 
Não nega a victoria a quem nelle confia! 
Irmãos pela pátria, olhae o passado 
E em canto sagrado louvae este dia! 

Qual jura e protesta um povo soldado 
Erguei vosso brado — que todo daria 
O sangue e a vida a prol da herdade, 
Que diz Liberdade, que diz Soberania! 

O correspondente de Guimarães de O Pais, periódico de Coimbra, 
inclui este poema na sua correspondência, dizendo que ela foi 
recitada duas vezes pelo seu autor e muito aplaudida na noite de 1 
de Dezembro de 1868, no teatro em que se representou o drama em 
3 actos Castigo e Vingança, e no qual se recitaram ainda várias 
outras poesias "allusivas ao facto heróico d'esté dia". O espectáculo 
abriu-se, aliás, com a declamação de uma poesia intitulada O 
Veterano de Alcácer Kibir, cujo autor era um "talentoso amigo" do 
correspondente. 
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102. Sem Autor, — [Quadras — ornamentações Io Dez° 1869 a 1873]. 
Fontes: Jornal de Setúbal, n° 111, 6.12.1868; Gazeta Setubalense, n° 
20, 5.12.1869; Gazeta Setubalense, n° 80, 4.12.1870; Gazeta 
Setubalense, n° 237, 7.12.1873. 

Quadras esritas em transparentes que adornavam as janelas da casa 
de reuniões da Sociedade Capricho, de Setúbal, nos festejos do Io de 
Dezembro de 1868: 

Recorda Portugal o grande feito, 
Espanto das nações ! em outra idade ... 
O brio lhe renasce hoje no peito, 
Com a gloria que vem da heroicidade! 

A victoria maior! de eras antigas, 
Solemnisa o paiz dos vencedores; 
Fiel amigo da nações amigas, 
Mas indómita ao jugo de oppressores. 

O mesmo em 1869: 

A nós todos briosos portuguezes, 
De nação liberal por excellencia, 
Cumpre manter, embora entre revezes, 
A honra, a liberdade, a independência. 

A terra de heroes não gera escravos, 
Nem soffre o lábaro d'Ourique! 
Da pátria o santo amor nos torna bravos, 
A voz da pátria, immovel ninguém fique! 

O mesmo em 1870: 

Remoça n'este dia, ao sol da gloria, 
O lusitano povo, ennobrecido, 
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Que oppõe ao jugo estranho o braço erguido, 
O direito, o heroismo, a honra, a historia. 

O mesmo em 1873: 

A queda da oppressão, os feitos do heroismo 
apraz-nos commemorar com justa alacridade; 
temos amor á pátria e amor á liberdade, 
á servidão horror, horror ao despotismo. 
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103. EUFEMIO, J. C. — Poesia. ( Covilhã, 1.12.1868). 
Fonte: A Nação, Lisboa, 2.1.1869, n° 6283, p. 2. 

POESIA 
(Recitada nos festejos do Io de Dezembro de 1868 na Cov 

É morto o Quarto João ? 
Não. Vive a sua memoria. 
Vive; e no Céo, entre a gloria, 
Tem o sceptro ainda na mão. 
Fostes escrava nação! 
Bem soube Deus o que fez, 
Por mostrar, mais uma vez, 
Que na casa de Bragança 
Deve por a sua esp'rança 
Todo o leal portuguez. 
Eia, pois, luzos ! do peito 
Chame-se em tom festival: 
Viva a casa de Bragança! 
Viva o nosso Portugal! 
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104. VELOSO, S. P. Leite — No dia Io de Dezembro, (Monção, 
28.11.1869). 
Fonte: O Popular, Braga, 1.12.1869, n° 160, p. 1. 

NO DIA Io DE DEZEMBRO 

Olha que dezasete Lusitanos 
N'este outeiro subidos se defendem 
Fortes de quatrocentos castelhanos, 
Que em derredor pelos tomar se estendem: 
Porem logo sentiram com seus danos, 
Que não só se defendem, mas offendem: 
Digno feito de ser no mundo eterno, 
Grande no tempo antigo e no moderno! 

LUSÍADAS — CANTO VIII — CAMÕES 

Portuguez! hoje ergue a fronte: 
Vez além?... troa o canhão! 
Olha, ao longe, no horisonte 
Retremula um pavilhão! 
Os clarins soltam seus hymnos 
Requintando a liberdade 
Que n'um grito d'igualdade 
Retumbou n'esta nação!... 

Ergue a fronte ! oh abre a historia 
Do teu nobre Portugal! 
Mas, por Deus, guarda em memoria 
Os seus feitos sem igual! 
Interroga o mundo e os mares 
Té os cantos do universo, 
Teu avô no pó immerso, 
Os sepulchros do mortal!... 

Veriato ao mundo inteiro 
Ensinou como lição, 
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Que na guerra era o primeiro 
Este solo, esta nação? 
E deixou filhos — legou-lhes 
O seu elmo de victoria 
D'esses dias de tanta gloria, 
Os seus loiros, seu brazão! 

Já dous sec'los hão passado 
Em que o luso inda uma vez, 
Mostrou quanto era o soldado 
Revestido d'um arnez!... 
De Fillipe a tyrannia 
Soube a preço d'uma espada 
No combate reempenhada 
Pelo braço portuguez!... 

De Castella o jugo avaro 
Algum tempo aqui reinou 
Como intruso, e ao peso caro 
Este povo se curvou! 
Fez captiva a nação livre 
Sem tremer da alta vingança 
Esculpida sobre a lança 
A que o globo se humilhou!... 

Oh ! então mil frontes puras 
Succumbiram ao soffrer ... 
Aos tormentos, ás torturas, 
Como escravos a gemer ! 
A donzella era offendida, 
Seu amante encarcerado 
N'um recinto amargurado... 
Sem ter livre o seu viver!... 

Mas do Ourique o Deus eterno, 
N'este dia mais que feliz, 
Foi qual guia, pharol superno, 
Ao heroe Mestre d'Aviz! 
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Tremularam ao vento as quinas ! 
E ao rufar do tambor livre 
Cada luso foi um tigre 
P'ra salvar o seu paiz!... 

"Liberdade! no dia d'hoje 
Foi a voz de salvação : 
P'ra Castella o rei lá foge 
Roto o manto o pavilhão ! 
"Liberdade!" e o povo e a pátria 
Ressucita, e impunha a lança... 
Corre ao campo da matança 
A quebrar rijo grilhão!... 

Sim ! fitando as vivas chagas 
N'esse escudo do Senhor, 
Se manejam mil adagas 
Com anceio, e com fervor; 
E por entre fogo e fumo 
Se levanta um estandarte, 
Invencivel baluarte, 
Que esvoaça com fragor !... 

Fellippina c'rôa de ferro 
Cahe no pó da maldição; 
Semi-morto no desterro 
Vae cahir atro leão! 
A bandeira dos tyrannos 
Foi tapete pr'o guerreiro 
N'esse instante derradeiro 
Da soffrida escravidão!... 

Ergue a fronte hoje orgulhoso 
De Castella ante os liões, 
E saúda glorioso 
De Bragança os seus dragões!... 
— Se Miguel de Vasconcellos 
Deixou filho, e nação p'riga, 



Corre ao campo da p'leja e briga... 
Salva a pátria de Camões. 

Faz com sangue dos traidores 
Afastar o ultrage a lei ! 
Faz lembrar os teus maiores, 
Dom João quarto, o nobre rei! 
Mostra ao orbe que Albuquerques 
Sob a campa hoje dormindo, 
A teus feitos 'stão surrindo: 
Diz — "só livre viverei !... " 

Outros Periódicos: 
O Letes, Ponte de Lima, n°498, 3.12.1869. 

460 



105. LUZ, Manoel António da — Fado. 
Fonte: Lira do Fado, Lisboa, 1870, n° 3, p. 1. 

FADO 

MOTE 
"Mil seiscentos e quarenta!..." 
Eis mais um nobre padrão 
Da coragem portugueza! 
Ó lusos do coração!... 

Sim! vós que pulsar sentis, 
O sangue p'la nação q'rida... 
Nunca consintaes unida 
Á pátria d'Egas Moniz, 
Uma nação que só quiz 
Nossa ruina!... E sedenta 
D'ambiçao, annos sessenta 
Vilmente nos captivou !... 
Até que o povo bradou... 
"Mil seis centos e quarenta!..." 

Pois recordemos os feitos 
Dos leaes e bravos lusos, 
Por quem dos feros intrusos, 
Os grilhões, foram desfeitos ! 
Expondo seus fortes peitos 
P'ra libertar a nação! 
Acclamando a D. João 
Quarto, com patriotismo!... 
De honra, valor, heroísmo... 
Eis mais um nobre padrão! 

D'Albuquerque, ó descendentes, 
Vossa independência armae! 
Hoje as cinzas respeitae, 
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De nossos avós valentes!... 
Curvemo-nos reverentes 
Ante os tropheus de nobreza, 
Que os lusos co'assas firmeza, 
Legaram á nossa — historia — 
Eis as coroas de gloria 
Da coragem portugueza? 

Se algum filho d'generado... 
Que não respeite a bandeira 
Do nosso — reino... e o queira 
Ao dos très Ph'lipes ligado!... 
Seja ao despreso votado! ! 
E á ibérica união... 
Votemos opposição, 
Em nome das sacras quinas... 
Segui de Nuno ... as doutrinas! 
Ó lusos de coração! 



106. Sem Autor — Soneto ao Memorável dia Io de Dezembro de 

1640. 
Fonte: Gazeta da Póvoa de Varzim, 7.12.1870, n° 91, p. 2. 

SONETO AO MEMORÁVEL DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

O antigo Portugal traja de festa 
As galas juvenis d'antiga gloria 
Brilham hoje os quarenta heroes da historia 
Que a historia é tudo quanto enfim nos resta. 

É tudo? Não! Oh Pátria que voz esta! 
Por ti é Portugal sem vangloria 
O luso coração sonhe a victoria 
E a tua independência audaz protesta! 

Já não flamejam teos balsoens na frota 
Que um novo mundo vio. És quebrantado 
Por mil reveses sim, não por derrota. 

Mas, Portugal ressurgirás honrado 
Nas bandeiras leaes de Aljubarrota 
Se um dia o nome teu for affrontado. 

Esta poesia foi recitada no teatro da Póvoa de Varzim por António 
Cruz, filho do administrador do referido teatro, no âmbito dos 
festejos do Io de Dezembro de 1870. 
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107. SILVA, Francisco Xavier da — A Pátria. Canto dedicado ao dia 
Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: Diário Mercantil, Porto, 1.12.1871, n° 3466, p. 1. 

A PÁTRIA 
(Canto dedicado ao dia Io de Dezembro de 1640) 

A velha historia que no seio archiva, 
Os nobres feitos d'esté povo heroe; 
Recorda ainda sem mostrar-se altiva, 
O quanto poude, seu valor qual foi! 

Ergueu-se um dia ao raiar d'aurora, 
Pegou nas armas seu valor mostrou, 
Emancipou-se, mas coitada agora, 
Foi tanto o brilho que por fim cegou! 

Ingratos filhos por caminho errado, 
A pobresinha conduzido tem, 
Só tendo em vistas o seu próprio estado, 
Apenas livre no dizer d'alguem. 

A liberdade emanação divina, 
Que tanto sangue a nossos pães bebeu, 
No velho templo já cançado inclina 
A nobre fonte que tão alto ergueu! 

Erguei-vos todos d'essas campas frias, 
Heroes d'outrora que o meu canto ouvis, 
Mostrae de novo que manter sabias, 
As leis da pátria que foi tão feliz! 

Dos conjurados respeitae a historia, 
Seus nobres feitos immortaes serão, 
Saudemos todos d'esté dia a gloria 
Que a pátria livre nos tornou então. 
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Pinto Ribeiro, Dom Antão d'Almada, 
E muitos outros com egual valor, 
A pobre escrava tão servil curvada, 
Emanciparam do cruel senhor. 

D. João quarto, de Bragança filho, 
Ao throno sobe valoroso rei, 
Por entre espinhos foi seguindo o trilho, 
Cortando abusos, reformando a lei. 

Não é mentira o arrojado feito, 
O mais notável que a historia tem, 
Confesso orgulho de sentir no peito 
Um coração que é portuguez também! 

Hoje faz annos que este nobre povo 
Mostrou coragem que não tem rival, 
Parece ainda que os heroes de novo 
Nos campos dizem: VIVA PORTUGAL! 

Nota que se segue a este poema: 
"Não temos espaço para poesias. Damos esta, pelo respeito ao auctor, 
e ao objecto. A redacção." 
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108. Sem Autor — Primeiro de Dezembro. 
Fonte: O Diabo Coxo, Lisboa, Dezembro de 1872, n° 23, p. 

PRIMEIRO DE DEZEMBRO 

Eu te saúdo! 
Durante o teu correr as vis algemas 
Que Castella nos pôz foram quebradas. 
Raias-te mui formoso, alegre dia 
Sorrindo ao Luzitano e dando esp'ranças 
De ter a liberdade maga e bella! 
E quando o sol rompido havia as trevas 
Aclarando toda a Europa inteira, 
Em Lisboa se ouviu de um tiro o ecco, 
Que serviu para os Luzos de avançada. 
Logo apoz o signal ouviu-se um grito 
Por todos repetido em toda a parte! 
Era um som de alegria, era esse o brado 
Que o captivo ao gozar a Liberdade 
Exhala por seus lábios docemente... 

— "Portugal. Portugal, oh pátria amada! 
has-de hoje livre ser — e independente!" 
Era este o brado unisono de todos, 
Que momentos depois acrescentavam; 
— "Viva a pátria! viva o Luzo! 
Viva o Duque de Bragança D. João IV! 
Abaixo os castelhanos; morram todos 
Com esse infame Vasconcellos louco 
Que a Castella vendeu o corpo e alma!" 
Estas vozes eccoavam lá ao longe 
Por entre a turba de um immenso povo. 
Que então ganhava a sua Liberdade! 
Em pouco o pavilhão dos Portuguezes, 
As Quinas Luzitanas tão heróicas 
Se viram tremular em toda a parte. 
E os castelhanos nem sequer tentaram 
Ao povo resisir — fugiram logo! 
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Depois de algumas horas bem pequenas 
O corpo de Vasconcellos já jazia 
Na rua despedaçado! O povo todo 
Na cara lhe escarrava! As suas barbas 
Com fogo lh'as queimavam ! Pelas pernas 
Um lhe pegava e já pelos braços outro, 
E assim, entre as risadas asquerosas 
D'um povo tão ferido em seu melindre, 
O ex-ministro de Castella ia 
Pela rua puchado e arrastado!... 
De rasto pelas ruas de Lisboa 
Andou o corpo do ministro infame! 
Sirva isto isto de lição aos mais ministros, 
Que os Luzos pretendem 'scravisar! 

Em pouco as tyrannias castelhanas 
Trocadas foram pelas leis sublimes 
D'um rei que estima o povo como amigo. 
Ao tal veres, Hespanha, em raiva envolta 
Por haveres perdido o senhorio 
Que tinhas sobre nós, ficas irada; 
Queres índa de nós fazer escravos! 
Oh! não, Hespanha, jamais creias tal 
Do velho Portugal que nos Felippes 
Aprendeu a saber quem é Castella!... 
Se pensas que elle é fraco, isso é engano, 
É elle, é o Portugal de Affonso Henriques 
Elle é a pátria do affamado Nuno 
Que com Mestre de Aviz te pôz em fuga! 
Se lhes mostras — os Felippes d'esse tempo, 
Em que foi seu pescoço a ti curvado, 
Elle mostra também o dia heróico 
Em que foi acclamado D. João IV 
No faustoso PRIMEIRO DE DEZEMBRO! 
Portuguezes escutai, ouvi meu canto 
E depois repeti-o como prova 
De respeito ao sceptro e amor á Pátria! 
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109. ALMEIDA, A. A. Andrade e — Hymno ao Io de Dezembro. 
Fonte: Almanack da Independência Nacional, Lisboa, Tip. Editora de 
Matos Moreira & Comp.a, 1873, p. 45. (Musica do sr. João P. do Rio 
de Carvalho) 

HYMNO AO Io DE DEZEMBRO 

Salve! dia Primeiro! Mil cantos, 
De dezembro, na aurora feliz, 
Te saúdam — tão cheio d'encantos! 
Dia augusto que um povo bem-diz! 

CORO 
Rejeitamos d'Hespanha a riqueza, 
Antes pobre morrer portuguez; 
Já foi grande a nação portugueza, 
Ha de ser inda grande outra vez. 

Data negra! — quinhentos e oitenta!! 
Desalento, descrença, traição!... 
Deixa o antro e com garra violenta 
Ao Cordeiro se arroja o Leão. 

Rejeitamos d'Hespanha, etc. 

Sessenta annos á Hespanha ligado, 
Mil torturas soffreu Portugal!... 
Mas a espada pendia-lhe ao lado!... 
Empunhou-a heroe sem rival! 

Rejeitamos d'Hespanha , etc. 

De dezembro no dia primeiro, 
Nova aurora fulgente de luz, 
Portugal resurgia guerreiro 
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Qual outr'ora em Mombaça, em Ormuz. 

Rejeitamos d'Hespanha , etc. 
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110. GUIMARÃES, Plácido José Teixeira — Portugal. Ao Anniversario 
do dia Io de Dezembro de 1640, (Guimarães, 4.12.1873). 
Fonte: Religião e Pátria, Guimarães, 13.12.1873, n° 42, 16a Série, p. 
1-2. 

PORTUGAL 
AO ANNIVERSARIO DO DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Ó pátria minha! se ainda o teu peito 
De nobre e de livre tem vivo o pulsar 
Relembra os teus muitos, e não só um feito 
Honrosos, ilustres, heróicos sem par! 

Relembra meu berço, renhidos combates, 
Feridos, travados sem medo nem dó; 
E os mil que abateste, altivos 'standartes 
De vis estrangeiros, n'um instante só? 

Recorda, não 'squeças teus feitos d'Ourique, 
E as altas façanhas, só tuas, d'entao ! 
Os louros colhidos, depois, por Henriques 
Por terra lançados não devem ser, não. 

Relembra os combates em que de Castella 
As hordas, vencidas, ficaram por ti; 
Em Aljubarrota, que o diga mesmo ella, 
Qual o triumpho que alcançaste alli ! 

As tuas façanhas, quaes lá n'essas eras, 
Por ti olvidadas 'starão ellas já, 
Os louros viçosos, que honrosos colheras, 
Nenhum já, erguido, fallando ahi está?... 

Relembra, não 'squeças teu nome guerreiro 
Proezas d'outrora, valor sem igual! 
Teu filho querido, João Pinto Ribeiro, 
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Pugnando p'ra livre tornar Portugal! 

As tuas conquistas, além d'esses mares. 
Por entre os ardores da Asia, sem par; 
As glorias ganhadas por entre os palmares 
Aos filhos da Cruz, não sabes lembrai"? 

Não lembram já, pois, esses teus feitos d'armas? 
O sangue que em jorros a terra tingiu? 
Nem quanto a ardência do fogo e das chamas 
Pendão lusitano, tremulando se viu?!... 

Relembra, não 'squeças numerosas phalanges, 
Por ti derrotadas, na callida Omuz; 
Levando contigo, atravez lá do Ganges, 
A toda essa índia, a fé e a cruz!... 

Relembra esses thronos, que então se abalaram; 
Os sceptros partidos — as c'roas no chão? 
Os reis poderosos, que ali se humilharam; 
A ti, Portugal! no famoso Sião! 

E a fulgida aurora do rijo Salado, 
Lusindo tão negra aos orgulhosos 'spanhoes, 
Mas aureolando cada um teu soldado 
Com a luz que irradia da fronte aos heroes ! 

Depois, quando os filhos da França quiseram 
Ao seu vasto império teu solo chamar, 
E fortes exércitos que te accometteram, 
E que — nobre esforço ! Soubeste expulsar. 

A historia o descreve: bem alto ahi faliou, 
O grande Bussaco, e também Badajoz! 
E tantos mil bravos que ahi se finaram, 
Que fallem, se podem, que ergam a voz!? 

Comidas, mirradas, 'stão ahi as ossadas 
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Dos luzos valentes, teus filhos, oh! sim! 
Preciosas as vidas, p'la pátria ceifadas, 
Recordação viva d'esse heróico fim. 

Relembra o passado, ó pátria que és minha, 
As tuas bravuras — teu grande valor; 
Na terra e nos mares, tu foste a rainha, 
Portugal sempre foi, e s'rá vencedor! 

Relembra: não queiras p'ra ti olvidados 
Os tempos felizes, as glorias d'entao; 
Os feitos illustres por ti praticados, 
Fulgentes lauréis p'ro teu nobre pendão! 

Não vez que inda ha pouco mostraste alem mar, 
Aos vis Africanos, teu forte poder; 
Fazendo que os louros, quazi alli a murchar 
Se erguessem de novo p'ra brilho lá ter? 

Oh ! dize, repete, ó pátria querida 
Não sentes o peito, tão livre e só teu, 
Bater-te orgulhoso, pular-te com vida, 
De tanto heroismo que em si concebeu? 

Se, pois, tu recordas essa fama e gloria, 
Que coube legarte um nome immortal 
Marcha, jamais queimes o brilho á historia 
Que em letras douradas escreveu Portugal. 

Por isso, ó pátria, desenrola ao vento, 
Hastêa famoso teu nobre pendão; 
E faz qe se saiba, n'um leve momento, 
Que queres ser livre: — escravo, isso não! 

Despresa os engodos do negro iberismo, 
Que quer tua fronte de nódoas manchar; 
Prefere ser pobre; mas um tal cynismo, 
Não deve em tua alma jamais se asilar. 
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E, quando, ó pátria, pretendam ousados 
Pizar o teu solo alguns hespanhoes 
Tens inda aguerrida teus bravos soldados, 
Teus filhos serão, como out'rora, uns heroes! 

Nenhum, oh! por certo, nenhum filho amante 
Da mãe desvelada, que a vida lhe deu, 
Poder recuzar-te, que nem mesmo um instante 
A dar, só por elle... o sangue que é seu!... 

Por isso, ó pátria, festeja ese dia 
De gloria e d'orgulho p'ro bom Portugal; 
E seja entre nós tudo hoje alegria, 
Prazer que não pode jamais ter igual. 
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111. CARVALHO, Teixeira de — Sem Título. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 90-91. 

Um anno mais passou. Hoje fulgura a historia 
mostrando-nos d'outr'ora as fervidas, tamanhas, 

pelejas d'uns heroes, 
que n'um ditoso dia e aos echos de — victoria, 
febris aniquillara' o grito das Hispanhas, 

sorrindo a eternos soes ! 

Um anno mais passou. Expandem-se harmonias, 
e um como deslisar de sensações eternas 

que a lyra nos traduz! 
Que harpejos divinaes, que immensas alegrias, 
hosannas inspirando ás gerações hodiernas 

— crhysoes d'ingente luz! 

Ainda vejo... alem... nas brumas do passado 
uns vultos immortaes, quebrando as gargalheiras 

d'atroz escravidão; 
e á voz de —- liberdade, exangue, aniquilado, 
o pó mordendo, ao ver as Quinas altaneiras 

o hispânico Leão! 

Cahira agonisante a pallida Castella 
Ao tremulo clangôr das tubas lusitanas, 

á voz dos Prometheos! 
Raiava a luz enfim, apoz longa procella! 
A aurora afugentara as hydras deshumanas, 

sedentas de trpheus !... 

Raiara a luz emfim! Saudae Pinto Ribeiro 
que o sólio de Filippe envolve na mortalha 

das cousas torpes, vãs; 
e ás turbas vae bradando, intrépido, ligeiro: 
"é livre Portugal! c'os louros da batalha 
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honrae-lhe as densas cans." 

Porisso hoje fulgura a lusitana historia 
mostrando ás gerações as férvidas, tamanhas, 

pelejas d'uns heroes, 
que n'um famoso dia e aos echos de — victoria, 
febris anniquilara'o grito das Hispanhas, 

sorrindo a eternos soes! 
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112. CORRÊA JUNIOR — Sem título. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 89-90. 

El Alcacer-Quivir, infausta estrella 
As Quinas supplantou; 

E esse joven Monarcha, inexperiente, 
A c'roa alli deixou. 

Orpham de rei, a pátria desolada, 
Cedeu á vil traição; 

E sobre o throno que se ergueu no Ourique, 
Sentou-se a uzurpação. 

Por doze lustros, Portugal, opprésso, 
Soffreu imigos fados; 

Seus fieis Nobres, seus leaes guerreiros 
P'ra longe eram mandados. 

Ia o seu ouro sustentar o luxo 
D'uma corte estrangeira; 

De nossas terras d'alem mar, a Hollanda 
Baniu nossa bandeira. 

Um vil, um portuguez degenerado 
Nosso mal agravava, 

Vendido d'alma e corpo aos oppressores, 
Ria da Pátria escrava. 

Mas alfim o Deus d'Ourique, 
Protector de Portugal, 
Faz soar para Castella 
A hora extrema, fatal: 
Surge o brio portuguez, 
E o feroz Leonez, 
O orgulhoso Castelhano, 
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Vêem triumphar ufano 
Nosso Pendão nacional. 

A affronta de ser vencida 
Quer vingar a altiva Hespanha, 
Mas o leal portuguez 
Da victoria os louros ganha: 
As Quinas te'ali cahidas, 
De novo folgam erguidas; 
E os tyrannos oppressores, 
Vêem baldos seus favores, 
As esperanças perdidas. 

Se esquecendo antigas eras 
Inda tentar desleal, 
Fero leão de Castella, 
O solo de Portugal 
Agredir com mão armada; 
Mostremos-lhe a invicta espada, 
Que lhe talhou a derrota 
De Vai Verde e Aljubarrota, 
Do Montijo e Ameixial. 

Embora iniquos traidores, 
Corrompidos portuguezes, 
Trabalhem por ver a Pátria 
Soffrer d'escrava os revezes: 
Contra o vil, que inda intentar, 
Nossa Pátria atraiçoar, 
Contra infames Vasconcellos, 
Teremos Cunhas e Mellos, 
Almeidas, Sas e Menezes. 

Urdam embora nas trevas 
Seus projectos de traição; 
Cubram c'o nome de — Iberia — 
O pomo da seducção. 
Conhecemos seus enganos 

477 



Na lição dos — sessenta annos — 
E ás palavras d'amisade, 
Com que se encobre a — maldade — 
Digamos-lhes firmes — Não— 

Salve! Dia Io de Dezembro; 
Para Lysia feliz, fatal á Hespanha! 
Vencedoras as Quinas se arvoraram 
Dos seus tyrannos abatendo a sanha. 

Real, Real, Real, por João 4o! 
Grita o povo já livre da Opressão; 
Empallidece e foge imigo bando, 
Para novos traidores fatal lição. 

Salve! Dia Io de Dezembro! 
Tu serás immortal na lusa Historia! 
Para a Hespanha labéu, vergonha, opprobrio, 
E para Portugal tropheu de gloria. 
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113. CUNHA, Sebastião Pereira da —Ao Templo. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 64. 

AO TEMPLO 

Prodígio é este, que na humana historia 
Egual não teve, nem terá gloria. 

(P.e Macedo, Oriente, C. XII, E. 32) 

Do órgão sôa a voz; sob a sagrada cupula 
Eleva-se a alma a Deus nos voos da oração; 
E um reino, resgatado, em pé sobre dois séculos, 
Alça os braços ao Céo, celebra a redempção. 

É justo esse festim. Uma nação indómita 
já não sepulta a fronte em luctuoso dó; 
Juntou á propria historia a mais brilhante pagina, 
E — "sou livre!" escreveu das oppressées no pó. 

Regenerou-se o escravo. Erguendo-se com Ímpeto, 
Tritura no caminho um sceptro collossal, 
E arroja, por tropheos as lascas do ergástulo, 
Chumbadas n'essa algema imposta a Portugal. 

Commettimento heróico, eu te saúdo em extasi! 
Ao templo! e eleva ó povo, o incenso e as orações, 
Vae as graças depor, humilde, aos pés do Altissimo 
D'onde dimana a força e a vida das nações. 
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114. FREITAS, Dias — Captiveiro 1580-1640. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 58. 

CAPTIVEIRO 1580- 1640 

Ou vencer ou morrer com gloria pura 
Sejas enfim permittido ao luso braço: 
Com as armas na mão acabe a guerra, 
Ou se morra, ou se salve a pátria terra. 

Correia de Mello, Joanneida, C. V., E. 88. 

Vede o guerreiro homérico, 
triumphador d'outrora, 
— guebro ou pária, agora 
de negra humilhação. 
Em cada um dia um século, 
um anno em cada instante, 
indica-lhe o quadrante 
de férrea escravidão. 

No encerro escuro e algido, 
eil-o em terra prostrado! 
Um lábaro enrolado 
fita sem altivez. 
E cobrem-no as insígnias; 
d'heroe invicto. Olhae-o: 
— Cospem a luz do raio 
as malhas do arnez. 

Na fronte megestatica 
o loiro e a palma enlaça; 
e no broquel que embraça 
radia o nome seu. 
Dos hombros desce a clamyde 
do Génio da victoria, 
a qual nume da Gloria 
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por suas mãos teceu. 

Surje, guerreiro indómito! 
O jugo faz pedaços, 
e arroja em estilhaços, 
á face do oppressor! 
Alteia a fronte olympica! 
A noite é já passada! 
Accorda! — É madrugada, 
ó velho luctador! 

Quem pleiteará glorias 
á tua excelsa gloria?! 
Redize-lhe a historia 
d'um só dos teus lauréis. 
Eia! desdobra o lábaro, 
— o teu poema ingente — 
e aponta-lhe' o Oriente 
curvado ás tuas leis... 

Memora o feito altisono 
que sobre o mauro escombro, 
fez o teu nome — assombro, 
fez o teu nome — altar. 
Na sua dobra amplissima 
debalde o tempo o some... 
para viver teu nome 
basta o pregão do mar... 

Surje, guerreiro indómito! 
O jugo faz pedaços, 
e arroja em estilhaços, 
á face do oppressor! 
Alteia a fronte olympica! 
A noite é já passada! 
Accorda! — É madrugada, 
ó velho luctador! 



115. GOODOLPHIM, Costa — Depois da Sombra. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 73-74. 

DEPOIS DA SOMBRA 
Surgiu entanto no horisonte o dia 
Pelos Decretos eternaes marcado. 

(P.e Macedo, Oriente, C. XII, E. 112) 

Que doce, immenso jubilo! 
Ergue-te Pátria, agora... 
saúda a eterna aurora 
n'um cântico d'amor. 

Passam em vão os séculos: 
o dia d'hoje é grande, 
a alma se nos expande 
ao novo resplendor. 

Ai! sessenta annos victima, 
ó Pátria, do estrangeiro, 
o negro captiveiro 
soffreste, Portugal. 
Viras, ó povo misero, 
sumida a tua gloria, 
desfeita a tua historia, 
o teu génio immortal. 

Que triste noite lugubre 
aquelles sessenta annos! 
que negros desenganos! 
que lagrimas cruéis ! 
Os teus brios grandilocos 
curvados sem piedade! 
e morta a liberdade! 
perdidos teus baixeis! 
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Tu curvado ao déspota! 
o teu pendão rasgado! 
o teu pendão sagrado, 
que fora áureo tropheu ! 
E o estrangeiro incólume 
pisando audaz, insano, 
o solo lusitano, 
d'esté formoso ceu! 

Que luto em todos íntimo, 
no povo e na nobresa! 
que dias de tristesa! 
que lagrimas sem par! 
Ante o poder insólito, 
que vinha de Castella 
nem uma só estrella! 
só o revolto mar! 

Mas qual sonho phantastico 
povo e nobresa um dia 
ergueu-se. Que energia! 
que nobre galardão! 
Ai ! era um esforço único, 
que tem um povo inteiro; 
ou finda um captiveiro, 
ou morre co'a nação... 

Ergueu-se enfim magnânimo, 
os pés sobre um abysmo, 
fulmina o despotismo, 
á luz d'um novo sol. 
Ao seu valor homérico, 
dos aulicos devassos 
tremeu, vacilla', os passos... 
Adeus !... rei hespanhol !... 

Erguem festivos cânticos; 



quebraram-se as cadeias. 
Que nobres epopeas, 
sorri no campo a flor! 
Passar como de subito 
de escravo sem piedade, 
saudar a liberdade, 
a Pátria, a luz, o amor!... 

Oh! salve, astro fulgido, 
facho de eterna gloria, 
revive a tua historia 
n'um fogo perennal. 
— Brademos hoje, altisonos, 
de enthusiasmo cheios, 
e escreva-se nos seios: 
— sê livre, Portugal! ■— 
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116. MANSO, M. — Sem Título. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 92. 

O hynverno já desdobrava, 
Seu manto de negra côr; 
E a quadra bem se casava 
D'um povo inteiro ao torpor; 
D'um povo que foi gugante, 
Que foi guerreiro possante 
Que á voz de "Christo e avante" 
Foi do Crescente o terror. 

Mas esse povo jazia 
Nos ferros da escravidão. 
Vinha apoz um outro dia 
E sempre o negro baldão: 
Os prantos tinham seccado 
N'esse povo agrilhoado, 
Mas lá no peito abafado 
Fumava occulto vulcão. 

Eis nasce um dia e o desforço 
D'esse dia co'a luz, vem. 
Por um sobrehumano esforço 
Lysia a fronte erguida tem; 
E o seu grito de guerra 
repercutiu-se na serra 
E os echos de terra em terra 
Troaram, guerra, também. 

Do guerreiro brado ao effeito 
O rei no throno tremeu, 
E viu então com despeito 
Que Portugal não morreu. 
Foi-se-lhe a crença doirada 
Que a nação espesinhada 
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Era um cadaver, mais nada, 
Que a vida e força perdeu. 

O luso, o collo abatido 
Levanta com altivez, 
E á lucta voa, atrevido, 
Com não vista intrepidez. 
Não veste bordada farda, 
Mas lança mão da espingarda, 
Empunha a rija alabarda 
E cobre ao peito um arnez. 

Ao ranger das gramalheiras 
Ao estalar dos grilhões 
Fluctuam lusas bandeiras 
No tope dos bastiões. 
Onde a peleja mais arde 
Ninguém fraqueja, cobarde 
E d'esse dia na tarde 
Arreia a Hespanha os pendões. 

A Europa viu assombrada 
Tão sublime valor; 
Julgava a Lysia esmagada, 
Inerte, já sem vigor. 
Esta esplendida victoria 
Com áureas lettras a historia 
registou para memoria 
D'entranhado pátrio amor. 

Nós somos, a mocidade 
Filhos do mesmo torrão; 
Seja pois a liberdade 
O nosso augusto brasão. 
Por este lemma sagrado 
Seja o sangue derramado 
Quando em dia de mau fado 
Carecer d'elle a nação. 



117. ROCHA, Mariano — Sem Título. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 91. 

Houve tempo, em que mil heroes ousados 
da ennobrecida Pátria de Camões, 
Foram, alem do cabo das Tormentas, 
Seu nome impor a mauras regiões. 

Em feitos sempre nobres, valorosos, 
Tropheos colheo o bravo Portugal, 
Alli, onde o Phebo nasce lúcido, 
E desde o polo árctico ao austral. 

Mas um dia fatal, a heróica Lysia, 
Cae em ferros, nas presas do Leão, 
E sessenta annos soffre avassalada 
O tyrannico jugo da oppressão! 

Uma aurora raiou porem mais fulgida 
Mais ditosa p'ra os Lusos tão vexados, 
Que um esforço empregando sobrehumano 
Mostram brio e valor já não prostrados. 

Já brilha desfraldado nas alcáçovas, 
Das Quinas Portuguezas o Pendão! 
E se ouvem da victoria os sons ovantes 
Dos libertos das garras do Leão! 

"Livres !... Livres !... gritavam esses bavos ! 
"Portugal, povo forte e valoroso, 
"Não supporta grilhões — não quer ludibrios, 
"É livre... quer ser livre e venturoso! 
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118. VIANNA, Cunha — Independência. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876, n° 8, p. 66-67. 

INDEPENDÊNCIA 

Verdade augusta, que mepezas n'aima, 
Assalta em borbotões ao vulto, aos lábios. 

João Evangelista, Poesias, Od. Heróica 

N'esses paizes de poesia ardente 
onde ha perfumes, e calor e feras; 
e, atravez da folhagem transparente, 
passam, rindo e brincando, as primaveras; 

onde estanceia a tribu selvagem 
de olhar feroz e de arco retesado; 
onde um palmo de terra é uma voragem; 
onde murmura um vento envenenado; 

onde uma rocha negra e solitária, 
que se pendura de alcantis medonhos, 
é como que uma loisa funerária, 
que nos eleva á região dos sonhos; 

onde o ar é fatal e deletério, 
e rugem miserandos fanatismos; 
onde o terror estende o seu império 
no mar, nas cordilheiras, nos abysmos; 

n'essa região phantastica, impossivel, 
profunda, sensual, abrasadora, 
onde é tudo tão vasto, indefenivel, 
como esse Deus que a humanidade implora; 

um povo enorme, colossal, gigante, 
que viu a luz na fímbria do Occidente, 
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gravou uma epopeia deslumbrante, 
heróica, magestosa, omnipotente! 

Immenso Briareu! cançado, exhausto, 
adormeceu á sombra das palmeiras, 
embalado nas vagas de áureo fausto 
e soluçando umas canções guerreiras. 

Ao despertar desomno tão profundo 
lançou em derredor olhar incerto, 
e viu a c'roa, que assombrara o mundo, 
abysmada n'areia do deserto! 

E ao longe faiscavam de ironia 
os olhos do carrasco das Hespanhas, 
craneo ardente — que tudo escurecia — 
feito de coisas singulares, estranhas. 

Tempos depois, as quinas ondeantes 
envolviam-se em crepes funerários, 
em quanto as cinzas dos heroes gigantes 
tremiam nos enormes cinerarios. 

Sumia-se na curva do horisonte 
a paysagem brilhante do passado... 
e a Historia, a deusa de enrugada fronte, 
no ceu poisava o seu olhar magoado! 

Agitava-se a coma da floresta, 
e tinha o povo um canto doloroso, 
a nobreza movia a fronte mesta, 
bramia ao longe o mar impetuoso... 

Como á voz de Jesus se erguera out'rora 
da podridão da terra o irmão de Martha; 
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ou como se levanta a luz da aurora 
quando o astro diurno a treva aparta; 

assim também ao grito: — Independência! 
este povo se ergueu da sepultura, 
espancando a profunda somnolencia 
que maculara a sua historia pura. 

Hoje, robusto c forte, embora velho, 
um novo sol a face lhe illumina: 
traduz o seu esplendido Evangelho 
nas escholas, no campo, na officina. 
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119. WERNECK, Balthazar — A Restauração. 
Fonte: Borboleta, Braga, 1.12.1876. n° 8, p. 65. 

A RESTAURAÇÃO 

Assumpto sublimado 
Digno de verso altíssimo e divino, 
Digno de ser cantado 
Na áurea lyra do excelso Venusino. 

Dias Gomes, Obr. Poet Od. I, E. 2 

Exulta, Portugal, mira-te ufano 
No espelho do passado! Exulta, exulta, 
Complexo de gigantes, vulto enorme, 
Cujos braços possantes se atreveram 
A arvorar ainda alem da Taprobana 
O lábaro das Quinas, esse lábaro 
Que aos pés te fez cahir milhões de escravos, 
Glorioso escabello do teu throno. 
Diga-o d'Affonso a espada omnipotente, 
D'Ourique sobre o plaino, immerso em sangue. 
Diga-o Aljubarrota, Montes-Claros, 
E o — hoje — de ha dois seclos, que ainda inflama 
Em nossos corações o enthusiasmo, 
Vendo aos pés desthronado, ardendo em cólera, 
O soberbo leão da torva Hespanha, 
Em cujo ouvido tímido retumbam, 
Qual medonho trovão que atroa os montes, 
D'Almada o nome, o nome d'um Coutinho, 
Pinto Ribeiro, o Almeida, o Cunha, os Mellos! 
E mil outros heroes, que a um sopro ergueram 
Sobre a vencida Hespanha o Luso throno. 

491 



120. CASTRO, Sampaio e — A Independência de Portugal, 
(Porto, 1876). 
Fonte: A Vigília, Porto, 1.12.1876, n° 10, p.74-75. 

Á INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

Nas grandes convulsões dos povos gloriosos, 
Ha poemas d'heroismo, ha feitos assombrosos. 

Oh nobre Portugal — estrophe do occidente! — 
Vagava no teu ceu a escuridão immensa! 
O Tejo era deserto! erguia-se a descrença 
Na flor da tua historia — o poema aurifulgente. — 

Scismavas no passado!... ao teu fulgor radiante 
Curvavam-se, tremendo, as multidões guerreiras. 
Então eras tu forte: as aves estrangeiras 
Fitavam com assombro o teu valor, gigante! 

E o mar, o grande abysmo, o luctador eterno, 
Sentindo o perpassar das tuas naus ingentes, 
Ondeava o dorso enorme em convulsões frementes, 
Saudava o teu poder, erguendo um brado — inferno! — 

Emfim curvaste um dia a tua fronte altiva 
Aos gélidos grilhões dos teus leaes visinhos: 
E ouviste o crepitar dos nobres pergaminhos 
Na pérfida invasão da Hespanha convulsiva. 

E o misero oppressor sorria-se á victoria: 
A Hespanha já não lia as paginas da historia! 

Gemias Portugal ! 
"As hórridas algemas, 

Duras como o granito, enormes como o oceano, 
Nem sempre hão de durar! a Grécia tem poemas... 
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Sejamos seus irmãos! brademos ao tyranno: 

— Que buscas tu aqui, abutre ensanguentado! 
Hydrophobo chacal, irmão da noite escura! 
Nem sempre dorme o leão: além a sepultura 
Verás dos teus ideaes, oh déspota odiado! 

Á noite segue a aurora! á lucta a liberdade, 
E um povo, quando eleva um grito gemebundo, 
Também sabe vingar o seu gemer profundo 
Na aldeia triste e só, nas minas da cidade!" — 

Assim dizias tu, no lento paroxismo: 
Sentias o fulgor do velho patriotismo. 

E ergueste a fronte, sim: no fumo das batalhas 
Tu viste o retirar das hostes invasoras. 
Saudou-te a doce luz das boreaes auroras, 
Aos cantos do canhão, aos hymnos das metralhas. 

E agora és livre, sim: nos velhos baluartes 
Tremulam gentilmente as quinas portuguezas, 
— As flâmulas fataes ás invasões francezas, — 
E as que viram fugir de Hespanha os estandartes. 

Mas, se vires a Hespanha, um dia 
Desprezar os teus brazões, 
Mostra-lhe a forma sombria 
Das boccas dos teus canhões. 
Oppõe-lhe então por barreiras 
Os peitos dos teus vassallos: 
Vai, esmaga essas caveiras 
Nas patas dos teus cavallos. 

Bem sei que a pobre inda tenta 
Sobre nós o império ter; 
Seja no campo... e bem lenta 
Possa em convulsões morrer: 
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E nós, gigantes d'outr'ora, 
Recordando antigas glorias 
Mostremos que não descora. 
Luctando, o heroe das victorias. 

Portugal! se o azul da esphera 
Colorir os teus pendões, 
Como o sol da primavera, 
Faz aos virgens corações, 
Ergue então a tua fronte. 
Soletra além, no horisonte, 
A gigantesca epopeia; 
E, saudando a mocidade, 
Que nos muros das bastilhas 
Foi um sol de maravilhas, 
Ergue um canto á Nova Ideia 
Ao valor, á Liberdade! 
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121. FILINTO, Jayme — Aos Portugiiezes. 
Fonte: A Vigília. Porto. 1.12.1876, n° 10, p. 76-77. 

AOS PORTUGUEZES 

Eis feita em fim a treva em torno á Liberdade! 
A noite vai escura, horrível de anciedade! 
Sahiram dos covis os lobos esfaimados 
e esperam que os zagaes estejam descansados 
p'ra entrarem no redil! 

A independência espera 
da Junta dAlmeirim a solução sincera 
do voto nacional. E a Liberdade geme! 
Um sestro torvo e mau a desvelada teme! 
Eis subito um clamor a faz tremer no sólio. 
Filippe —- o rei algoz — d'Henrique quer o espolio! 
Ás armas Portugal! Armai-vos, cidadãos; 
não vos curveis á Iberia! olhae que as rijas mãos 
bem podem c'o montante, a lança e o mosquete 
do que co'os vis grilhões que junto ao Guadalete 
herdou dos infiéis ! Ás armas cidadãos ! 
Os hunos do meio dia, os nossos leaes irmãos 
morrem á sede e á fome, e a exhaurida Hispanha 
já não lhes chega, não, para cevar tal sanha! 
Alerta, Portugal! A Junta atraiçoou-te, 
Qual Judas te vendeu, covarde, abandonou-te! 
Recebe agradecido as páreas do alliado; 
acceita o preito audaz, a paga do Salado! 
Então poupaste a Iberia á horrível prepotência: 
déste-lhe a autonomia, a paz e a independência. 
Olha como te paga os brios leaes, puros... 
Repara: dá-te em troca — o capital e juros! 
Sublime gratidão ! É tua — a gargalheira, 
o exilio e a enxovia, o potro e a fogueira —! 
E os vândalos do sul, s Attilas da Iberia, 
quaes rábidos chacaes da esbrazeada Algeria, 
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hydrophobos de sangue havia muitos annos 
saem da hispana jaula, indómitos, insanos 
e entram em Portugal, arreganhando os dentes, 
como os damnados cães, indómitos, frementes! 

A treva se fizera em torno á Liberdade; 
era uma noite immensa, horrivel de maldade. 
Os corvos de Loyola, os Judas do Direito 
quizeram á Inquisição também render seu preito: 
deram-lhe Portugal como quem dá um cordeiro 
á garra sensual d'um lobo carniceiro. 
Que seja Portugal provincia castelhana! 
A Hespanha tem mais fé, a Hespanha é mais romanal 
Adora mais o Papa, o vice-deus da terra, 
tem mais autos de fé, e anda accesa em guerra, 
contra os hereges maus que faliam que faliam contra a Curia 
e contra a tyrannia e a Companha espúria! 
Atiram-se os chacaes á deusa Liberdade; 
atam-lhe pés e mãos na extrema crueldade. 
E ella volve o olhar, o seu olhar piedoso, 
onde se lia a dôr do transe doloroso, 
e elles, os cruéis, raivosos salafrários, 
os olhos a brilhar lampejos sanguinários 
e os dentes a bater quaes hybridas hyenas 
arrastam a Liberdade ao fundo das Gehennas! 
A virgem casta e pura assim inerme e preza 
parecia uma novilha insciente e indefeza, 
que o guarda do açougue arrasta á voz d'um chefe 
ao matadouro aonde a espera o magarefe! 
O sangue era a escorrer... Mais um, mais um grihão! 
Terá por enxovia — a Santa Inquisição; 
por carcereiro Arbués, por guarda Torquemada 
que deve-lhe apontar do duque dAlba a espada! 
Tiram-lhe a luz, o olhar, tiram-lhe a agua e o pão 
e vão-n'a amordaçar como se fora um cão! 
Não que ella a escrava audaz, no extremo paroxismo 
pode gritar talvez e acorda o Patriotismo! 
O Patriotismo, não! perjuros, que mentis. 
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foi pasto dos leões sahidos dos covis! 
Com que então nossa mãe — a Pátria —já não periga?! 
que o diga Santarém; Alcantara que o diga ! 
O brio portuguez fugiu para a Terceira 
e o resto que ficou espera-o a fogueira, 
se elle não se evadir, sem dar o menor pio, 
qual foge sem ganir o magro cão vadio, 
ao ver baixar-se alguém, que toma alguma pedra. 
O ódio é o que ficou, esse é o que hoje medra! 

E o ibero leão em raiva acceso estua; 
lança-se á Independência e põe-se quasi nua; 
e arranca-lhe da fronte a auréola d'estrellas, 
qual, tira a virgindade ás pallidas donzellas, 
o vencedor brutal, que as goza, e as dilacera 
depois de as desflorar, qual rábida panthera! 
Os cynicos villões desnudam a Liberdade, 
e no auge do furor, na fúria da maldade 
julgam-lhe o seu pudor como uma coisa errónea: 
e como as vis Phrynés da velha Babylonia, 
expoem-na á irrisão da escoria da gentalha, 
esse vil manequim, chamado — a canalha! — 
A besta-fera immunda, essa comborça, a Hespanha 
é como o jaguar: do sangue tem a sanha! 

Mas cega no furor não reparou a hyena 
que o throno, que ella erguera ao lado da Gehenna, 
onde soffria a pátria a raiva dos molossos 
era a ironia alvar feita de sangue e ossos, 
que tinha por assento a boca d'um vulcão! 

E a Liberdade estava em funda escuridão ! 
Eis subito a pupilla encheu-se-lhe de raios, 
e julgou ver na sombra os trémulos desmaios 
d'uma como manhã que surge no horisonte... 
A turba pustular cuspia-lhe na fronte, 
e lama lhe atirava ao rosto virginal! 
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Mas a virgem do amor, a deusa maternal 
tinha fitado o olhar na facha esbranquiçada, 
prenuncio singular da próxima alvorada. 
Via luzir na treva assim como uma estrella, 
que brilha não se olhando e que se some ao vel-a... 
Sentiu no corpo o ardor de vinte primaveras, 
e viu que a linda flor das convicções sinceras 
abria na sua alma as folhas côr de fogo! 
Sentiu o rubro ardor do amor da Pátria, e logo, 
sentindo pés e mãos a pullular de força, 
forceja por erguer-se, e o seu vigor esforça. 
Acamas e grilhões eis voam em estilhas... ! 
E ao brado de prazer, que a flor das maravilhas 
irrompe ao ver-se livre, — a crusta do vulcão 
desaba com fragor e abre um boqueirão 
por onde a hyena cae, rugindo de raivoza! 

A fímbria do Nadir é toda côr de roza. 
E o ceu eis toma a côr da boreal aurora. 
Entoa um canto o mar na onda gemedora, 
a que responde audaz da Liberdade o grito 
que tem do vento a voz, e o echo do Infinito... 

E a tua sombra, ó Deus, que o vacuo azul povoa, 
na voz que envia o raio um grande Hossana entoa! 
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122. GAILLARD, Léon — Le 1er Décembre. 
Fonte: A Vigília, Porto, 1.12.1876, n° 10, p. 79-80. 

LE I.er DÉCEMBRE 

Royal! Royal! Royal! 
Salut à Jean le quart! 

Le Portugal, le héros, le découvreur des Mondes 
qu'avait porté son nom partout victorieux 
était tout triste et sombre en des pensées profondes 
d'un gouffre sur le bord glissant, horrible et creux! 

Son front où on lisait autrefois l'audace 
était ridé et pâle... et les cheveux flottants, 
les yeux battus, meurtris, en regardant l'espace 
ils recherchaient en vain l'étoile des vaillants ! 
Á ses pieds étaient les gantelés rompus 
le casque tout brisé, l'epée, le bouclier ... 
L'armure était trouée, les cuissarts fendus, 
sans le bâton, èpars, le pavillon fier! 

Et devançait vers lui le castillan léon, 
la gueule toute ouverte, énorme et affamée 
de la conquête fier, des quines le blason 
il fouait orgueilleux sou sa griffe irritée!... 

"Salut! Salut! Salut! — hurla la bête immonde 
dans une voix railleuse et pleine de dédain — 
Tu, qu'as su conserver si courageux un Monde, 
ne sais défendre pas un palme de terrain! 

L'Espagne te salue! Tu es toujours 1'Achilles 
Au vent ton pavillon! Tes défenseurs rallie! — 
Ah! Ah! ils sont à moi et sont à moi tes villes! 
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Le Portugal n'est plus! Salut à l'Iberie!" 

Alors rétentissa dans l'air comme un tonnerre 
une orageuse voix, un choeur de mille cris, 
et l'éternelle vierge à habits couleur du lys, 
— l'auguste Liberté — posa ses pieds à terre. 

Le monstre recula épris de la terreur, 
les quines épargnant à plus une foulure ! 
Et il se sent aveugle au près de la lueur, 
qu'au front de la déesse en des rayons fulgure! 

"Oh Portugal! — dit elle — oh Portugal courage! 
Tu es noble et es vaillant; vaincu tu es vainqueur! 
Les monstres castillans en toute leur carnage 
n'ont pas pu te vaincre, oh grand et noble coeur!" 

"Jamais! Jamais! Jamais! Oh éternelle honte! 
— s'écria le guerrier — Mille fois... mille fois la mort! 
Je veux mourir plutôt que de subir tel sort 
que la cruauté conseille et le dépit surmonte! 

Qu'est-ce que veut ainsi du mappe des nations 
ôter le Portugal d'Henri et de Viriate? 
Du pont de mon epée je paye tous les rançons; 
Et gloire à Dieu il vit — le grand prieur du Crate! 

Les grands dénaturés, les lâches, les infâmes, 
ils t'ont craché au front, guerrier de la croix! 
Ils n'ont jamais senti dans leurs immondes âmes 
de la patrie l'amour, de la patrie la voix! 

Regarde, ó malheureux! couvre ton front emû! 
Tes fils ils ont souillé l'hermine de l'honneur! 

Où est-elle ta gloire, oh Portugal vainqueur! 
Et la honte où est elle, oh Portugal vaincu?" 
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Et Portugal se tut. Le monstre léonin 
fixait la Liberté, qu'était évanouie... 
Baissait le crépuscule et on voyait au loin 
l'engage d'un combat, la lueur d'un incendie! 

"Tes fils — dit la déesse — sont oubliés du lémme 
d'un nom si glorieux, le plus riche heritage 
oh Nune! l'infamie te fait rougir mort même! 
courage oh guerrier! oh Portugal, courage! 

Etre prisonnier n'est pas être l'esclave! 
on n'enchaine, jamais! le pouls d'une nation! 
Et dans l'avenir j'y vois un patriote brave 
de ton independence hausser le pavillon!" 

Le monstre furieux — dans sa tête plaçait 
deux diadèmes unis — de deux pays le rang... 
Avait tombé la nuit... la Liberté pleurait 
et Portugal aussi, leurs pleurs étaient de sang! 

Tardif s'est écoulé le temps de l'esclavage... 
Mais arriva enfin le jour prophétisé, 
où reveillé le peuple et des tyrans lassé 
sortant de l'apathie il se combla de rage; 

fit mordre la poussière aux castillans tachés, 
en déferlant aux vents des quines l'étendart, 
quand Ribeiro, le héros criait aux conjurés: 
"Royal! Royal! Royal! Salut à Jean le quart! 
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123. MALHEIRO, Alberto — Io de Dezembro. 
Fonte: A Vigília, Porto, 1.12.1876, n° 10, p. 74. 

Io DE DEZEMBRO 

No fundo d'um abysmo a soluçar estava 
A flor da liberdade, a filha do direito; 
E os monstros de Castella, em torno á casta escrava! 
Sorriam ao prazer de lacerar-lhe o peito. 

No seu torvo furor as viboras em bando 
Faziam-lhe sentir mil bárbaros impulsos !... 
Raiava d'uma vez a aurora, senão quando, 
Sacodem os grilhões os descarnados pulsos! 

Depois ergue-se a flor das santas primaveras, 
Que d'aroma embriaga os filhos da maldade! 
E a aragem da manhã, correndo nas espheras, 
Parece murmurar um hymno á liberdade ! 

Ouve-se um coro atroz de frémitos do inferno; 
Treme, baquêa e ruge a multidão devassa; 
E ao sol do eterno dia, á luz do sol eterno, 
Dilata-se o infinito, e a liberdade passa!... 

Passa, colhendo a luz que em torno lhe resplende, 
Ornando-se de mil estrellas cristallinas ! 
E ao despontar no empyreo a tunica desprende, 
E espaço e mar e terra alastra de boninas !... 

Rebrilha hoje o sol da luza independência! 
Da aurora gloriosa o explendido fanal! 
Ergamos d'um só brado e d'alma e consciência 
Um viva á liberdade! um viva a Portugal! 
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124. MARQUES, Francelio — Primeiro de Dezembro. 
Fonte: A Vigília, Porto, 1.12.1876, n° 10, p. 77-78. 

PRIMEIRO DE DEZEMBRO 

Gemia a pátria de Nuno, 
Do famoso Condestavel, 
Sob o peso incomportável 
De infamissimos grilhões 
Que, lançados por Filippe 
Sobre este povo de bravos, 
davam jus a mil aggravos, 
A peior das vexações. 

Que tendo um rei froixo e débil, 
Em annos senis e gastos, 
Esquecido os nobres fastos 
Do seu velho Portugal, 
Enfraquecera a tal ponto 
O denodo dos seus filhos... 
Que se olvidaram dos brilhos 
Da sua c'roa immortal. 

Doze lustros de martyrios 
Cruéis, sangrentos, atrozes, 
Eis o que nossos algozes 
Nos concederam fruir; 
Té que um dia, cheio o cálix 
De desventuras sem conta, 
Só restava a desaffronta, 
— Nova era ia surgir. 

Ia, sim; o povo illustre 
Que transpondo o vasto Oceano 
Foi, solerte e sempre ufano. 
Hastear os seus pendões. 
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Lá, nas terras do Oriente, 
No Cruzeiro luminoso, 
Levantou-se magestoso, 
Rugindo como os leões. 

E quebrando o férreo jugo 
Que deveras lhe pesava, 
Viu a pátria, ha pouco escrava, 
Senhora e livre outra vez. 
E de pé, no augusto sólio 
Que occupava o forasteiro, 
Viu, altivo e sobranceiro, 
João IV, um portuguez. 

E tudo pelos empenhos 
D'um sábio jurisconsulto 
Que tinha Lysia por culto, 
Por seu vivo e casto amor. 
Oppondo toda energia 
Aos porquês dos conjurados, 
Conseguia vêr secundados 
Seus esforços com valor. 

As acções d'esses valentes 
São do dominio da fama; 
Nem Albuquerque, nem Gama, 
Nem Castro fizeram mais. 
Se estes nAsia e n'outros sitios 
O luzo poder firmaram, 
Aquelles nos resgataram 
O berço de nossos pães. 

Salve! pois, ânimos fortes! 
Se n'esse dia tão fausto 
Foi preciso um holocausto 
Á liberdade offertar, 
E que a nação ultrajada 
Por um filho seu imigo, 



Decretara-lhe o castigo, 
Por sua mão lh'o quiz dar. 

Que sirva de util exemplo 
A fidalgos e senhores 
A pena imposta aos traidores, 
A desleaes corações, 
Que julgando-se a coberto 
De protestos merecidos, 
Trazem povos illudidos, 
São a ruina das nações. 

Porém, que digo?!... Saudemos 
O Primeiro de Dezembro. 
Avè! data que relembro 
Com orgulho sem igual ! 
Que me diz que o patriotismo 
Arreigado em nossos peitos 
Foi causa de egrégios feitos, 
— Não morreu em Portugal. 



125. VARELA, A. — Ao Primeiro de Dezembro de 1640. 
Commemoração poética. 
Fonte: O Universo Ilustrado, Lisboa, Dezembro de 1877, n° 48, p. 384. 

AO PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 1640 
COMMEMORAÇÃO POÉTICA 

Primeiro de DEZEMBRO! oh! grande dia, 
marcado nos annaes da nossa História! 
Recordas bem aos lusos a sua ufania 
Da sua independência, sua gloria! 

Castella usurpadora, subjugado 
mantinha o innofensivo Portugal; 
e sempre torturando o escravisado 
bom povo, só lhe ministrava o mal! 

Soffreu mui resignado, o portuguez, 
três reis verdugos seus, por sessenta annos; 
e n'isto provou mais do que uma vez 
bondade mesmo até p'ra com tyrannos. 

Gemeu, soffreu calado e com brandura, 
qual Christo, os que o feriram e mataram; 
soffreu, gemeu até á sepultura... 
e assim muitas familias se finaram! 

Mas isto, em vez de quebrantar a fúria 
de taes conquistador's... d'ardil e manha. 
fazia crescer mais inda a injuria 
contra o bom portuguez, dos reis de Hespanha! 

— Mas basta! disse um dia um gentilhomem, 
ao povo portuguez affeiçoado: 

— É tempo que no reino haja um homem 
que ajude a Portugal ser restaurado. 
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E aquelle denodado cavalleiro 
convoca os seus parentes e amigos, 
p'ra que secretamente, do estrangeiro 
se livre o portuguez, mesmo com p'rigos. 

É este heroe João Pinto Ribeiro, 
o nome na Historia tem gravado. 
Com trinta e nove heroes e o companheiro, 
o Reino pôde ver desalgemado. 

Reunem-se em segredo esses quarenta 
heroes, valentes, bravos canpeões; 
e a magna reunião enfim assenta 
livrar-se de Castella, dos leões. 

PRIMEIRO DE DEZEMBRO foi o dia 
marcado p'ra tal feito sobre-humano, 
no qual a nossa grão autonomia 
devia ser liberta do tyranno. 

E foi, porque a vontade popular, 
os votos secundou dos cavalleiros; 
e lá vão uns co'outros conquistar 
o solo portuguez, aos estrangeiros! 

Que dia, santo Deus, que grande dia 
marcado nos annaes da nossa Historia! 
Recorda bem aos lusos a ufania 
da sua Independência, sua gloria! 
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126. Sem Autor — O Dia Io de Dezembro de 1640. 
Fonte: Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, 1880, p. 5-7. 
(Publicada com o Hino da Restauração, 1880). 

O DIA Io DE DEZEMBRO DE 1640 

Salve! oh dia festival 
De eterna recordação 
Em que a um povo brioso 
Lhe chegou a redempção. 

Que lhe era bem cabida, 
Pois que muito padeceu, 
Era a triste escravidão 
que o povo então soffreo, 

Não podia respirar-se, 
Era um tempo ominoso, 
Qualquer sinal innocente 
Era tido por criminoso. 

Os cargos eram vendidos 
Sem amor nem rectidão, 
A virtude era esquecida, 
Não havia coração. 

Que martyrio e que desgraças 
Passaram nossos avós, 
Indifférentes as nações 
Nem se lembraram de nós. 

Embora um D. Antonio 
Mostrasse justos direitos, 
Os cobardes e traidores 
Limputavam graves defeitos. 
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A duqueza de Bragança 
Mostra as suas preterições 
Que são logo sophismadas 
Desconhecendo as razões, 

Diz a historia que o esposo 
Era homem indolente, 
Que sacrificou a Filippe 
Sua geração ascendente. 

E vendo-se o leão do sul 
Sem rivaes a debellar, 
Entendeu que era dever seu 
Tratar de nos conquistar 

Os heroes d'Aljubarrota 
Esses tinham já morrido... 
Se os havia, tinham mudado, 
Tinha-os a politica sumido. 

O novo conquistador 
Contentou a muita gente, 
Que afinal se acommodaram.. . 
E assim acabou de repente: 

A nossa nacionalidade; 
Que tanto nos custou a ganhar, 
Para dentro em pouco tempo 
A vermos desbaratar. 

E correram doze lustros 
Na mais cruel oppressão, 
No mais desabrido amor, 
Na mais cruel ingratidão. 

Mas o ceu compadecido 
De sermos tão desgraçados. 
Prometteu que nos havia dar 



Dias mais affortunados. 

Veiu de dezembro esse dia 
Tão brilhante e afamado 
Que deu a Portugal 
Seu logar regenerado. 

Tornámos a ser nação 
De que fomos esbulhados 
Readquirimos os foros 
De que estávamos privados. 

Saudemos, pois, portuguezes, 
Com nobre enthusiasmo, 
Este bello anniversario 
Que ainda hoje causa pasmo. 

Em que quarenta heroes 
Fizeram a revolução 
Que deu em resultado 
A nossa regeneração. 

Não nos esqueçamos a era 
Que nos veiu libertar, 
Não queiramos ser escravos, 
Embora venham bradar: 

Que seremos um povo forte 
E digno de admiração 
Pois a Iberia em muita gente 
Causa doce satisfação. 

Recordemos sessenta annos 
Os males que então soffremos, 
Os trabalhos e os desgostos 
Que então nós padecemos. 

Não queremos tanta grandeza, 



Não queremos tanto fulgor, 
Só queremos o que é nosso 
A liberdade e o valor. 
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127. AZEVEDO, Nunes d' — 1640. 
Fonte: Primeiro de Dezembro, Arcos de Valdevez, 1.12.1880, n° 1, p. 
1-2. 

1640 

I 
Gemia Portugal seu captiveiro, 
triste, alquebrado e velho succumbido, 
sem uma luz a rasgar o nevoeiro 
d'aquelle espesso ár fétido, e algido! 

II 
No lento laborar da nostalgia 
n'um infeliz que vive em terra estranha, 
— elle — na propria terra, em dôr tamanha 
sentia-se finar em cada dia. 

III 
Nem um brilho fogaz de leve espr'ança 
lhe sorria, a fugir, no longo arcar 
d'aquella vida safara, que lança 
no seio o desespero insalutar. 

IV 
Mas um dia, quando a luz do sol dourava 
a linha curva, a linha do Oriente, 
— n'essas manhãs gentis, que á luza gente 
Deus, por grande mercê, lib'ralizava; 

V 
Portugal estendeu, além, as vistas 
por esses mares que sulcou primeiro, 
e sentiu-se então grande p'las conquistas, 
e sentiu-se outra vez audaz guerreiro; 
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VI 
E, então, erguendo a dextra, destemido, 
como se de repente remoçara, 
a Hispanha ouviu um grito que a alarmara, 
de collina em collina percutido, 

VII 
e disse Portugal : "O generosos 
mancebos, cidadãos, lá da outra edade! 
onde estão vossos braços valerosos? 
onde o amor pela vossa liberdade? 

VIII 
"Não vedes como nós — os vencedores 
d'Ormuz e Ceuta, Ourique e vai do Vez, 
jazemos achatados sob os pés 
d'essa Hispanha brutal d'uzurpadores? 

IX 
"Onde o vosso valor? onde? fallae!..." 

E uma voz respondeu firme, sonora, 
expedita, fatal: "Eil-o — esperae... 
vae despontar a luz da nossa aurora!" 

X 
De feito; na manhã, que não deslembro, 
— por que m'o diz a mente, o livro, a historia — 
Portugal, a sorrir d'ingente gloria, 
viu surgir — UM PRIMEIRO DE DEZEMBRO! 
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128. SOUZA, Carmo e — Canção. 
Fonte: O Pianinho, Lisboa, 1882, p. 33. 

Poesia para se cantar ao som da Guitarra 

MOTE 
Lusitanos esforçados, 
É chegada a occasião 
P'ra mostrar ao mundo inteiro 
Que presamos a nação. 

GLOSA 
Em eras de decadência 
Para este nobre paiz, 
O luso povo, infeliz, 
Perdeu sua independência; 
Foi por certo gran demência 
Dos que gforam nomeados, 
E que eram encarregados 
D'esté reino governar, 
O deixaram algemar 
Lusitanos esforçados. 

Ficou, pois, escravisado 
O valente Portugal, 
E para seu maior mal, 
Foi p'los seus atraiçoado; 
Ficando o povo algemado, 
E desgraçada a nação, 
Por tão nefanda traição 
De quemsoubera illudil-a, 
E que disse: —"De opprimil-a 
É chegada a occasião!" 

Mas os fortes lusitanos 
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Que não sabem ser escravos, 
Combateram como bravos 
Contra os soldados hispanos, 
E no fim de sessenta annos 
De mui duro captiveiro, 
Em dezembro, no primeiro, 
Os valentes conjurados, 
Batalharam denodados 
P'ra mostrar ao mundo inteiro. 

Que bastava só um dia 
Aos portuguezes valentes, 
P'ra conquistarem, contentes, 
Sua livre autonomia, 
E nenhum luso soffria 
Estranha dominação, 
Mas qu'ria a restauração 
De seus foros liberaes, 
Porque nós somos leaes 
Que presamos a nação. 



129. CASTELO BRANCO, Camilo — Soneto, [1870]. 
Fonte: Jornal de Notícias, Porto, 4.6.1890. 

SONETO 

Recitado há 20 anos, talvez, num pequeno teatrinho da Povoa do 
Varzim, establecido no edificio da Camará Municipal , 
commemorativo do dia Io de Dezembro, no drama D. Filipa de 
Vilhena 

O antigo Portugal traja de festa 
As galas juvenis d'antiga gloria; 
Brilham hoje os quarenta heróis da historia, 
Que a historia é tudo quanto enfim nos resta!... 

É tudo, não! Oh pátria, que voz esta! 
Por ti é Portugal sem vangloria! 
O luso coração sonha a vitoria 
E a tua independência audaz protesta. 

Já não flamejam teus balcões na frota 
Que um novo mundo viu. Es quebrantado 
Por mil vezes, sim, não por derrota! 

Mas, Portugal, ressurgirás honrado 
Nas bandeiras leais de Aljubarrota, 
Se um dia o nome teu for afrontado! 
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III. POEMAS ANTI-IBÉRICOS I EVOCAÇÃO HISTORICAÍN°130 al47) 

130. SARAIVA, Antonio Ribeiro — Despique. 
Fonte:A Peninsula, Londres, n° 1, 15 de Abril de 1840, p. 8-9. 

DESPIQUE 

Como ao leão decrépito, 
Que os annos submettêram, 

Insulta o burro estúpido, 
Só porque estes correram; 

Sem se lembrar que humilimo 
Lisonjas lhe zurrara, 

Quando da selva o regulo 
Robusto dominara: 

Dess'arte orgulho estólido 
Vai, de nações estranhas, 

Insultando á Peninsula 
Das validas Hispanhas. 

As, que a do largo Athlantico, 
Nações, medonha estrada 

Ao Velho Mundo attonito 
Mostraram franqueada, 

Com desprezo maledico 
Sam hoje acommettidas, 

Em pedantes calumnias 
Sem causa escarnecidas! 

As que o Colosso Corsico, 
Que a Europa aos pés calcava, 

Achou de collo indómito 
Ao jugo que lhes dava, 
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De pouco agora tratam-n-as 
Gallos que ellas venceram, 

Bretões que desfrutando-as 
Outr'ora enriqueceram! 

Acorde, pois, levante-se 
O fero Leão de Hispanha, 

E ao Luso Draco unindo-se, 
Preparem-se á campanha! 

Juntos em forte vinculo 
De solida alliança, 

Verám chegar, sem duvida, 
O dia da vingança! 

Mas ALLIANÇA — entenda-se; 
Nada d'outra junctura: 

INDEPENDÊNCIA guarde-se 
Nobre, inteira, segura. 

Esta poesia já tinha aparecido na Musa Quotidiana de 29.1.1831, e 
depois foi novamente incluída no Miguelista em Londres, 1870, mas 
desta feita acrescentada da última quadra. 
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131. ROSA JUNIOR, M. J. da Silva — Frei João o Ermita, (S.João da Foz). 
Fonte: A Lira da Mocidade, Porto, n° 1, 1849, p. 2-5. 

FREI JOÃO O EREMITA 

No tempo em que o castelhano 
Louco, atrevido, e ufano 
Quiz Portugal dominar — 
E que bem a seu pesar, 
Vio mallograr o seu plano 
De Lisboa conquistar: 

Que defendia a cidade 
Com valor, e heroicidade 
Nobre infante D. João, 
A quem mais tarde a nação 
Jurou fida lealdade, 
E fez rei por eleição: 

Um homem de santa vida, 
E virtude conhecida, 
Em Lisboa appareceu, 
Onde muitas provas deu 
P'ra sua missão ser tida 
Como inspiração do céu; 

E como viu vacillante 
O valor do nobre infante 
Tractou de lh'o despertar — 
Ei-lo que o vai procurar, 
E com respeito bastante — 
Assim começa a falar: 

— "Senhor! eu tenho vivido 
Já d'ha muito na solidão, 
Onde aos céus tenho impetrado 
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De meus crimes o perdão: 

Sempre na minha oração 
Por minha pátria pedia, 
Pedia aos anjos, aos sanctos 
Á Virgem Sancta Maria... 

Então Deus me fez ouvir 
D'esperanças doce voz — 
Que jamais do castelhano 
Seremos escravos nós! 

Inda que o delicto atroz 
De lhe vender a nação 
Já foi, Senhor, intentado 
Té por luso coração! 

Porém será sempre em vão, 
Sempre a pátria ha-de vencer! 
Nas inspirações do céu, 
Eu fé constante hei-de ter... ! 

É pois, senhor, a meu ver 
Dever do vosso valor, 
Defender a vossa causa, 
Ser da pátria o defensor: 

Os decretos do Senhor 
Oh ! nobre infante, guardai, 
Que adorais a vossa pátria, 
Agora, agora o mostrai! 

A nação exemplo dai, 
Dai-lhe esperanças e fé; 
Mostrai-lhe que a vossa causa 
A causa da pátria é... 

Mostrai-lhe, senhor, até 



Que sereis o vencedor, 
Que esses leões de Castella 
Temerão vosso valor: 

Vereis então ao clangor 
Do vossso mareio clarim, 
Ajuntar-se num momento 
Bravos guerreiros... sem fim! 

Escudado então assim 
Erguereis vosso pendão: 
Sereis então nosso chefe 
Sereis rei desta nação!" 

Eis já o valente infante 
lhe promette que constante 
Vai a pátria libertar... 
— Antes, antes acabar 
Do que ver num só instante 
Estrangeiro a dominar! 

E chamou os seus guerreiros, 
Portuguezes verdadeiros, 
Egrande batalha deu; 
ao castelhano venceu — 
Desses perros traiçoeiros 
Virentes louros colheu! 

E pelo povo elegido 
Dominou sempre temido 
No solo desta nação — 
Como o disse o Ermitão, 
Que tinha dos céus ouvido 
Tão fiel revelação. — 

Outros Periódicos: 
O Eco Popular, Porto, 2.3.1848, n° 50. 
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132. LOUZADA, A. C. — Phebo Moniz. 
Fonte: O Eco Popular, Porto, 2.6.1849, n° 324, p. 1. 

PHEBO MONIZ 

Pode o sopro gelado da noite 
D'um heroe nobre vida findar 
Mas não move com elle a gloria 
Que no mundo bem soube ganhar. 

A. Moraes 

Portugal, a tua vida 
Provem-te d'antiga gloria, 
Tua fronte encanecida 
Cinge os louros da victoria, 
Que teus filhos já ousados 
Foram bravos, esforçados 
Arrancar com mão valente 
Do Propheta aos filhos q'ridos, 
Ou indo tão destemidos 
A colhe-los no Oriente. 

Hoje, humilhado, abatido 
Curvas a fronte tão nobre; 
Qual da scentelha ferido 
Cahe por terra altivo robre! 
Tu foste um povo gigante 
Que humilhaste em tempo ovante 
As mais guerreiras nações, 
Hoje, os que então exaltaste, 
Que ao apogeo elevaste, 
Te cobrem d'imprecaçoes. 

Também em eras d'outr'hora 
Viste abysmar teu porvir. 
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Tua face inda descora 
Ao nome d'Al'Kassr Kivir: 
Alli um rei illudido 
Cahe morto, desfallecido 
Envolto em signa real, 
Deixando o sceptro do mundo 
A um velho já moribundo 
A Henrique o Cardeal. 

Então vaidosa Castella 
Sobre ti os olhos crava, 
Desejando, oh pátria bella, 
De Senhora ver-te escrava: 
E um heroe do Oriente 
Estendera a mão tremente, 
Qual Judas o desleal, 
A receber o dinheiro 
Com que Filippe o Arteiro 
Comprar q'ria Portugal... ! 

D'entre teu povo enlutado 
Surgiu um nume gigante, 
Levantando altivo brado 
Contra seu jugo aviltante; 
Era um portuguez, um forte 
Que antes preferia a morte, 
A ver curvada a cerviz 
Ante o Leão do Occidente, 
Era um heroe, um valente... 
Quem era? — Phebo Moniz. 

Entre mil nobres vendidos 
De Castella ao ouro vil, 
Ruins portuguezes descridos 
Que manchavam feitos mil, 
Mil gloriosas acções; 
Que cuspiam nos brazões 
De seus briosos avós, 



Contra o jugo deshumano, 
O vil jugo Castelhano, 
Altivo levanta a voz. 

Seu brado não foi perdido 
Que fallava ao coração, 
D'entre o povo adormecido 
Surge um grito — maldição! 
Maldição aos traiçoeiros, 
Que ao ouro dos estrangeiros 
Querem a pátria vender: 
Era bello o ver no povo 
Renascer um brio novo 
Para a Pátria defender. 

E da guerra o facho ardente 
D'entre o povo s'ateou, 
De novo o louro virente 
Do luso a fronte adornou, 
Que qual raio fulminante, 
A espada tão scintillante 
Do Conde de Vimioso 
Firmava do luso a glória, 
Ella trazia á memoria 
Aljubarrota e Trancoso. 

Se a fortuna nos trahio 
Em Alcant'ra e Santarém, 
A chamma não s'extinguio 
Que s'ateou mais alem, 
E esse fogo tão sagrado, 
Que foi por Phebo ateado, 
Rebentou, qual um volcão 
Arrancando n'ura só dia 
Com nunca vista ousadia 
Portugal da escravidão. 

Outros Periódicos: 



A Lira da Mocidade, Porto, n° 4, 1850, p. 60-62. 
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133. VEIGA, S.P. Estacio M. e — A Volta de D. João I para Lisboa. 
1389,(13.6.1850). 
Fonte: A Assembleia Literária, Lisboa, 29.6.1850, n° 34, p. 22-23. 

A VOLTA DE D. JOÃO I PARA LISBOA. 1389 

Eram os Castelhanos opprimidos; 
Quando a paz, desejada já da gente, 
Deram os vencedores aos vencidos 

(Camões — Lusíadas. Canto IV, Estrofe 47) 

Voltava para Lisboa 
O nobre rei Dom João, 
Que tinha saido ao campo 
Em defesa da nação. 

Voltava, como em triumpho, 
Para o solo Portuguez; 
Pois tinha feito proezas 
Que rei algum inda fez. 

Trazia na fronte os louros 
Que ao Castelhano ganhou; 
E também trazia armas 
Com que por lá batalhou. 

Chegado pois que elle fora 
A seu tâo lindo paiz; 
Aos pagens e cavalleiros 
D'esta sorte assim lhe diz: 

"Senhores meus, é já tempo 
D'irmos todos descançar; 
Na paz gozemos das glorias 
Que ás guerras fomos ganhar. 
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Deixemos agora as armas 
Que nos fizeram valer, 
Que aos Castelhanos mostraram 
Qual era o nosso poder... 

Vamos, vamos em socego, 
Descançar de tanta lida, 
Que asssim respirar podemos 
Auras de gloria e de vida. 

D'aqui a dias eu mando 
Fazer um grande festim, 
Levantar mastros de louros, 
Queimar incenso e alecrim. 

Pois quero que este meu povo 
(Nobre como outro não é) 
Alegre vá nossos feitos 
Festejar co'amor e fé: 

E em quanto n'esses festejos 
O povo se demorar, 
Podemos nós, bem podemos, 
Nossas façanhas cantar. 

Que em lembrando Aljubarrota, 
E as de Valverde também, 
Lembrado temos mil glorias 
Como as não teve ninguém." 

Era assim que então fallava 
O nobre e valente rei, 
Que com a espada mantinha 
O altar, a pátria, e a lei. 

Queria ver socegada 
Aquella gente leal, 
Que com elle batalhara 



A pró do seu Portugal. 

E quizéra, mais que tudo. 
O povo contente ver, 
Esse povo que lhe dera 
A c'rôa, o throno, e poder. 
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134. CUNHA, João Gualberto de Barros e — O Conde Andeiro, (Runa, 
4.4.1851). 
Fonte: A Revolução de Setembro, Lisboa, 8.4.1851, n° 2712, p. 1-2. 

O CONDE ANDEIRO 

I 
— "Armas prestes, cavalleiros, 
Hei presagio mui ruim: 
Lerta, pagens, escudeiros, 
Vigiai todos por mim, 
Vigiai; sonhei um sonho, 
Com phantasma tão medonho, 
Que a minha vida da fim! !" — 

Era a voz do condAndeiro, 
Que fallava aos pagens seus, 
Que vira em sonho agoureiro 
Sombria nuvem nos céus; 
Era o peccado tremendo 
Com seu vulto feio, horrendo, 
Ante o alfange de Deos ! !... 

II 
O rei formoso morrera 
Má morte; (o povo dizia) 
Se mal os reinos regera, 
Se o seu povo aborrecia, 
Era bom el-rei; mas tinha, 
Negro anjo na rainha, 
Qu'era ma, que ai não havia 

Nem sequer, poder tão grande 
Poz um dique a seu amor; 
Mas ainda... nobre e grande 
Fez d'Andeiro vil traidor; 



Ao finado bom monarcha, 
Só curou a negra parca 
Tão cruel pungente dôr! !... 

E nem jà rainha, e conde 
As iras d'elrei temia, 
A lousa, que tudo esconde, 
Ciúme d'elrei cobria; 
D'Aviz o mestre somente, 
De seu amor descontente, 
Tremer o conde fazia! !... 

Para a fronteira o fizera, 
Por ordem regia partir; 
Palavra que o mestre d'ella 
Fazia ao conde tranzir 
De medo... O conde covarde, 
N'ambição o peito lh'arde, 
Que a honra não vê luzir! !... 

Nessa noite, negro sonho 
Todo o somno lhe turbara, 
No phantasma tão medonho 
O grão-mestre divisara: 
Tal susto, tal medo tinha, 
Que nos paços da rainha, 
Aos pagens assim fallára. 

"Tão triste estás, conde Andeiro? 
(Dizia Dona Leonor) 
Nem me dás um só sorriso, 
Nem já me falias d'amor?! " 
— "Senhora!... estamos perdidos!" 
Lhe responde entre gemidos 
Andeiro o conde traidor! 

— "Perdidos, conde!? O juizo 
Perdeste acaso?... Talvez!!... 
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Que não vos entendo nada 
Dessa tristeza, e mudez !!..." 
— "Sonhei, senhora ! (responde 
Com susto tremendo o conde) 
Qu'este povo é portuguez!!" 

— "Delirais... que desses sonhos 
Porvir-nos não pode mal: 
O que é povo bem conheço; 
Que faliar, não sabe ai! !... " 
— "Senhora! não sei que tenho. 
Vejo quebrar bem ferrenho, 
Este jugo a Portugal! !... " 

Presentia bem o conde ; 
Que nem sempre o cèo esconde 
A hora da punição ! !... 
Nem sempre na indolência 
Dorme o crime... a consciência 
Dá lhe tremendo clarão ! !... 

E quem é quem é, malvado, 
Que cônscio do seu peccado, 
Estando comsigo só; 
Que não ouve esse rugido, 
Que não sente comprimido 
O peito, por férreo nó ! !... 

Mas só d'amor praticando, 
De sustos não mais cuidando; 
Porque a rainha não quer... 
Estreita o conde nos braços 
Leonor, que a seus braços. 
Se lembra só que é mulher! ! 

Esquecem que o povo geme, 
E nem o conde já teme 
Sombra do mestre d'Aviz!... 
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Nem nessa taça amorosa, 
Divisa a lia travosa, 
Dessas torpezas tão vis!! 

III 
Nos paços nada s'ouvia, 
Do bulício, que fervia 
Pelas ruas de Lisboa; 
Serpente, que regelada 
Té então... desenrolada 
Rojava!... medonho Bòa! ! 

E rosca a rosca estendia, 
O collo medonho erguia, 
Com fúria, da prostração; 
Té á medula tragado, 
Tinha o gigante amassado, 
Co'a lei da corrupção! ! 

Julgaram que ella morria, 
Julgaram que não surgia, 
Calcáram-le o collo só; 
Sentados sobre o seu dorso, 
Dormiram sem um remorso, 
Julgando-a desfeit'em pó! ! 

Ninguém nos paços ouvia 
O bulicio, que fervia 
Pelas ruas de Lisboa; 
Serpente, regelada 
Tè então... desenrolada 
Rojava... medonha Bôa! ! 

IV 
A hora fatal soara, 
D'Aviz o mestre voltara!... 
Indo á rainha fallar, 
Deu-lhe por causa chogado 



Ter pouca gente levado 
Para tal guerra tentar! !... 

E tudo estava assustado, 
Por ter o mestre voltado; 
Que ha pouco viram partir! !... 
Somente Andeiro sabia, 
Que o sonho da noute via, 
Nesse inesperado surgir!!... 

Tremendo, fullo de susto, 
Os passos movendo a custo 
Apoz do mestre caminha, 
Nem sabe, nem quer fugindo, 
Nem pôde, perdão pedindo, 
Remover a sorte asinha 

Era um espectro medonho 
Que o guiava... negro sonho 
Com mão gelada e lethal ! !... 
Das campas via surgirem 
E ao mestre d'Aviz seguirem 
Nove reis de Portugal!!... 

Chamara o mestre ao conde 
D'uma janella para o vão, 
Lusiu um ferro buido, 
Um vulto bateu no chão! 
O povo em volta dos paços 
Erguendo os valentes braços 
Bradava — "por dom João!! 

Só então... foi que a rainha 
No seu erro veio a dar, 
Conheceu, (mas era tarde!!) 
Quanto o povo sabe obrar!!! 

E como voz de sepulchro 



Ouviu com lugubre accento 
Estas palavras levadas 
Nas leves azas do vento. 

— "Cond'Andeiro! Cond'Andeiro! 
O phantasma deu-te fim!... 
Não mentiu sonho agoureiro, 
Que te deu nova ruim!" 
Mas eu em ambos contemplo 
"Horroroso negro exemplo, 
"Que o afaste Deos de mim!!!" 

Outros Periódicos: 
O Patriota, Lisboa, n° 2041, 9.4.1851. 
O Observador, Coimbra, n° 594, 19.4.1851. 
O Eco Popular, Porto, n° 86, 26.4.1851. 
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135. ALMEIDA, Amália d' —A Pátria. 
Fonte: Almanack da Estrella d'Alva, Lisboa, 1861, p. 103-104. 

Á PÁTRIA 

Porque estás assim prostrada, 
Ái, pátria minha querida? 
Que has feito de tanta vida? 
Que é feito do teu esplendor? 

Ergue a fronte, que é já tempo 
De aos pés calcar a torpeza 
Que mancha tua grandeza 
E mais teu nome immortal! 

Altiva deves mostrar-te 
Como has sido em outra idade: 
Logra os dons da liberdade, 
Faze-te grande outra vez! 

Julgas-te pobre abatida, 
Quase escrava de estrangeiros? 
Temes que os povos fronteiros 
Venham quebrar teus brazões? 

Revive, pátria! — desperta 
Dessa fatal indolência... 
Quem tem fé, virtude e sciencia, 
Que pôde pois receiar? 

Abre teus braços á industria. 
Ao commercio, á agricultura, 
Que em toda a parte a ventura 
Verás risonha surgir. 

Charruas mais do que espadas 
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Manda aos áfricos palmares, 
Faze alli erguer altares, 
Arreiga alli viva fé. 

Da terra os seios explora, 
E em cada estaleiro assesta 
Um mastro — dessa floresta 
Que a mão de Deus lá plantou. 

Trabalha, sim, que o trabalho 
É bemdito em toda a terra — 
Com elle se vence a guerra, 
Com elle se firma a paz! 



136. C. V. de L. —A Pátria. (30.4.1860). 
Fonte: A Federação. Lisboa, 12.1.1861, n° 28, p. 111. 

A PÁTRIA 
Duas palavras ao distincto cantor da heroina de Aljubarrota 

Poeta da tua pátria 
Renegas sem ter rasão, 
Se já não somos guerreiros 
Inda temos coração; 
Todos seremos soldados 
Na devida occasião. 

Teu pátrio amor sentido 
Tristes queixumes soltou; 
Mas a tua voz delicada 
Nosso mal exgerou; 
Poeta, não desanimes, 
Portugal não expirou. 

Ainda nossa bandeira, 
Que vemos ao vento solta, 
Não esqueceu que foi ella 
O astro d'Aljubarrota; 
E hoje para mór gloria 
Celeste côr traz envolta. 

Tua valente heroina 
Não precisas despertar, 
O forte rei cavalleiro 
Nem D. Nuno invocar: 
Nossa pátria ainda pôde 
Em seus filhos confiar. 

Se a famosas batalhas 
Não vês as quinas levar, 
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Se nossa riqueza grande 
Sentiste desbaratar, 
Não deves, bardo mimoso, 
Por isso desanimar. 

Se ha pouco veio o francez 
O nosso Tejo insultar, 
Podemos em Torres Vedras 
Ao seu Massena fallar; 
Mas agora como então 
Não tivemos a corar. 

Não, não temas o hespanhol, 
Que lusos nunca dobrou, 
Já depois do grande mestre, 
Um Bragança lh'o provou: 
Inda a estrella de Lysia 
de todo não se apagou! 

Portugal tem brio ingente 
Que ha de saber ostentar; 
Tem um sob'rano que pôde 
Seu destino melhorar: 
Com tal riqueza devemos 
No futuro confiar. 



137. M. J. R. — Egas Muni-.. 
Fonte: Jornal dos Artistas, Porto. 30.6.1861, n° 40, p. 4. 

EGAS MUNIZ 

Determina de dar a doce vida 
A troco da palavra mal comprida 

Cam. cant. 3° Est. 37 

Nos muros de Guimarães 
Tremula real pendão, 
Lusos guerreiros se apertam 
Do seu rei na defensão, 
Que seu rei ceder não deve 
De Castella á sujeição. 

Mas os terços castelhanos 
O cerco vão apertando, 
Suas alas numerosas 
Cada vez mais engrossando, 
E se os luzos não aterram, 
Vão ameaças soltando. 

A conselho o Augusto Affonso 
O seu aio convocou, 
Egas Muniz, que o pr'igo 
Como avisado pezou, 
Egas Muniz, tão prudente 
Quanto ouzado se mostrou. 

E porque sabe e conhece, 
Como Affonso é denodado; 
Só pede que a paz lhe deixe 
Tomar elle a seu cuidado; 
Corre ás fileiras contrarias 
E o cerco é levantado. 
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Que a troco de uma promessa, 
De que a honra foi signal, 
De Castella ao rei affirma 
Por deter tamanho mal, 
Mensagem lhe prestaria 
Affonso de Portugal. 

Vem dar conta ao seu monarcha 
Da condição do tractado 
De que seria cumprido, 
Elle vinha confiado; 
Mas d'est'arte ao velho amigo 
Falia Affonso magoado: 

Se em dote a Dona Thereza 
Fora Portugal doado, 
Como quer o castelhano 
Que preito lhe seja dado, 
Conhecendo o senhorio 
D'um reino já separado? 

Senhor, sim! razão vós tendes 
no que me haveis relatado; 
Mas senhor, minha palavra... 
Hei-de ficar dehonrado? 
Assim dizia Dom Egas, 
A mentir não costumado. 

Embora a vida se perca, 
A dos filhos e mulher, 
Antes a morte mil vezes 
Do que sem honra viver, 
Que o aio d'Affonso Henriques 
Jamais a soube temer. 

Lá vae caminho d'Hespanha, 
Leva a esposa e os filhos, 



De baraço no pescoço 
Vestido de rudes linhos; 
E seus rogos não attende, 
Nem attende a seus carinhos. 

Chega ás portas de Toledo, 
E faz logo annunciar, 
Que Muniz, co'a esposa e filhos 
Ao rei se vem entregar 
A morte, já que não pode 
Promessas desempenhar. 

A consorte, os tenros filhos 
Ao monarcha apresentou, 
Não murmura um só queixume 
Magoas no peito encerrou; 
Mas do dever impellido 
Por esta guiza fallou: 

Se direitos vos assistem 
Dos Lusos á vassalagem, 
Ou se livres são os Lusos, 
por herança e por coragem, 
Juiz era incompetente 
Quem vos prometteu menagem: 

Mas, é força, em desempenho 
Do que entre nós se tractou, 
Que D. Egas compareça, 
Já que á palavra faltou, 
E a teus pés vejas de rojo 
Quem mais cumpriu do que errou. 

E ante el-rei já prostrado 
Qual escravo ao seu senhor, 
Offerece a sua cabeça, 
Que da promessa é penhor, 
Mas contra o seu rei nem uma 
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Só palavra em desfavor! 

Sobre as innocentes victimas, 
Que se lhe vem offertar, 
E cujos crimes só eram 
Sua pátria libertar; 
Bravo Affonso de castella 
Suas iras quer cevar. 

Mas seu Ímpeto suspende, 
E começa de pensar: 
Tanta honra e lealdade 
Quem pôde não acatar?! 
Invejando um tal vassallo, 
Entre os seus poder achar. 

Vae, lhe diz o rei, — modelo 
Da maior fidelidade, 
E gosem p'ra sempre os Lusos 
D'uma inteira liberdade; 
Senhorio desconheço, 
Onde ha tanta heroicidade. 

Já volta o fiel D. Egas, 
A pátria que resgatou; 
A nova de sua vinda 
A Dom Affonso chegou, 
E apertar, corre, em seus braços, 
A quem já morto chorou. 

A memoria d'esse feito 
Foi do tempo respeitado, 
E lá nos paços de Souza 
De Muniz nobre morada 
Existe no seu moimento 
Fielmente retratada. 

Pára ali, ó peregrino; 



Um letreiro, vè, que diz, 
Quasi do tempo apagados 
Os caracteres senis: 
— Aqui repoisam, honradas, 
— As cinzas d'Egas Muniz. 
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138. VIEIRA JUNIOR, F. — Philipa de Vilhena. 
Fonte: Aurora Literária, Lisboa, 1.12.1861, n° 9, p. 68. 

PHILIPA DE VILHENA 

É noite; tudo repousa, 
Dorme o servo e seu senhor; 
As trevas e a paz da louza, 
A tudo infundem pavor. 
Só passeiam os soldados; 
Atalaias com cuidados 
Té do vento a suspeitar, 
Ao mais pequeno ruido 
Attento terão o ouvido, 
O alerta! quasi a bradar. 

De Vilhena na morada, 
Alguns dos nobres estão; 
E a viuva respeitada, 
Os recebeu no salão. 
Vede o sábio magistrado , 
Pinto Ribeiro chamado; 
E o que qual Nuno será, 
A Hespanha causando espanto; 
E Rodrigo o bispo santo; 
E o que o pendão levará. 

Mas que fazem cavalleiros, 
P'ra que vindos aqui são? 
— De tyrannos e estrangeiros, 
Esta terra limparão — 
A guerra de liberdade. 
Começará outra idade; 
As algemas quebrara 
Mas antes, sublime scena, 
A viuva de Vilhena 
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Hoje aqui vos mostrará. 

Silencio! Dom Rodrigo foi chamado 
E as espadas benzeu: 

Ás sacras orações já se hão curvado, 
Que elle falia pelo céu. 

Duas espadas sem dono ficaram; 
P'ra quem ellas serão? 

De Vilhena os dois filhos eis que entraram, 
Só elles as terão, 

São novos... mas que importa que taes sejam, 
Os annos dão valor? 

Se combater p'la pátria elles desejam, 
Co'elles irás, Senhor, 

Já ambos os joelhos hão curvado, 
As espadas tomou 

A mãe, que para tal os ha chamado, 
E a ambas levantou, 

E disse-lhes, com ellas lhes tocando, 
Nos hombros, qual Bayard 

O seu monarcha na batalha armando, 
P'ra mor gloria lhe dar: 

"Ide meus filhos, luctai, 
De vossos pães pela terra; 
Não temei azar de guerra, 
Ou morrei ou triumphai. 
Quando a pátria jaz captiva, 
Vergonha aquelle que viva, 
Por ella nada tentando! 
Estas espadas tomai: 
Ide meus filhos, luctai, 
Vossos avôs imitando. —" 
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Ás sintas amarra, as duas espadas, 
Palavras sagradas, de novo a dizer; 
Levantam-se os jovens, se mostram guerreiros, 
E contra estrangeiros irão combater. 

Então a heroína, seus filhos beijava 
Chorando sentida, aos nobres os dava; 
E os nobres partiam, os jovens levando, 
Que o dia esperado já vinha raiando: 

E em quanto os guerreiros lá iam luctar, 
Philipa, sósinha ficava a chorar, 

Finda a heroína, mulher só ficara; 
Por graças o pranto mui pouco durara. 
Que a pátria remida seus filhos queria 
E a santa bandeira, vencendo se via. 
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139. BARATA, António Francisco — Brites cVAlmeida ou a Peidei 
d'Aljubarrota. Rimance a Thomaz Ribeiro. 
Fonte: Comércio de Coimbra, Coimbra, 17.11.1863, n° 319, p.1-2. 

BRITES DALMEIDA OU A PADEIRA DALJUBARROTA 
RIMANCE A THOMAZ RIBEIRO 

"Jardim da Europa á beira-mar plantado" 
Portugal cá no mundo já viveu; 
Foi novo, foi valente e respeitado, 
Mas por muito lidar envelheceu. 

Como cadaver que descarga eléctrica 
Com abalo tremendo alevantou, 
Convulsos membros, com a face tétrica, 
E ephemero viver ainda goso: 

Assim as tradições, as pátrias lendas, 
Qual pilha enorme que o valor produz, 
Soltam descargas que por novas sendas 
O morto arrastam com fanes de luz. 

Embora Portugal, o pobre morto, 
Só fugaz existência possa ter; 
Deve na sua gloria achar conforto, 
Nos feitos dos avós, se quer viver. 

Por morte de D. Fernando, 
Que sem filhos se finou, 
E na historia d'esté reino 
Singelo nome deixou, 

Tentaram suster o sceptro 
Com que tal rei governou, 
Os dois primeiros Joannes 
Que a Peninsula contou. 
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Um d'elles, Rei de Castella, 
Sobre Lisboa marchou; 
Mestre d'Aviz, o segundo, 
Esse jus lhe contestou. 

Hispana luzida armada 
As ondas do mar sulcou, 
E em vistoso r grande exército 
As nossas raias entrou. 

Nelle, D. João de Castella 
Dois mil ginetes junctou, 
E, a mais oito mil besteiros, 
Quinze mil, de pé, ligou. 

Com setecentas carretas 
Que também lhe addicionou 
E mais dezeseis bombardas, 
O exército completou. 

As forças do Mestre, orçavam, 
Se bem informado estou, 
Por mil setecentas lanças 
Que a cavallo apresentou, 

Por oitocentos besteiros 
Apenas, que lhe aggregou, 
E com quatro mil peões 
Os de Castella arrostou! 

Nun'Alvares, o esforçado, 
Na jornada o acompanhou, 
E o famoso MemRodrigues 
Na turma que commandou. 

Era a Ala dos Namorados 
Que grandes feitos obrou. 



Pela Pátria e pelas damas 
A quem o nome empenhou. 

Bem petrechado o exército 
Os Castelhanos buscou, 
E juncto d'Aljubarrota 
A marcha lhes embargou. 

Posições bem escolhidas 
A nossa gente occupou, 
E o exército de Castella 
Numa planura acampou. 

Luzido e mui animoso 
O seu poder ostentou 
No rufar de mil tambores, 
Nos pendões que floreou. 

Entrementes nossa gente 
Mui bem se fortificou; 
Na c'roa d'uns montes baixos 
Os Castelhanos 'sperou. 

Descendo o sol do zenith 
As três da tarde marcou, 
E a voz d'um trom castelhano 
Pelos valles retumbou. 

Partira os diques ao Ímpeto 
Que Castella alli mostrou, 
Aquelle tiro primeiro 
Que pelos valles troou. 

Qual tempestade d'areia 
Que a caravana acossou, 
E que na veloz carreira 
Camellos e homens prostrou, 



Assim prostrar-nos, Castella 
Em seu orgulho pensou; 
Mas, ai! que — dei dicho ai hecho 
Gran trecho sempre se achou! 

Deram rijo sobre os nossos 
Com rompante que assustou, 
E quasi, quasi a victoria 
Por elles se declarou! 

Mas, nisto —• S. Jorge, e avante! 
Nas nossas filas soou; 
E o Mestre d'Aviz, brioso, 
Taes falias aos seus fallou : 

— Que é isto, bravos guerreiros? 
A vossa frente não 'stou? 
Não sois netos d'essa gente 
Que no Salado se achou? 

— Eia! coragem, valentes! 
Enthusiasmado exclamou; 
E combatendo animoso 
A batalha começou. 

Tal como quando nas rochas 
As ondas se vem quebrar, 
E altivas se despedaçam 
Quantas as vem encontrar, 

E ellas negras e limosas 
Se mostram erguidas no ar, 
E quaes firmes atalaias 
Que a praia estão a guardar, 

Repellem continuamente 
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A furia do bravo mar, 
Nessas loucas tentativas 
Da terra qu'rer alagar; 

Assim se quebram e partem 
Em porfioso luctar, 
Os batalhões de Castella 
Nos fortes em que vêm dar! 

Apenas uma differença 
No exemplo se pôde achar; 
É que a rocha encontra as ondas 
Sem se mover, sem andar; 

E os heróicos Portuguezes 
Em teimoso batalhar, 
Investem aos Castelhanos 
Com denodo d'espantar! 

Bem como o soberbo Ganges 
Já no fim do seu lidar, 
Parece que as salsas ondas 
Faz ante si recuar; 

Taes as forças de Castella 
Se viam retrogradar, 
Ante um punhado de bravos, 
Em completo debandar! 

E no immenso torvelinho, 
E das lanças no estalar, 
E no rechino das settas, 
Das espadas no brilhar, 

E dos trons e das bombardas 
Nos roucos sons d'atroar, 
E dos ardegos ginetes 
No estridente relinchar, 
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E nos remoques e pragas 
Que alli se ouviam rogar, 
E nos gemidos d'angustia 
Dos que estavam a expirar, 

Se via a cópia do inferno, 
Como o costumam pintar 
Esses debuxos fantásticos 
Compostos para assustar! 

Tão ferida foi a batalha, 
Que n'ella vimos ficar 
A D. Pedro de Mendoza 
E a D. João d'Aguilar; 

A Diogo Sanches Sarmento, 
A João Fernandes Tovar, 
E a muitos que a louca Hespanha 
Lá veio sacrificar ... 

Também alguns Portuguezes 
Tivemos de lamentar; 
Os dois irmãos de D. Nuno 
Que lá vimos expirar, 

E João Tello de Menezes, 
Que não quizeram cantar 
Os epinicios comnosco 
Nas febres do triumphar!... 

Não quizeram, que nefanda 
Traição os fez renegar 
Da pátria, irmãos e amigos, 
Para a Castella os passar... 

Foi a quatorze d'agosto 
Que a lucta teve logar, 



De mil trezentos e oitenta 
E seis, a bom computar. 

Os raios do sol ardente 
Já se viam 'smorecer, 
E além, na cima dos montes 
As sombras apparecer. 

O chão coberto de mortos, 
Rios de sangue a correr, 
E uma nuvem de poeira 
Que ao longe se via erguer, 

Na qual alguns que escaparam 
Fugir se podiam ver, 
Era tudo o que restava 
Do Castelhano poder! 

Agora o caso famoso 
D'aquella heróica mulher, 
Contarei singelamente, 
A quem o queira saber. 

Chegaram a Aljubarrota, 
Começava a escurecer, 
Os poucos que na batalha 
Se não deixaram morrer. 

Mortos de fome e cançaço 
Uns pediamde comer, 
Alguns uma sede d'agua 
Ao menos para beber! 

Mas, clamavam no deserto!... 
Ninguém lhes qu'ria valer. . . 
Ninguém qu'ria em suas casas 
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Esses pobres recolher !... 

Similhante ódio de raças 
'Té me custa a descrever... 
E mais isto não é muito 
Ao pé do que vou dizer. 

A thia Brites dAlmeida, 
De varonil parecer, 
Era d'estas patriotas 
"D'antes quebrar que torcer." 

Era Padeira, é verdade, 
Mas Padeira com seu qu'rer, 
Vontade firme e enérgica 
Que não havia mais ver! 

Sabendo que os Castelhanos 
Rojando a custo o viver, 
Vencidos, tristes, e feridos 
Sem se poderem mexer, 

Andavam na sua Villa 
De porta em porta a bater, 
Tomando uma pá do forno 
Sahiu para os receber. 

Os primeiros que lhe viram 
Os modos d'accommetter, 
Puxando das rotas armas 
Ainda a tentaram conter; 

Mas ella, com fúria insana, 
E depois da pá erguer, 
Com um terrivel mandobre 
Logo um d'elles fez jazer. 

E apressando cérebros golpes 



Sem os contrários temer, 
Fez uns sette Castelhanos 
Á pazada perecer. 

Assim nas historias que li da Padeira 
A proeza se encontra narrada em geral; 
E todos affirmam que é mui verdadeira, 
Bem como outras muitas que tem Portugal. 

E, para remate da heróica façanha, 
Se diz que a Padeira no forno os metteu, 
Que para escarmento da gente d'Hespanha 
Não só os quiz mortos, também os cozeu. 

E mais acerescentam que feita uma estrada 
Com ossos dos mortos, mais tarde se viu 
E como lembrando a Padeira affamada 
Por mui largos annos depois existiu. 

A pá formidável, em Aljubarrota 
É arma que ufanos podemos mostrar; 
É marco que indica a tremenda derrota 
Que a altiva Castella cá veio buscar. 

Agora que ao fim já chegou o meu conto, 
Na vossa memoria completo o guardae; 
E em quanto da penna me não cae o ponto 
Por alma dos mortos um pater rezae. 
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140. BAÇAM, Sebastião Joaquim —Á Minha Pátria. 
Fonte: O Noticiarista, Braga, 26.7.1867, n° 241, p.1-2. 

Á MINHA PÁTRIA 

Minha lyra mais um canto, 
Mas um canto sem igual; 
A pátria que eu amo tanto 
Por certo não tem rival. 
Tu sabes como se chama 
Esta terra de que a fama 
Os altos feitos proclama? 
— É o meu nobre Portugal. 

Outr'ora soberba Roma 
Veio aqui com altivez: 
Mas a ferro união a doma, 
Um valente montanhez! 
O nome d'esse soldado 
Foi na lucta não cançado, 
Pela gloria coroado, 
É Viriato — Portuguez. 

Hoje inda tremem os mouros 
De "Giralda sem pavor"! 
D'esse que cingira os louros 
Ganhos com brio e valor. 
Em Ourique na batalha, 
Affonso então espalha 
Com seu valor a mortalha 
Nos descrentes do Senhor! 

Mais tarde atrevida a Hespanha 
Pisar Portugal então quiz 
A c'roa quasi lhe apanha 
O valente Mestre de Aviz! 
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Oh ! então ufana e altiva 
Com sua gloria bem diva 
Quasi que fica captiva, 
Da pátria do Egas Moniz! 

Alli em Aljubarrota 
Hespanha, tua bandeira 
Vencida, depois de rota 
Foi envolta na poeira... 
Dos portuguezes á frente 
Appareceu um valente 
Que fez tremer tua gente; 
Foi Nuno Alvares Pereira. 

Onde vão essas galeras 
Tão fortes cortando o mar?! 
Onde vão ! que novas eras 
Na historia foram marcar? 
Gama o guerreiro da cruz 
A Portugal nova luz, 
Combatendo por Jesus 
Deu, sem nunca descançar. 

Oh! Gama que alto feito 
Legaste ao teu Portugal! 
Que amor dentro do peito 
De Albuquerque e de Cabral! 
Do Oriente a victoria 
Firmou na nossa historia 
Um nobre feito de gloria 
Que nas mais não tem rival. 

Mas essas glorias ganhadas 
Outrora foram esquecidas, 
Se por alguns conservadas 
Foram por outros mentidas, 
E o povo entre grilhões, 
Via as suas possessões 
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A troco d'alguns milhões 
Ao estrangeiro vendidas. 

Fostes tida como espectro! 
Viste tua gloria a murchar! 
Porem o teu nobre sceptro 
Não o poderam quebrar 
Fostes tractada com violências: 
Que importa se a opulência 
Foi trocada p'la indigência? !... 
De novo havias brilhar. 

Sessenta annos de captiveiro! 
De terrivel jugo oppressor! 
Sessenta annos! mas inteiro 
Tinham teus filhos o amor. 
Alem em Vila Viçosa 
N'essa terra tão formosa, 
Via a Hespanha raivosa 
Dom João Restaurador. 

E das Quinas a bandeira 
Era então bem ultrajada! 
No campo sobre a poeira, 
Era com desdém olhada! 
Oh ! mas então surge um dia 
E a captiva monarchia 
Que em duros ferros jazia 
Foi de novo restaurada. 

E, as Quinas abatidas 
Se viram de novo alçadas: 
E as hostes fementidas 
Dos imigos debelladas... 
E os luzos vencedores... 
Mas aí... que ha hoje traidores 
Que de novo aos oppressores 
As querem ver humilhadas. 
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Tal não ha-de acontecer 
Tu no mundo ha-des reinar; 
Inda é grande o teu poder 
Dominas inda alem-mar. 
Se tão abatida, teus filhos 
Da honra seguem os trilhos 
E da gloria esses brilhos 
Oh ! não se hão de offuscar. 

Que importa que o leão 
Tente as garras estender!... 
Teus filhos seu coração 
Inda t'o vem offerecer, 
Inda dizer: pátria minha 
"Fostes do mundo a rainha, 
"Se agora vives sosinha, 
Oh ! não te deixes morrer. 

Aqui tens ó pátria q'rida 
Meu peito p'ra te escudar 
Só por ti eu dou a vida 
Não te quero ver penar. 
Surge do somno em que estás, 
Teus filhos promptos verás, 
Tu com elles, vencerás 
Nova gloria hasde alcançar. 

Ó pátria meu brado escuta 
Acorda, p'ra batalhar; 
Ao longe da horrivel lucta 
Eu ouço os clarins soar! 
Pátria, avante avante á gloria! 
Hade ser tua a victoria, 
E na tua nobre historia, 
Vai novo feito gravar. 



141. PIRES, Manuel Justino — Hymno ao dia 14 de Janeiro assas 
Memmoravel pela Batalha das Linhas d'Elvas em 1659. 
Fonte: A Democracia Pacífica, Elvas, 15.1.1867, n° 15, p. 2. 

HYMNO AO DIA 14 DE JANEIRO ASSAS MEMORÁVEL 
PELA BATALHA DAS LINHASD'ELVAS EM 1659 

Salve, ó DIA repleto de gloria 
Para a lusa e preclara nação, 
DIA grande, em que lusos tiveram 
Dos imigos completa ovação. 

Marialva, o Marquez denodado, 
Cos elvenses seu mareio valor 
Empregando, eis que as hostes hespanicas 
Fogem, fogem de Marte ao furor. 

Linhas d'Elvas nos fastos oceupam 
Uma lauda de mui bella historia 
Lettras d'ouro fulguram no peito 
Para eterna d'elvenses memoria. 

E a miséria co'a peste opprimia 
Denodados elvenses d'entao!... 
Affrontar o perigo é de lusos, 
É de lusos diviza, brazão. 

Se tal feito, tão nobre e esforçado, 
Não se desse, que hav'ria de ser? 
Dos Philippes o jugo ferrenho 
Voltaria... Não. Antes morrer. 

Dynastia, que então continuava 
Nesse filho do quarto João, 
Não se altéra, triumpha, e até hoje 
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Eis reinante, da paz na mansão. 

E DEUS queira que a paz, dom dos céos. 
Sempre reine, e de DEUS o temor ! 
Dure a paz; porém jugo extrangeiro... 
Não não mais, que é uma scena de horror! ! ! 

GORO 
Exultem elvenses 
Co a gloria d'entao 
D'elvenses denodo 
Deu gloria á nação. 

A notícia que acompanha o texto deste novo hino refere que a sua 
música foi feita pelo sr. Duwens, mestre da música de caçadores n° 
8, "o qual usou da delicadeza de fazer presente d'uma cópia á 
camará municipal, para ficar ali archivado e poder tocar-se em os 
seguintes annos, no mesmo dia". 

Outros Periódicos: 
A Verdade, Lisboa, n° 75, 20 de Janeiro de 1867, p. 2. 
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142. CUNHA, A. Pereira da — Os Lusíadas, (28.9.1867). 
Fonte: A Voz do Minho, Valença, 15.10.1867, n° 1846, p. 1 

OS LUSÍADAS 

I 
Não te enganaste, ai não! Bem o sentias 
Rugindo, ao longe, o ibérico leão, 
Emquanto que os que, em pé, nas penedias 
Do Tejo, como attonitos, estão, 
Acenam, entre o pranto e a esp'rança, á frota, 
Que, a cruz timbre, e Alcácer por derrota, 
Abre as azas ao vento e á perdição. 

II 
E quando, emfim, da já deserta praia, 
Á tenue luz do accaso, que desmaia, 
Viste sumir a derradeira nau 
Na penumbra phantastica dos mares; 
Quando; depois de só comtigo achares 
Cicatrizes, a espada, a lyra... e um Jau, 
Curvaste a fronte, ó cysne de Macau, 
Ó doce orpheu dos indicos palmares, 
Tu deste larga, assim, aos teus pesares: 

"Onde ides? que buscaes co'a proa ao sul? 
Que prisma vão de gloria vos fascina, 
E vos encobre, pérfido, a ruina 
Co'os loiros de Malaca e de Chaul? 1 

"Cuidaes achar em Fez uma epopeia, 
Um novo Achem e um outro Çamorim... 
E eu vejo, em meu presagio, um triste fim: 
De Agar o vil poder, que vos rodeia: 
Que de montões de mortos junca a areia, 
Que torna em sangue a agua ao Mucasin! 
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"Ai, de nós, se tal é, e acaba o sonho! 
Que sorte a minha e a tua, ó Portugal! 
Vamos ter por futuro, já supponho, 
Tu, luto e escravidão, eu ... o hospital! 

"Mas que importa? Se a minha extrema trova 
Juntar-se deve ao teu ultimo ai; 
Se a vida, a um tempo, a ambos se nos vae, 
E a morte egual nos abre a mesma cova... 
Fica-te o gérmen do resgate ahi. 
Por elle, em pó farás do opprobrio a algema, 
Por elle, has de, outra vez, pôr o diadema, 
E surgir! É o livro, que escrevi 
Co'o sangue d'alma... É o meu e o teu poema. 

"Ao lêl-o, novos brios te virão. 
Unindo-o a ti, qual eu boiei nas aguas, 
Emergirás de um mar de infâmia e maguas, 
Verás porto, e no porto a salvação." 

III 
E assim foi. Foi bem certa a prophecia! 
Emquanto o intruso rei nos excrucia, 
Ousa o pé sobre as ulceras nos pôr, 
E, em proveito do orgulho de Castella, 
Pouco a pouco, o poder nos desmantela 
Desde a Africa e a China ao Equador... 

Entre cinzas, que amargo pranto ensopa, 
No meio do destroço, que ahi se vê, 
Da fazenda, das leis, das naus, da tropa, 
O povo, da oppressão posto á mercê, 
No roxo pulso os ferros só supporta, 
Só lhe entra alento n'aima semi-morta, 
Se, a occultas, os LUSÍADAS relê! 

Aprende alli o ódio a estar sujeito, 
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Presta, vendo o que foi, culto ao DIREITO; 
E termo sente aos tratos que lhe dão; 
Como, scismando em esp'ranças e resgates 
Na margem nua e áspera do Euphrates, 
Decora os psalmos a exule Syão. 

IV 
E foi lá que a inspiração nos veiu, 
Quando, de um sol d'inverno aos arreboes, 
Nos brotou volcão dentro do seio, 
E se mudaram, findo o longo anceio, 
Em reino um carc're, e escravos em heroes. 

V 
Devemos lh'o. E bastou só uma hora! 

E é essa a nossa égide, ainda agora, 
Contra ti, fátua Europa, que suppões 
Que, pois nos deste em pabulo a facções, 
E, hoje, triste discórdia nos divide, 
A quem sonha, em Lisboa, com Madrid 
Soprar podes, a salvo, as ambições. 

Não, não. Verás. O reino erguer-se ha-de, 
Solto já do marasmo, que o invade, 
E esquecido de estéreis dissenções, 
Nos lábios tendo um grito — a liberdade! 
Tendo na mão um livro — o de Camões! 

1 É sabido que o que mais contribuiu para mover a el-rei D 
Sebastião á sua fatal jornada de Africa foi a fama do que os nos 
portuguezes faziam, então, na Asia, sendo alli viso-rei Dom Luiz 
Athayde. 

Outros Periódicos: 
O Bracarense, Braga, n° 1465, 15 de Outubro de 1867. 
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143. A. S. P. D. — O Soldado Portuguez. 
Fonte: O Arquivo do Povo, Lisboa, 1868, n° 4, p. 31. 

O SOLDADO PORTUGUEZ 

Poesia recitada na noite de Io de Dezembro de 1868 no theatro 
dos srs. officiaes inferiores de Infanteria 10 

Sou filho d'um portuguez; 
Meus avós foram soldados 
Batalharam denodados 
Contra turba d'infieis; 
Batalharam e venceram 
E sempre, sempre colheram 
A prol da pátria, lauréis! 

Muitas vezes, n'outro tempo, 
Entre nuvens de metralha, 
Entre emente batalha, 
Ouvi bradar: — piedade! 
Mas o valente guerreiro 
Té o transe derradeiro 
Quer da pátria a liberdade. 

Ao começo da peleja, 
Lembra o filho, lembra a esposa, 
Mas em luta tormentosa 
Só lembra sangue inimigo; 
Corre o ousado, fere, mata, 
Quer só vida, desbarata, 
Affronta, não teme o perigo. 

Eu, que herdei d'esses heroes, 
Uma espada e um arnez, 
Eu que sou um portuguez 
De tão forte geração , 
Hei de combater ousado; 
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Sou valente, sou soldado, 
Tenho do luso o condão. 

Portuguezes! eia, avante! 
Seremos bravos na historia! 
Temos paginas de gloria, 
Temos peito liberal, 
Eia, avante!... á guerra, á guerra!.. 
Somos filhos d'esta terra, 
Dos heroes de PORTUGAL. 



144. ANDRADE, Mariana Angélica de — Filippe II. 
Fonte: A Voz Feminina, Lisboa, 6.12.1868, n° 47, p. 4 

FILIPPE II 

O monarcha cruel, que triste idéa 

De ti o mundo fez! 
E que triste memoria de ti guarda 

O povo portuguez! 

Não contente em reinar na tua Hespanha 
Quizeste outro paiz 

Que monarcha não tinha, pois que longe 
Se fi nára o infeliz! 

Pobre rei! Em demanda de victoria 
Seus loiros não colheu!... 

Por filhos de Mafôma foi vencido... 
E ás suas mãos morreu!... 

Portuguez estandarte, lá beijaste 
O chão mahometano! 

Lá foram tuas quinas profanadas 
Por mãos de vil tyranno! 

E o sólio de soberanos gloriosos 
Ficou sem successor; 

Por isso Portugal soffreu o jugo 
de estrangeiro senhor... 

Tu, rei ambicioso, aproveitando 
A dor d'uma nação, 

Lançaste um povo inteiro no abysmo 
De dura escravidão! 

A esta pátria de heroes lançaste ferros, 

567 



Captiva assim jazeu; 
Só tarde, muito tarde e bem a custo 

A fronte emfim ergueu ! 

Um povo altivo e nobre não podia 
Soffrer tanta humildade! 

As algemas quebrou, tornou-se forte 
Gritando — LIBERDADE! — 

Tu mandaste matar os pretendentes 
A c'roa appetecida... 

Que remorsos cruéis sentir devias 
Na alma ennegrecida! 

A clemência á a c'rôa mais brilhante 
Que pode ter um rei; 

Teu reinado sombrio e sem clemência, 
Foi triste! Foi, bem sei! 

No tribunal divino confessaste 
Teus crimes, infeliz! 

Os delictos do rei não condemnemos... 
Só Deus é seu Juiz! 

Outros Periódicos: 
Aspirações, Setúbal, n° 5, 1.12.1870, p. 2. 
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145. SECCO, Moura — A Portugal. 
Fonte: O Viriato, Viseu, 16.2.1869, n° 1448, p. 1. 

A PORTUGAL 
Para ser recitada no Io de dezembro no theatro de Lamego — 1868 

Portugal, exalça a fronte, 
Terra de Affonso immortal! 
Sobre o esplendor do horisonte 
Olha, vê, não tens egual... 

Brilha ao longe o teu nobre astro; 
O sol doira o altivo mastro 
Da galé do forte Castro ! !... 
Ergue a fronte, ó Portugal. 

És livre: se és livre, és grande, 
Que no festim das nações 
A alma dos povos se espande 
Entre livres ovações! 

Grande e nobre é tua historia; 
Heróica, brilhante a gloria 
Por ti fiada á memoria 
Das vindouras gerações. 

Do grande filho de Henrique 
Quem pôde o valor negar? 
E o nobre mappa de Ourique 
Quem o ousará rasgar? 

Oh ! memoria santa, e chara 
De victoria illustre, e clara 
Que Affonso o heroe alcançara 
Dos duros filhos de Agar! !... 

Tremem ante a sua espada 
As phalanges do Islan! 
Cae na quadrella prostrada 
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O mourisco yatagan 
De Mafoma o vil crescente 
Foge ante a cruz de repente 
Nem confiança já sente 
Nas promessas do Coran. 

Mas se é pouco tanta gloria, 
Vede Dom Sancho, e Diniz; 
A quem bafeja a victoria 
A quem o povo bem diz. 

Falle por nós o Salado, 
Onde o crescente e prostrado 
Onde Affonso o rei ouzado 
Foi tão bravo quão feliz. 

E se o leão das Hespanhas 
A velha juba irriçar 
Esquecido das façanhas 
Que tu sabes praticar, 

Portugal desdobra o manto, 
E mostra da Europa ao espanto 
Um nome heróico mas santo... 
Aljubarrota sem par! 

Profere um nome — Valverde! 
E Nuno Alvares o heroe, 
Que já nem a historia perde, 
Nem o tempo já destroe! 

Evoca os ossos dos bravos 
E mostra a seus olhos cavos 
Que os netos não são escravos, 
Mas livres, qual elle foi. 

Quando Affonso sobe ao throno 
A Affrica adusta tremeu, 
Que da paz em brando somno 
Nem Affonso adormeceu. 

Nossas Ínclitas bandeiras 



Voam ás praias fronteiras 
Tremolando sobranceiras 
Nas praças, que o rei rendeu. 

Surge tu, Vasco da Gama, 
Heroe de sem pár valor! 
Mimoso filho da fama 
Coração de nobre ardor! 

Rasga o seio ao mar profundo, 
Mostra ao mundo um novo mundo. 
Passa, e deixa furibundo 
O gigante Adamastor! 

Descerra as portas doiradas 
Do oriente a mil nações! 
Leva a cruz entre espadas 
A sombrias gerações. 

A Europa inteira admira 
A coragem que te inspira; 
E que faz vibrar a lira 
Do nosso immortal Camões. 

Se em Alcácer a mortalha 
Nos talhou um rei audaz 
Sob o fumo da batalha 
O mesmo rei ali jaz! 

As quinas foram vencidas 
Deshonradas não, que as vidas 
Rolaram no pó das lidas, 
Da morte na dura paz! 

Veiu o leão de Castella 
Deitar garra a Portugal! 
Era esta a jóia mais bella 
Do diadema imperial! 

Mas veiu um dia de gloria 
Sorri-nos leda a victoria, 
E escreve em pedra marmoria 
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— Dom João, real, real!! ... 

Livres então, livres somos, 
Odiamos os grilhões! 
Morreremos taes quaes fomos 
Nobre povo de leões! 

Mostremos á Europa inteira 
Nossas quinas na bandeira, 
E a mortalha verdadeira 
No poema de Camões. 



146. CASTRO, Álvaro de — A Batalha d'Aljubarrota. 
Fonte: Arquivo Popular, Porto, Outubro dei871, n° 15, p.l 16-117. 

A BATALHA DALJUBARROTA 

A Portugal potente tem Castella 
ódio indelével, raiva concentrada; 
mas temor não infunde o ódio d'ella 
á illustre lusitana grei amada; 
colloca Joanne em frente da procella 
a força portugueza assignalada, 
e, respondendo á tuba lusitana, 
deu signal a trombeta castelhana. 

Aljubarrota forte, que em seu seio 
viu a jorros correr o sangue immenso, 
que o pátrio sangue viu, junto ao alheio 
tornar-se cada vez mais e mais denso; 
que viu de corpos o terreno cheio 
e um chuveiro de settas sempre intenso, 
diga do campo o estado duvidoso, 
horrendo, fero, ingente e temeroso. 

Os moribundos soltam altos gritos 
e de Castella o rei, já 'spavorido, 
deante os lusitanos foge invictos, 
inda a elles assas reconhecido 
da vida lhe deixarem; co'os afflictos 
soldados seus — vergonha! — vai fugido! 
e o grito que soltou de "hosana! hosana!" 
ouviu-o o monte Artabro e o Guadiana. 

Debaixo dos cavallos treme a terra; 
silvando, as settas vão fazer gilvazes; 
amor da pátria com ardor se encerra 
nos desfallidos corpos contumazes. 
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Ainda se não viu tão briosa guerra, 
de que só portuguezes são capazes! 
Até o próprio mar tão alteroso 
atraz. tornou as ondas de medroso ! 

Eil-os! lá voltam outra vez á carga, 
dizimadas fileiras já só tem; 
Nuno co'uma surpreza infinda e amarga 
vê seus irmãos que contra elle vêm; 
segunda vez o exercito se alarga 
castelhano, fugindo para além, 
e o clamor de fúria tão insana 
ouviu-o o Douro e a terra Transtagana. 

Os principaes de Hespanha lá fenecem, 
soltando contra o ceo horrendos brados; 
agonias da morte alli padecem 
os Pereiras, cruéis arrenegados; 
das penas d'esté mundo lá se esquecem, 
os lusos valorosos exaltados; 
e, só d'ouvir um som tão horroroso, 
correu ao mar o Tejo duvidoso. 

São lugubres os sons, que a castelhana 
trombeta ainda nos ares repercute. 
Da soberba familia a gente lhana, 
uma mulher não ha, que não se enlute; 
somente d'esta turba lusitana 
não ha quem com prazer a não escute! 
As irmãs e as esposas exultaram 
e as mães que o som terribil escutaram. 

Triumphante voltou a luza cohorte, 
aos pátrios lares seus, onde acolhidos 
foram de modo tal, que a sua sorte 
os fez tornar a Deus reconhecidos; 
mas, ouvindo aos soldados como a morte 
por vezes quasi os teve recolhidos, 
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as mães, que tudo o mais logo olvidaram, 
aos peitos os filhinhos apertaram... 



147. ALMEIDA, A. A. Andrade e — Portuguezes com Hespanhoes. 
Fonte: Almanack da Independência Nacional, Lisboa, Tip. Editora de 
Matos Moreira & Comp.a, 1873, p. 51-59. 

PORTUGUEZES COM HISPANHOES 
Ao Primeiro Ministro 111.mo Ex.mo Sr. Antonio Maria de Fontes 

Pereira de Mello O. D. C. em 8 de setembro de 1873 

I 
Eram quatorze d'agosto! 
Braço a braço, rosto a rosto, 
Eis em luta dois irmãos! 
Era o mais velho mais forte, 
Mas iguaes em brio e porte, 
Ambos heroes e christãos! 

Um e outro dos primeiros, 
Nome igual, ambos guerreiros, 
Irmãos d'armas devem ser: 
Foram-no, de vez, outr'ora; 
Mas na arena os dois agora 
Querem vencer ou morrer! 

Em guerra com serracenos, 
Hão ganho novos terrenos !... 
Tinham a benção de Deus; 
Mas... conquista, e herança vasta, 
Ao mais velho já não basta!... 
Provoca a ira dos Céus! 

Ao repto correu a Abrantes 
O mais novo !... Resa instantes 
No templo de S. João; 

Deixa as soberbas muralhas... 
No corcel das cem batalhas 
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Marcha á luta o capitão, 

O mais velho... das fronteiras 
Traz novas armas guerreiras! 
— Pasma todo o arraial! 
Das nações peninsulares, 
Vem guerreiros aos milhares! 
É um duello real! 

Alto o sol!... A acção começam: 
Um 'pós outro se arremeçam, 
Ambos seguros de si! 
D'um lado — a força, a pujança; 
D'outro — fé, justiça, esp'rança; 
Eram — Gigante e David ! 

II 
Sempre justa a Providencia, 
Em força — haveres — sciencia, 
Compensa nossos quinhões! 
Pela amplidão do Universo, 
Cada qual rumo diverso... 
Astros, rios ou nações!! 

D'entre os loiros da victoria, 
Nasceu — um mimo da gloria 
A nossa c'rôa real! 
E, d'um ao outro hemispherio, 
Engrandecia-se o império 
Do fronteiro occidental !... 

João Primeiro em Castella. 
Ingrato e mau, se rebella 
Contra a lei de seus avós! 
Olvidou como, a seu lado. 
Na batalha do Salado, 
A ajudal-os fomos sós!! 



Por seu régio alvedrio, 
Todo o hispano poderio 
Corta o solo portuguez!... 
Lá ribomba a artilharia... 
E as muralhas de Leiria 
Tremem da primeira vez; 

E as cavernas e os rochedos 
Deitaram fora os segredos 
Das passadas gerações; 
Que as novas armas, estranhas 
Revolviam-lhe as entranhas 
Co'as troantes explosões! 

Viriato e o conde Henrique 
E as mil proezas d'Ourique 
Ouve, absorta, a luza grei! 

Rompe as hostes leoninas!... 
Gentilezas peregrinas 
Faz o povo, unido ao rei. 

Qual David out'rora, ovante, 
Affrontou fero gigante, 
Fez-lhe curvar a cerviz!... 
Ao gigante castelhano 
Vence o David lusitano 
— João Pimeiro d'Aviz. 

D'amor á pátria guerreira 
Foi D. Nuno Alvares P'reira 
Exemplar, modelo, heroe! 
E, sem par na caridade, 
A fama de santidade 
Ninguém, jamais, lh'a destroe. 

D'Aljubarrota o prodigio 



Ergueu mais alto o prestigio 
Entre os dois povos irmãos: 
Ambos fortes, destemidos, 
Vencedores e vencidos 
— É sorte — deram-se as mãos. 

III 
A politica nefasta 
De novo surprende... arrasta 
Quasi á morte Portugal!... 
Mil seiscentos e quarenta 
Resurge — bella, incruenta 
Esta gloria occidental! 

Par'oppor á alheia insânia 
Sempre a antiga Luzitania 
Teve — um Castelo Melhor! 
E em mil cercos e batalhas, 
Bronze os peitos e muralhas, 
— Marialvas, Villa Flor. 

Elvas, Porto, Almeida, Abrantes, 
Sentinellas vigilantes 
D'uma a outra geração... 
Pela pátria independência, 
Hão de ter a resistência 
Dos de Diu e Mazagão. 

Lá volta o leão d'Hespanha 
Das fronteiras á montanha, 
Com rugidos infernaes !... 
Mas, ao pôr a garra adunca, 
Em cada pedra lê — nunca! 
No cerro, em fogo —jamais! 

E a fera, tão destemida, 
Já recua, espavorida, 



Dos muros de Portugal; 
Quem retrucou aos inglezes, 
E vae bater os francezes... 
Tem um ministro — o Pombal. 

Portugal! Contas sinistros!... 
Mas também grandes ministros 
E és — do Tejo á índia — rei! 
Mantem-te, vê-te na Historia! 
Grandes ministros dão gloria, 
Vida ao povo, império á lei. 

IV 
Ás quinas luso-bourbonicas 
As águias napoleónicas 
Eis volvem garras hostis! 

E as garras, ensanguentadas, 
Lhes deixam despedaçadas 
Do Bussaco os alcantis. 

Té aos muros de Tolosa 
Foge a águia bellicosa!... 
O amor pátrio faz heroes. 
Façanhas, glorias, perigos, 
Ligam — eternos amigos 
Lusos, bretões e hespanhoes. 

Da Peninsula os soldados 
Foram sempre celebrados ! 
E, em quanto o globo durar, 
Tradições, hymnos, memorias, 
Hão de cantar as victorias 
Da guerra Peninsular. 

Ambições de predominio 
Trazem guerra d'exterminio 
— Duras tremendas lições! — 



Disse-0 a Roma Luzitania; 
Á França dil-o a Germânia; 
A Europa aos Napoleões. 

V 
Hoje a Hespanha perde o throno... 
Barco sem leme e sem dono. 
Voga em pélago voraz! !... 
Visinhos ! a entrada é franca; 
Bicolor ou toda branca, 
Nossa bandeira é — de paz. 

Anniversarios de gloria 
São diamantes na Historia; 
Pobre o povo que os não tem! 
E, quando em paz os festeja, 
Não ha motivo d'inveja 
Não se injuria ninguém. 

Lembra a Hespanha Roncevalhes. 
Para a corte de Versalhes 
Que importa a demontração?! 
Outr'ora, os reis — inimigos; 
Agora, os povos — amigos; 
Cada povo — uma nação. 

Portugal só com seu braço 
Conquistou tão grande espaço, 
Que não quer — nem sonha — mais; 
Aos visinhos nada inveja... 
Conservar — e em paz — deseja 
Santa herança de seus pais. 

Portugal enchia a terra! 
Deu Tanger á Inglaterra, 
Deu Bombaim! Largou ...Fez! 
Lá tendes vós Olivença!... 
Portugal hoje só pensa 



Em ser, sempre — portuguez. 

Da Peninsula os cantores 
Celebram hoje os primores, 
Brazão de nossos avós. 
Náufragos!... Folgae! Um porto, 

Guarida, paz e conforto, 
Nosso lar é para vós. 

Nos plainos d'Aljubarrota 
Á Hespanha coube a derrota, 
O triumpho a Portugal: 
Honra e gloria ao Condestavel, 
Por valor — o indomável! 
Pela virtude — immortal! 

Salve! D. João Primeiro, 
Que este tecto hospitaleiro 
Deixaste firme e de pé! 
Heis de vel-o no futuro 
Mais forte, firme e seguro; 

É nosso qu'rer nossa fé. 

Pátria, pátria! as cimitarras 
Torceste! Quebraste as garras 
Das Águias e dos Leões! 
Mantém, defende teus lares; 
Té aos indicos palmares, 
Ergue, altiva, os teus brazões. 

fi notas de roda-pé invariavelmente de carácter Esta poesia tem 6 notas ae ruua v 

explicativo da narrativa histórica. 
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IV. POEMAS SATIRICO-HUMORÍSTICOS SOBRE A QUESTÃO IBÉRICA 
(N° 148 a 191) 

148. Sem autor — Amphiguri. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 19.8.1854, n° 187, p. 3. 

AMPHIGURI 

Quem quer ouvir o que vai?... 
Da arca de Noé sai 
Muita e bella bicharia, 
Oh ! e quem o tal diria? !... 
Andam logo aos baldões 
Todos esses bicharrões 
Por esse mundo além. 
A lua na manga tem 
Os gallos que tem gallinhas; 
E ficam sem as sardinhas 
Os ursos da côr d'arminho, 
E çuardam todo o seu linho. 
Os touros saltam nos curros 
E soltam bravios urros: 
E cá pelo nosso Minho 
Até as folhas dão vinho 
Os coelhos e os furões 
Se juntam, fazem funcções, 
As pulgas pucham carretas, 
As serpentes usam tretas, 
E deixam mattas bravias 
P'ra fazerem cortezias. 
os bugios, maçaricos 
Cobrem focinhos e bicos; 
E maçaricas, macacas 
Trazem cutellos e facas, 
Dá a vistosa perdiz 
Com tuo em vasa-barris. 
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Eram d'antes figurões 
Na sua toca os leões; 
Querem hoje ser borregos, 
Ou ao menos bois-gallegos, 
Desprezam o pátrio ninho, 
E preferem-lhe o visinho. (*) 
Eis a historia dos bichos 
Com seus gostos, seus caprichos; 
E rematarei a historia 
Com a verdade notória 
Que muita cousa se faz 
Com ouro, vapor e gaz. 

(*) Ainda ha comtudo leões que presam a independência e separação 
da sua terra da visinha, que sendo maior, enguliria a mais pequena, 
se esta lhe quizesse dar leis. 
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149. [BANDEIRA, José de Sousa] —• Carta da Viscondessa de Kikiriki, a 
seu Esposo, o Visconde do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz. Tisana, Porto, 24.10.1854, n° 243, p. 2. 

Carta da Viscondessa de Kikiriki, a seu Esposo, 
o Visconde do mesmo Titulo 

25. 
Houve um brinde estripitoso, 
que os copos nos fez quebrar: 
— União peninsular —, 
Foi o brinde que propoz 
Um jovem que vende arroz. 
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150. [BANDEIRA, José de Sousa] — Carta da Viscondessa de Kikir 
seu Esposo, o Visconde do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 14.5.1855, n° 113, p. 1. 

Carta da Viscondessa de Kikiriki, a seu Esposo, 
o Visconde do mesmo Titulo 

8. 
O gallego cá da casa, 
Animal carregador, 
Era o correio de amor, 
Escriptinho que trazia, 
Um pataco lhe rendia. 

9. 
Detesto o bicho gallego, 
Que se comporta mui mal. 
D'antes era este animal 
Mais fiel que um cão de quinta. 
Hoje, primo, está na tinta. 

10. 
O gallego, que dá agua, 
Mesmo o que vai aos recados 
Se dous patacos safados 
Alguém nas mãos lhes desdobra 
São pau para toda a obra. 
(...) 
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151. Sem autor — Sem título, (Porto, 19.9.1857). 
Fonte: Aurora do Lima, Viana do Castelo. 21.9.1857, n° 262 

(...) 

Uns, o ferro-carril do Porto a Vigo, 
Guerream sem cessar, como inimigo 
Do commercio gigante cá do Porto, 
Que, dizem, ficará de nariz torto! 
Ouros querem provar que as ferreas-vias, 
Devem novas surgir todos os dias, 
Porque, todo o paiz atravessando, 
Vestigios de riqueza vão deixando, 
E sustentam que a gente de negocio, 
Cá do Porto, depois, não morre d'ocio, 
Antes ha de ganhar muito dinheiro, 
Prendendo relações c'o mundo inteiro; 
E parece que os taes, sobre o futuro, 
Fazem assim um calculo seguro; 
Que mais próprio sempre é da gente fina, 
Fazer guerra aos que adoram a rotina! 

C) 
A bandeira hespanhola, ensanguentada, 
Pede á madre del pueblo, envergonhada, 
A vingança cruel e furibunda 
Em que o gentio d'Hespanha tanto abunda; 
Receia-se até, já, que o D. Quixote, 
Da campa se levante, e ao seu chicote, 
Lançando, com furor, a mão mirrada, 
Cá venha dar immensa chicotada, 
Punindo com rigor a ousada gente 
Que o jogo aos seus patricios não consente, 
E duras leis chamando em seu abono, 
Toma conta da casa, e prende o dono! 

Receia-se, ainda mais, que o Espartero 
Venha dançar comnosco algum bolero. 
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E nos cance, e nos mate, n'um instante, 
Sendo aqui, como lá, o par marcante! 

A ousada authoridade, as leis teimosas, 
A nossa imprensa, e muchas otras cosas , 
De Hespanha levarão tanto sopapo, 
Que D. Quixote, alçando a voz do papo, 
Depois de terminada essa tramóia, 
Exclamará vaidoso : "Aquifue Troya !" 

Todo o bom portuguez o rosto cobre, 
Caleches já não ha na Porta-Nobre, 
Para levar á Foz tantos banhistas, 
Que parte, nenhum tem nessas conquistas, 
Porque tem sido já todos fretados, 
P'ra conduzir á China os emigrados, 
Que vendo que a ousadia foi tamanha, 
Engulidos receiam ser da Hespanha, 
Embora por aqui, pela calada, 
Se riam, a bom rir, da hespanholada! 

O Ecco Popular, que disto entende, 
E os direitos gallegos já defende, 
Respeitado será, por patriota, 
E campeão eximio da batota, 
Que em politica tem, já, ensaiado, 
Com famoso, e estupendo resultado, 
Embora outros jornaes, menos manhosos, 
Em guerra lhe accender sejam teimosos. 
(...) 
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152. Sem autor — Carta de Charonte, barqueiro do Styge a Plutão 
Deus dos Infernos. 
Fonte: O Purgatório, Porto, 26.6.1859, n° 3, p. 2. 

Carta de Charonte, barqueiro do Styge a Plutão Deus dos Infernos 

Maldito hespanhol 
Maldito christão, 
Terras portuguezas 
Para ti não são 

Maldito hespanhol 
Maldito christão, 
O diabo te espera 
No seu caldeirão. 
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153. BANDEIRA, José de Sousa — Carta da Viscondessa de Kikiriki, a 
seu Esposo, o Visconde do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz. Tisana, Porto, 12.9.1859, n° 206, p. 1. 

Carta da Viscondessa de Kikiriki, a seu Esposo, 
o Visconde do mesmo Titulo 

1 
Correm por cá, na cidade, 
Uns zuns zuns que mettem medo, 
Ha quem diz que tarde ou cedo 
A nossa visinha Hespanha, 
Nos aboca, e nos apanha, 

2 
Ha quem diz que os taes caminhos 
De ferro, que custam ouro, 
São, Primo, de máo agouro, 
E que a casa de Bragança 
Perde n'esta contradança. 

3 
Ha mesmo quem desconfie 
Do protector hespanhol, 
E lhe põe a calva ao sol, 
Mesmo pela barateza 
de tão colossal empreza. 

4 
Parece, Primo, que querem 
Que o nosso Portugalzito, 
Tão pequeno e tão bonito, 
Por certos meios e manha 
Seja provincia d'Hespanha. 

5 
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Nada tenho de estadista, 
E disto pouco percebo. 
Mas sempre lhe digo — cebo, 
se tal vejo, mesmo nua, 
Eu saio ao meio da rua. 

6 
E com cacos, com panellas, 
Espetos, tachos, funis, 
E outros mais projectis 
Do arsenal de Mavorte, 
Lhe darei guerra de morte. 

7 
Não hão-de, Visconde eximio, 
Levar isto ás mãos lavadas, 
Com chuços, com barricadas, 
O povo resistirá 
E o tempo lh'o mostrará. 

8 
Também se diz que veremos 
Brilhar o velho Bandarra, 
E que vem, não pela Barra, 
Mas por terra, o tal papão, 
O Rei Dom Sebastião. 

9 
Esta, Primo, é muito gorda, 
E difficil de engolir; 
Porém, saia o que sahir, 
Venha ou não Sebastião, 
Não quero beijar-lhe a mão. 

10 
Eu pertenço, como sabe, 
De bronbach á dynastia, 
E antes, Primo, viveria 



D'aparas d'ostia sem sal, 
Do que ser-lhe desleal. 

11 
Eu espero em Deos, que breve 
Hei-de ver o nosso anjinho. 
Pois lhe digo em segredinho, 
Que as cousas marcham mui bem 
E que não tarda quem vém. 

12 
Hontem vi nos céos á noite 
Uma aurora boreal: 
Isto, Primo, é bom signal, 
Pois que o céo se pronuncia, 
Não vem longe o grande dia. 

13 
Não se assuste; hei-de acudir-lhe, 
Hei-de arranjar-lhe o perdão, 
Alguns mezes de prisão, 
Nada mais — Visconde amado, 
Isto fica a meu cuidado. 

14 
Item, diz-se á boca cheia, 
Que o bonnet rouge formiga, 
E que existe oculta liga 
Entre nós e os castelhanos, 
E outros que taes maganos. 

15 
Esta, Primo, engulo eu, 
Mesmo até sem me engasgar, 
Pois ouço, com bem pezar, 
Que qualquer futrica berra 
Contra a nobreza da terra. 
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154. Sem Autor, —A Ibérica União. 
Fonte: O Nacional, Porto, 13.2.1860. n° 34. p. 2. 

No Carnaval do Porto de 1860. houve um desfile de máscaras e 
caleches que percorreu a praça de D. Pedro, largo da Batalha, Rua 
dos Clérigos e de Santo António. Um dos carros "levava alguns 
individuos alusivos á união ibérica, os quaes também distribuiam os 
seguintes versos": 

A Ibérica união, — 
É a melhor das uniões, 
Pois da lista das nações 
Supremio ua nação! 
Esta boa absorpção, 
É p'ra Hespanha bem real, 
Pois lhe dá proveito igual, 
Aquelle que já gosou, 
Quand'outr'ora ella sugou 
O sangue de Portugal ! 
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155. M. G. — Carta de um deputado da Opposição a sua prima D. 
Engracia. 
Fonte: O Jornal do Norte. Porto, 31.3.1860, n° 65, p. 1. 

CARTA DE UM DEPUTADO DA OPPOSIÇÃO 
A SUA PRIMA D. ENGRACIA 

(...) 
O contracto Salamanca 
Tem-nos dado que fazer, 
E não sei como ha de ser! 
O maldito castelhano, 
Diz agora que houve engano!! 

O contracto primitivo 
Annular elle pretende ! 
O caminho não se estende 
Como em antes se estendia, 
Porque diz que assim perdia? 

Quer agora que se approve 
O que acaba de alterar, 
Mas eu hei de badalar 
Com a força dos pulmões 
Contra taes alterações. 

Não me vergo a qualquer cousa, 
E cheirando-me isto a esturro 
Levo tudo mesmo a murro, 
Desbarato, sou imprudente, 
Ninguém ha me faça frente. 

E com penna de eu ficar 
Esticado como um pato, 
Não approvo tal contracto; 
Tenho sangue azul nas veias, 
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Esse sangue dos Correas. 

O visconde da Bandeira 
Quer em Elvas uma calha. 
Para que a nossa metralha, 
Disparada dos canhões. 
Não permitia as invasões. 

Apezar de ser já velho, 
Tem rasão, não anda mal, 
Pois não quer que Portugal, 
Por desleixo, ou por enganos, 
Torne a ser dos castelhanos. 
(...) 



156. [BANDEIRA, José de Sousa] — Carta do Visconde de Kikiriki, a 
sua Esposa, a Viscondessa do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 5.6.1860, n° 120, p.l. 

Carta do Visconde de Kikiriki, a sua Esposa, 
a Viscondessa do mesmo Titulo 

29. 
Não se assuste, Viscondessa, 
Com certa galga mui má, 
Que corre agora por cá; 
Ha quem diz que D. Hespanha 
Qualquer dia nos apanha 

30. 
E nos anexa ás Castilhas, 
Já se sabe por appenso ! 
Quando seriamente penso 
Neste arranjinho francez, 
Jul so ser um entremez 

31. 
Que a nação fusiladora 
Traga isto no toutiço, 
Não me espanta nada disso, 
Pois segundo um litterato, 
O gato namora o rato. 

32. 
Mas que entre nós haja quem 
Achincalhe Portugal 
Com união tão fatal, 
Tal ideia sé teria 
Em Rilhafoles valia 

33. 
Se nos meus dias tal vejo 
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Ponho-me logo a andar. 
Dou ás trancas sem parar, 
Proclamando á lua. ao sol 
— Antes mouro que hespanhol 

34. 
Visto que neste paiz 
O meu pai me fabricou, 
Visto que portuguez sou, 
Quero morrer portuguez, 
E adeos até outra vez. 
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157. Sem Autor — Os Gal legos!... 
Fonte: 0 Purgatório, Porto. 16.7.1860. n° 82, p. 1. 

OS GALLEGOS !... 

Rataplam, rataplam, rataplam! 
Que lá vem os gallegos alem! 
Rataplam, rataplam, rataplam! 
Ninguém tenha aqui medo! ninguém!! 

Pois os gallegos casmurros, 
Que carregam como uns burros, 
Aos pontapés e aos murros 
Sahirão de Portugal! 
Ver-se-hão no antigo espelho, 
Que ha muito portuguez velho, 
Que c'um cipó, c'um chavelho 
Ha de estroncar-lhe o faval! 

Os gallegos !... os caragos !... 
Que venham! terão affagos, 
Hão de ser aqui bem pagos 
Da sua cubica vil! 
Que venham de pau e corda, 
Pois p'ra essa suja horda, 
Que com bolota engorda, 
Temos carvalhos aos mil. 

Venha dos porcos a raça, 
Com jacobina trapaça, 
Venha, p'ra esgotar a taça 
Da paciência ao portuguez. 
Venham metter-se no torno; 
Temos muita pà do forno, 
E o sangue, se agora é morno, 
Ha de aquecer duma vez!... 
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Gallegos! vmde depressa, 
Correi, mas não vos esqueça, 
Que do porco é a cabeça 
Um bocado menos mau. 
Pobres cochinos! vereis 
Que nós não somos Muleys, 
Pachàs, ulemas ou beys; 
Hemos correr-vos a pau! 

Temos já Ia linha, 
A 2a está visinha. 
E a 3a, torcidinha, 
Pode dar um bom cordel. 
Em tendo milicianos, 
Escusado é temer damnos; 
Somos uns grandes maganos!... 
Que te parece, ó Manei?!... 

Eu cà, co'a minha raida, 
Bebendo meia canada, 
Levo só d'uma enfaida 
Duzentos e trinta e três! 
Que o gallego é como o rato, 
Roe, roe, mas é timorato; 
Se alguém o teme, insensato! 
Mau mez p'ra elle, mau mez! 

Rataplam, rataplam, rataplam! 
Que lá vem os gallegos alem! 
Rataplam, rataplam, rataplam! 
Ningem tenha medo! ninguém!! 



158. [BANDEIRA, José de Sousa] — Carta do Visconde de Kikiriki, a 
sua Esposa, a Viscondessa do mesmo Titulo. 
Fonte: 0 Braz Tisana, Porto, 9.11.1860, n° 259, p. 1. 

Carta do Visconde de Kikiriki, a sua Esposa, 
a Viscondessa do mesmo Titulo 

12. 
Também temos quem se queira 
Annexar a Dona Iberia, 
Fidalga mui rica e seria, 
Que enforca, reza, amortalha, 
Por dá cá aquella palha. 

13. 
Quem lh'as faz, paga-lh'as logo, 
Morre em breve fuzilao: 
Acho isto muito máo, 
Pois tenho, viscondessinha, 
Muito amor á vida minha. 

600 



159. [BANDEIRA. José de Sousa] — Carta do Visconde de Kikiriki, a 
sua Esposa, a Viscondessa do mesmo Titulo. 
Fonte: 0 Braz Tisana. Porto, 14.12.1860. n° 288, p. 1-2. 

Carta do Visconde de Kikiriki, a sua Esposa, 
a Viscondessa do mesmo Titulo 

1 
Vou-lhe dar, Viscondessinha, 
Uma noticia d'arromba, 
Que me parece ser bomba, 
Que nos lançou d'esta vez, 
Um folhetinho em francez. 

2 
Eu não vi o tal folheto, 
Mas já lhe torço o nariz, 
mas alguém que o leu me diz, 
Que elle tracta os portuguezes 
Como rebanho de rezes. 

3 
Não duvido, pois lá fora, 
Passamos por pouca cousa, 
Qualquer bigorrilhas ousa, 
Em fel a penna molhar, 
E contra nós rabiscar. 

4 
Só nos conhecem, Priminha, 
Para impingir-nos as chitas, 
As rendas, filós e fitas, 
E outras mais quinquilharias, 
Que põem as bolsas vazias. 

5 

601 



Mas, tornando á vacca fria. 
Ao folheto de Paris, 
Dir-lhe-ei o que elle diz, 
Já se sabe, que o não li, 
E qu'inda mesmo o não vi. 

6 
Diz elle, estar decidido, 
Na Pantheon de Paris, 
Que o nosso primo Luiz, 
Tracte agora os portugezes 
Como roupa de francezes. 

7 
Que vai este Portugal, 
Que não faz mal a ninguém, 
Perder o nome que tem, 
Unir-se appenso por linha, 
A nação nossa visinha. 

8 
Vade retro Satanaz! 
Agoa benta! cruz, diabo! 
Não creio que vá ao cabo, 
Inda mais por esta vez, 
O pensamento francez. 

9 
Os nossos portuguezitos 
Tem cabellinho na venta, 
Pegando na ferrugenta, 
Lá se vai, lá se acabou, 
Tudo que Martha fiou. 

10 
Os castelhanos, Senhora, 
Já nos conhecem de perto, 
E é certo, e mais que certo, 
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Qu'inda ha pouco os francezmhos 
Levaram pelos focinhos. 

11 
Que venham, que hão-de encontrar 
De pé firme, e na fronteira, 
D'arcabuz e cabelleira, 
O velho Kikiriki, 
Que se bate e não se ri. 

12 
Hei-de ter ás minhas ordens 
Três batalhões de viscondes 
E outros tantos de condes, 
Além de seis batalhões 
De fidalgos e barões. 

13 
E de mais, seis regimentos 
De bacharéis e doutores, 
De nobres commendadores, 
Além de dez d'empregados, 
Promptinhos e bem fardados. 

14 
Que venham, não tenho medo, 
Que mettam cá dentro o pé; 
Temos por nós o Loulé, 
Chefe do grande partido, 
Que se agachou em Gramido. 

15 
Temos a nosso favor 
O Bentinho da marinha, 
Com as suas naus de linha, 
Artilhadas de epigrammas, 
E que dão fogo sem chammas. 



16 
Temos também de reforço. 
Dúzia e meia de soldados, 
Ha trinta annos tarimbados: 
Já são calvos, não tem dentes, 
Mas são bravos e valentes. 

17 
Certo bravo, á frente destes, 
Responde, com voz guerreira, 
Pela praça da Figueira, 
E promette ás barraquinhas, 
Salvar todas as gallinhas. 

18 
Já se vê, Viscondessinha, 
Que temos as costas quentes, 
Deixe ganir os prudentes, 
Eu por mim não temo a guerra, 
Nem por mar e nem por terra. 

19 
E verdade que se rosna 
Que a cousa não vai a sôcco, 
Que temos um bicharoco, 
Que armado d'astucia e manha, 
Nos quer vender á Hespanha. 

20 
Que vai formar-se um império 
Que tem o nome de Iberia, 
Em tão profunda materia 
Não posso metter o bico, 
Porem, Prima, não me fico. 

21 
In Mo têmpora houve 
Quem nos vendesse a Castella, 



Mas enfastiado d'ella 
Portugal ergueu a frente. 
E tornou-se independente. 

22 
Não duvido que hoje em dia 
Alguém haja que isto queira, 
Pois é moda a tal asneira, 
Do forte engolir o fraco. 
Sem mesmo lhe dar cavaco. 

23 
Se não quer ser portuguez, 
Se não lhe cheira o paiz, 
É senhor do seu nariz, 
Tem o remédio na mão. 
Vá viver n'outra nação. 

24 
Que nos deixe e se retire, 
E vá na paz do Senhor. 
Seja, Priminha, qual fôr 
Esta firma tão capaz 
Nenhuma falta nos faz. 

25 
Desconfio que a tal peça 
De Rilhafoles fugiu, 
Que de lá se escapuliu 
Sem que fosse presentido, 
Pelo bom doutor Pulido. 

26 
O que é certo é que o folheto 
Já vai dando que fallar, 
Muita gente anda a pensar 
Se em desconto de peccados 
Ficaremos annexados. 
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27 
Torno a dizer-lhe, não creio 
Metade de tudo isto, 
Duvido que Jesus-Christo, 
Que nos fallou em Ourique, 
Não se mexa e assim se fique. 

28 
Sem a vontade de deos, 
E de fé, nada se faz, 
Sei isso desde rapaz; 
Nada pois me espantará, 
E o que fôr soará. 

29 
Mas, pelo sim, pelo não, 
Eu por mim vou protestando, 
E sempre desconfiando 
De certa gente, Priminha, 
Que tem voto na cosinha. 

30 
O que lhe peço, Senhora, 
É por fim que não se assuste, 
Quer lhe custe, quer não custe, 
Tome a cousa em ar de graça, 
Ou por outra, por chalaça. 

Outros Periódicos: 
A Época, Lisboa, n° 286, 18.12.1860, p. 1. (Confirma que o autor é o 
próprio José de Sousa Bandeira). 
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160. Sem autor —As Fortificações de Lisboa. 
Fonte: O Asmodeu, Lisboa, 17.1.1861, n° 7, 6a Série, p. 2. 

AS FORTIFICAÇÕES DE LISBOA 

Ha dois dias em S. Bento 
Um ministro reclamava, 
O voto do Parlamento 
Para a obra que intentava 

Meus senhores, attendei-me 
(Em Lisboa isto passa.) 
Alguns contos concedei-me 
Pois nada se faz de graça. 

Quero, em breve, a obra é boa 
Fortificar, fortificar 
Fortificar, fortificar 
Fortificar Lisboa... 

Eu bem sei que lá por fora 
É costume muito antigo 
Trazer á tropa melhora, 
Mas contra isso é que brigo 
Não ha armas nem soldados, 
Não ha manobra também 
Dos systemas adoptados 
Não entende cá ninguém; 

E por isso a obra é boa, 
Fortificar, fortificar 
Fortificar, fortificar 
Fortificar Lisboa... 

S'lá perdida a disciplina 
Não ha tropa, não ha nada, 
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Estão os fortes em ruina, 
A raia está desarmada. 
Da nossa artilheria, 
Nem uma peça dá fogo, 
Não temos cavallaria, 
O exercito é um logro. 

E por isso, etc. 

Está o Tejo ao Deus dará 
Por mar e terra ha entrada, 
Ardor guerreiro não ha, 
A nação está desarmada; 
Em toda a parte liberto 
Pôde entrar o inimigo, 
Mas para não o termos perto, 
Procuremos nós abrigo. 

E por isso, etc. 

Estamos promptos para guerra 
Por dá cá aquella palha, 
Os amigos de Inglaterra 
Não é lá cousa que valha, 
Ganha forças a Hespanha, 
E com o auxilio da França 
Cuida já que nos apanha; 
Sempre a Hespanha é bem creança. 

E por isso, etc. 

Esta poesia jocosa é precedida pela seguinte explicação: 
"Antes de retirar de Lisboa, o celebre Levassor prometteu recitar 
uma canção — parodia das Côtes dAngleterre, e que, segundo consta 
a Asmodeu dever-se-ha chamar: As fortificações de Lisboa. Será 
pouco mais ou menos assim ... com acompanhamento da musica, que 
foi dos navaes, que foi da armada e que foi musica." 

608 



161. Sem autor —Ladainha Anti-lb eriça. 
Fonte: 0 Luso, Porto, 26.5.1861, n° 30. p. 2. 

LADAINHA ANTI-IBERICA 

Da fraternidade gallega 
"Libera nós domine " 

Da ideia d'uniao ibérica 
" Libera nós domine" 

Das castanholas, pandeiros e sanfonas 
" Libera nós domine" 

Dos caragos e mochachos 
" Libera nós domine" 

Para que sejamos livres 
" Te rogamos, audi nós " 

Para que tenhamos um governo 
"Te rogamos, audi nós " 

Para que se acabem as dissoluções de parlamentos 
"Te rogamos, audi nós " 

Para que os ministros não digam que são pedreiros livres 
"Te rogamos, audi nós" 
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162. [BANDEIRA, José de Sousa] — Carta do Visconde de Kikiriki a 
sua Esposa a Viscondessa do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 10.6.1861, n° 130, p. 2. 

Carta do Visconde de Kikiriki, a sua Esposa, 
a Viscondessa do mesmo Titulo 

17 
Hei-de, com unhas e dentes, 
Atirar-me aos castelhanos, 
Que depois de tantos annos, 
Querem comnosco brincar, 
E este povo escravisar. 

18 
Hei-de gritar na tribuna: 
Ás armas, valentes lusos, 
Nada de rocas, de fusos, 
Venha o chuço, venha o sino, 
Venha a pá e venha o hymno. 

33 
Parece que o grande Marques, 
No galheteiro, de novo 
Fallará ao nosso povo, 
Não só contra o iberismo, 
Mas também do lazzarismo. 
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163. Sem autor — Ladainha do Povo Portuguez. 
Fonte: O Português, Lisboa, 15.6.1861. n° 2433, p. 3. 

LADAINHA DO POVO PORTUGUEZ 

Livrai-nos Senhor: 
Dos serpas e dos ferrões; 
Dos fontes e dos truões; 
Dos cabraes e miguelistas; 
Dos santões e lazaristas; 
Da peste que mata a gente, 
Do jornal que sempre mente; 
Dos sampaios com bolotas; 
Dos badanas com batotas; 
Dos thomazes com cynismo; 
Das ideas d'iberismo; 
De politicos de trapeira; 
De sábios de carvoeira; 
Dos tribunos desbragados, 
Que berram d'esfomeados. 
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164. [BANDEIRA, José de Sousa] — Caria do Visconde Kikiriki a sua 
Esposa a Viscondessa do mesmo Titulo. 
Fonte: O Braz Tisana, Porto, 18.7.1861, n° 161,p. 2. 

Carta do Visconde de Kikiriki, a sua Esposa, 
a Viscondessa do mesmo Titulo 

17 
Temos por cá um cometa, 
Que nos veio visitar. 
Porem, sem annunciar, 
E d'antemao, que chegava, 
E que entre nós se hospedava. 

18 
É um cometa janota, 
De longa cauda luzente, 
Mette medo a muita gente, 
Que vê nelle um mau signal 
Contra o nosso Portugal. 

19 
Dizem uns que o tal cometa 
Grandes males annuncia, 
Que teremos qualquer dia 
Uma bernarda modelo, 
De levar couro e cabello. 

20 
Uma bernarda, Priminha, 
Que fará tremer o throno, 
E causará a seu dono 
Grandes cólicas romanas, 
E sezões napolitanas. 
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21 
Que a nossa avó Dona Iberia, 
A boca enorme ha-de abrir, 
E que nos ha-de engulir, 
Cahindo os portuguezinhos 
Na pança dos galleguinhos. 

22 
Eu porem não como esta, 
Que é muito gorda, meu bem; 
Em quanto que o Borratem 
A casaca não virar, 
Nada ha que recear. 



165. EUXODIO, Fr. — Brado Nacional. 
Fonte: O Asmodeu, Lisboa, 8.2.1862, n° 14,7a Série, p. 2. 

BRADO NACIONAL 

Agora o penhor ultimo de ajfecto, 
D'amor efé te dou por despedida 

José Agostinho de Macedo 

Sou velho, mas n'outro tempo 
Já fiz a minha figura, 
Tive pintos, porém hoje... 
S'tou vivendo d'impostura. 

Esmolla ainda não peço 
Pelas ruas da cidade, 
Ao peito ainda não trago 
A chapa da Caridade! 

Aos amigos mais ricassos 
Vou pregando o meu calote... 
E para encubrir mazellas, 
Ando sempre de capote! 

Tenho óptimos ministros 
Professos todos n asneira ! 
Espertos como o ratinho, 
Que fica na capoeira!... 

Tnho navios sem conto, 
Nem mesmo posso contar 
Com aquelles, que apresento 
No meu Tejo a figurar! !... 

E van gloria d'outras eras 
Bem felizes, que lá vão! 
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São remendos d'um pedante 
Mais vaidoso que um pavão!! 

Recuerdos de mejor tiempo 
De eso tiempo de Pombal ? 
Que fez las otras naciones, 
Respeitarem Portugal!!... 

N'outro tempo n'esta casa, 
Não morava um remendão... 
Nem tinha sahidas falsas, 
Por uma escada de mão... 

Que venham os castelhanos 
Despertar nosso furor... 
Se quizerem ir corridos, 
Com desprezo zombador! 

Temos tropas aguerridas... 
Três alferes p'ra um soldado! 
Mas cheirando-lh'a murrão... 
Está tudo transtornado! 

Nas paradas, linda vista 
Fazem os nossos mar'chaes! 
Mas em campo cousa rica , 
Dão ás trancas por demais. 

Fortalezas isso então, 
Papafina... cousa boa... 
Podem vir, os castelhanos, 
de Madrid até Lisboa!... 

Esta gente é patriota, 
São um pouco tagarellas, 
Comparados aos zuavos, 
Que desprezam bagatellas. 



Findou aqui o meu canto 
D'esté brado nacional, 
Pois é este o verdadeiro; 
Retracto de Portugal! 

616 



166. Sem Autor, — Portugal vai áVélla. 
Fonte: Diário do Povo, de Portugal e Possessões, Porto, 26.2.1862, n° 
47, p. 2. 

PORTUGAL VAIA VÉLLA 

Disse o marquez de Pombal, 
Que hoje é tido por um zóte, 
Que o infeliz Portugal 
Hia á vela, como um bote! 

E que diria o marquez, 
Santo nome de Jesus! 
Se visse o tal ministério... 
O ministério de truz?! 

Um maneta para a guerra 
Pode fazer guerra mansa; 
O soldado está na tinta, 
Os generaes são de pansa. 

Um Anselmo para o reino 
Vai pôr o reino a tenir; 
No reinado dos Anselmos 
Quem deixará de se rir? 

Um Lobo para a fazenda 
Dá co'a fazenda em Pantana; 
Temos thesouro sem cheta, 
Tendo guerra sem catana. 

Mem-desleal na marinha 
Vai pol-a em vasa-barris; 
Ficamos sem chavecos, 
Andando só por carris. 
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Nos estrangeiros o neto 
Do fidalgo traidor! 
Do amigo dos Filippes ! 
Ai, Jesus!... Jesus! Senhor! 

Adeus, adeus, Portugal! 
É certo que vais á vela ! 
Encalhas nos Salamancas, 
Vais naufragar a Castella! 

Estas quadras foram enviadas pelo correspondente de Lisboa que 
diz terem sido distribuídas por um máscara no dia 23 de Fevereiro. 

Outros periódicos: 
O Bracarense, Braga, n° 682, 3.3.1862. 
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167. Sem Autor — Carta d'um Saloio em Lisboa ao Mestre Nicolau do 
Porto. 
Fonte: O Braz. Tisana, Porto. 29.4.1862, n° 99, p. 2. 

Carta d'um saloio, em Lisboa, ao mestre Nicolau, do Porto 

26 
Dona Iberia não descura 
De lançar-nos sua vista; 
Tem agora uma Revista 
P'ra fazer bem conhecidos 
Nossos homens e partidos. 

Nota: Trata-se da Revista Ibérica, publicação anunciada na secção de 
notícias do n° 97, 26 de Abril d 1862. 
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168. Sem Autor — Recordações de Sevilha. 
Fonte: O Asmodeu, Lisboa. 3.6.1862. n° 60, p. 4. 

RECORDAÇÕES DE SEVILHA 
I 

MISÉRIA 

A aspirar teu puro alento 
Com mais desgraça que aceio; 
Sevilha; eis-me em teu seio 
A cavallo n'um jumento! 

Abrindo uma venta ao espaço 
Fecho a outra co'o pollegar, 
E da atmosphera faço 
Flebil lenço de assoar! 

De magoas a bola estala 
Sorri-lhe a calça no assento, 
Duas camisas na malla 
Ceroulas... no pensamento !... 

Com ares de poeta esguio, 
Como quem está a dormir 
Vou escutando o murmúrio 
Do gentil Guadalquivir! 

E como é de graça, arrasto 
Para o templo a vista fria 
Pois antes de graça queria 
Que fosse a casa de pasto! 

Antes queria ver n'um prato 
Uns fritorillos y pan, 
Que essas virgens de Mulato, 
E os Christos de Sulveran! 
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Antes queria ver n um taxo 
A cabeça d'um marrano; 
Do que a cabeça, debaixo 
Do braço de S. Laureano! 

Collossal roubado cão 
As moscas no ar apanha, 
E maldiz a união 
Entre Portugal e Hispanha. 

Que hontem, só tive um osso 
Que me ficou de comer! 
E hoje apenas por almoço 
As lembranças de o roer! 



169. NEPTUNO —Spleen, (31.10.1862). 
Fonte: O Raio, Porto, 12.11.1862, n° 179. 

SPLEEN 
(...) 

Ouçam agora, 
Qu'este spleen é da moda e vae-se embora: 
Eu sonhei ha três dias grande sonho! 
Que grande reboliço ia em Logronho; 
Que o heroe de Vicalvaro via claro 
O que outros não vêem — que lhes é caro 
Via a Hespanha levantar-se — colosso forte 
E invadir Portugal, lá pelo norte! 
Foi sonho, tudo sonho, um puro sonho... 
Mas nem por isso deixou de ser medonho. 
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170. Sem Autor — Portugal. 
Fonte: O Escalpelo, Lisboa, 6.6.1863, n° 5, p. 3 

PORTUGAL 
Sou velho, mas n'outro tempo 
Já fiz a minha figura 
Tive pintos, porém hoje... 
'Stou vivendo d'impostura! 

Esmola inda não peço 
Pelas ruas da cidade, 
Ao peito ainda não trago 
Chapa da mendicidade! 

Aos amigos mais ricaços 
Vou pregando o meu calote, 
E para encobrir mazellas 
Faço tudo andar a trote. 

Tenho óptimos ministros... 
Professores todos n'asneira... 
Espertos como o ratinho 
Que fica na ratoeira. 

Tenho navios sem conta, 
— Nem mesmo posso contar, 
— Com aquelles que apresento 
— No meu Tejo a figurar! 

São vaidades d'outras eras, 
Que tinham menos patetas... 
No tempo em que os ministros 
Não podiam ser poetas... 

"Recuerdos de mejor tiempo 
De esso tiempo dei Pombal, 
Que fez las otras naciones 
Respeitarem Portugal!" 
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N'outro tempo não haviam 
Tantos Britos-Arouqueiros... 
Mas agora, infelizmente, 
Temos muitos trapaceiros... 

Que venham os castelhanos 
Despertar nosso furor, 
Se quizerem ir corridos 
Com desprezo zombador!... 

Temos tropas aguerridas... 
Três alferes pr'a um soldado! 
Mas cheirando-lhe a murrão... 
Está tudo transtornado! 

Nas paradas, linda vista 
Fazem os nossos mar'chaes! 
Mas em campo, cousa rica, 
Dão ás trancas por demais! 

Pois em quanto a fortalezas? 
Isso então é coisa boa! 
Podem vir os castelhanos 
De Madrid até Lisboa! 

Patriotas, isso então... 
É mesmo um louvar a Deus... 
A pátria está vendida 
Por estes novos judeus! 

Sou velho, mas n'outro tempo 
Já fiz a minha figura; 
Porém hoje cá por casa, 
Só se vive d'impostura! 

Trata-se de uma cópia, com pequenas variações, do poema Brado 
Nacional, publicado no Asmodeu, Porto, n° 14, de 8 de Fev. dei862. 
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171. Sem Autor — Carta do Barão de Tomates a sua Esposa a 
Baroneza do mesmo Titulo. 
Fonte: Arquivo Comercial, Porto, 14.9.1863, n° 31, p. 1. 

CARTA DO BARÃO DE TOMATES A SUA ESPOSA 
A BARONEZA DO MESMO TITULO 

Baroneza, mesmo agora 
Principio esta missiva, 
Pois vim na locomotiva 
Que me trouxe lá de Hespanha; 
Mando dous potes de banha. 

Esta compra que lhe fiz 
É barata, é hespanhola, 
Pôde untar com ella a bola, 
Que lhe juro ha de fazer 
Seu cabello ennegrecer. 

Eu por ora não preciso 
Illudir as raparigas, 
Conto-lhes duas cantigas, 
E com estas lonas só 
Não reparam no chino. 

Quem me dera, Baroneza, 
No tempo em que se usava 
Carroção, e viajava 
Montadinho n'um jerico, 
Que nos dava o pobre Xico ! 

Ia d'aqui a Cofiares, 
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Ia as queijadas de Cintra. 
A vontade, qual pelintra, 
Que não dá apreço ao mundo. 
Tendo, sim, pensar profundo. 

Mas note, minha amiguinha, 
Que com elle só parecia; 
A Priminha bem me via 
Quando eu ia a Barlavento 
Repimpado n'um jumento ! 

Deixando cousas passadas 
Vamos ás cousas presentes; 
Fui com dous dos meus parentes 
Fazer uma patuscada 
Dentro de Villa Cronada. 

Petiscamos n'um bom hotel 
Onde havia uma mochacha 
Que nos deu vinho e bolacha 
E com ovos chocolate, 
Que á merenda poz remate. 

Christina era a pequena, 
Mais formosa que uma houri; 
Quando a vi, um phrenesi, 
Baroneza, me assaltou 
E jamais me abandonou. 

Eu confesso o meu peccado, 
Quando vejo uma hespanhola 
Sinto os miolos na bola 
Ferverem como um cachão, 
Dando immenso trambolhão. 

Pôde contar, Baroneza, 
Que em quanto a não conquisto 
Eu não saio fora d'isto: 



De Lisboa a Badajoz 
Ou o corpo feito em pós. 

Que me diz, meu carobem ? 
Já que estamos tão distantes 
Deixe ao menos dous instantes 
De prazer ao seu Barão; 
Aproveito a occasião?... 

Eu bem sei que a Baroneza 
Está pensando já comsigo: 
O menino corre perigo ! 
Mas socegue, eu lhe prometto 
Que n'outra assim eu não me metto. 

O Teixeira Vasconcellos 
Continua a dar ripada; 
Anda a Gazeta, coitada, 
No conceito do povinho, 
Com fama de Pelourinho. 

Mas é elle, ou não é, homem 
Que se tem em seus tamancos!... 
Aos pretos não chama brancos, 
Dá p'ra baixo e não s'importa 
Que lhe façam bocca torta. 

Vamos ter um novo principe; 
No Paço tudo é alegria 
E no povo gran folia; 
Portugal assim faz frente 
Ás vistas de muita gente. 

Baroneza, olhe que vi 
Esta cousa atrapalhada, 
Quando ha tempo a gallegada 
Aguçando a lingua e unhas 
Nos fazia caramunhas ! 



Tanto vi, que até mandei 
Pôr um cão na espingarda, 
E comprando uma alabarda 
Tinha tudo prompto á mão 
P'ra solemne occasião. 

Imitando os conjurados 
Eu seria outro D. Tello; 
Em ceroulas ou cabello 
Que estivesse, assim iria 
Defender a autonomia. 

Mas como ficou em nada 
De hespanhoes a pretenção, 
Põe-se termo na questão. — 
Baroneza, mariposa, 
Seja feliz e formosa. 



172. C. A. —Ao pae dos tanas. 
Fonte: O Campeão das Províncias, Aveiro. 18.1.1865, n° 1305. p.3. 

AO PAE DOS TANAS 

(...) 

D'esta nau que tem á proa 
Um lobo por marafona! 
D'esta nau que vai á tona 
Singrando com arte e manha 
A qualquer porto de Hespanha! 
( - ) 
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173. Sem Autor — Caria que o Braz. Tisana Senior manda a seu filho o 
Braz Tisana Junior nas plagas stygicas de maio de 1865. 
Fonte: O Braz Tisana. Porto, 6.5.1865, n° 102, p. 1. 

Carta que o Braz Tisana Senior manda a seu filho o Braz 
Tisana Junior nas plagas stygicas de maio de 1865 

(...) 

Caro Braz, uma noticia 
Ha pouco chegou aqui, 
Diz que a rainha d'ahi. 
Talvez mal aconselhada 
Tenta fazer uma jornada. 

Que vae passar alguns dias 
Junta da prima d'Hespanha, 
Eu não creio na patranha; 
Mas se tal acontecer 
Pode algum erro trazer. 

Esse vosso torrãozinho 
É d'hespanhoes invejado, 
E sempre tem manejado 
A seus fins coberta intriga 
E tem ahi quem os siga. 
( - ) 

630 



174. Sem Autor — Carta de Bernardo Espoleta a seu compadre 
Thomé Symphronio. 
Fonte: 0 Braz Tisana. Porto, 9.2.1866, n° 31, p. 2. 

Carta de Bernardo Espoleta a seu compadre Thomé Symphronio 

23 
Quanto á revolta d'Hespanha, 
Já saberá, mallogrou-se, 
O célebre Prim enganou-se; 
Contou com grandes promessas, 
Andou-lhe a roda ás avessas. 

24 
São emprezas arriscadas 
Em que a cabeça se joga... 
E na Hespanha está em voga 
O progresso fusilar, 
Que é o mesmo que matar! 

25 
Juan Prim era um heroe 
Se a revolta triumphasse 
E a Iberia dominasse; 
Teria mil ovações, 
Immensas bajulações! 

26 
Não ha muito que em Vicalvaro 
Se feriu grave questão; 
Pertinaz revolução. 
Ceifou milhares de vidas, 
Só por capricho perdidas! 

27 
O'Donnelll, hoje governo, 
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E quern tudo então mandava; 
O paiz revolucionava 
Contra a ordem, contra a lei: 
Vencendo, porém foi rei. 

28 
Mas, o Prim, sendo vencido 
Será da pátria um traidor, 
Em vez de ser dictador... 
S'O'Donnell o apanhava, 
N'um momento o fusilava! 

29 
Veja pois o meu compadre 
Que justiça ali se faz... 
Despotismo duro, audaz 
A imprensa algema e domina, 
Persegue, e mesmo assassina!... 

30 
Quer-me, porém parecer 
Que a Hespanha, acordando um dia, 
Porá termo á tyrannia, 
Seguindo os livres Estados 
Dos povos civilisados. 
C) 
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175. ÉVORA, O Manuelinho d' — Nos quoque gens sumus. 
Fonte: O Direito, Porto, 14.6.1866. p. 3. 

NOS QUOQUE GENS SUMUS 

Visto ser para as nações 
A guerra um jogo do apanha, 
Temos também ambiçoens: 
Toca a conquistar a Hispanha! 
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176. ÉVORA, O Manuelinho d' — Periquito Rico. 
Fonte: O Direito, Porto. 19.6.1866, n° 69, p. 3. 

PERIQUITO RICO 

"Vem cá, periquito rico, 
Se não tens de cysne o bico, 
Nem á gente fazes mal; 
Vamos, dize, periquito, 
Dize: para Portugal..." 
E o mofino do animal 
Fez uma careta seria, 
Encrespou-se, deu um grito, 
E respondeu: para a Iberia ! 
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177. Sem Autor — Improviso para ser cantado com a musica do Rei 
chegou. 
Fonte: O Papagaio, Lisboa, 1867. n° 16. p. 3. 

IMPROVISO PARA SER CANTADO 
COM A MUSICA DO REI CHEGOU 

Partio o Cazal Ribeiro, 
Deste reino p'ra Paris, 
Se nunca mais cá voltasse, 
Ficava o povo feliz... 

Zé Anão, Zé Anão, 
Todos sabem da traição ! 

O falso republicano 
Com a pátria mangar quiz, 
Mas se a pátria se vingasse, 
Ficava o povo feliz... 

Zé Anão, Zé Anão, 
Todos sabem da traição ! 

Se és amante dos gallegos 
Vae viver p'ra um chafariz, 
Se passasses a aguadeiro, 
Ficava o povo feliz... 

Zé Anão, Zé Anão, 
Todos sabem da traição! 

A tua grande mania 
E venderes o teu paiz, 
Se te levasse o diabo, 
Ficava o povo feliz... 
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Zé Anão, Zé Anão, 
Tu pagarás a traição! 
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178. Sem Autor — Epi gramma Innocente. 
Fonte: A Independência Nacional. Lisboa, 10.4.1867, n° 54, p. 2. 

EPIGRAMMA INNOCENTE 

O que irá naquella caixa 
Com letreiro — para Hespanha ? 
São talvez potes de banha, 
Ou de Horta e Silva graixa. 
Querem saber o que é ? 
(Responderam os lapuzes): 
São apenas duas cruzes; 
Na caixa não cabem mais; 
É uma p'r'o pai Narvaes 
Outra p'r'o avô Claret. 
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179. ARAÚJO, A. Xavier de — Soneto Anti-Iberíco. 
Fonte: Diário de Notícias, Lisboa, 22.10.1868, n° 1135, p. 2. 

SONETO ANTI-IBERICO 

D'amor pátrio investido, e de pilhéria, 
Ao povo portuguez peço licença, 
Para em verso clamar, e sem detença, 
Contra a negra questão da negra ibéria! 

Quero expor o meu voto na matheria 
Visto que todos dão sua sentença... 
Quero berrar nas praças ou na imprensa, 
Inda que eu arrebente alguma artéria: 

Hespanhoes não sejaes nem por chalaça!... 
Ouça o nobre, o burguez, ouça o raponio 
— E morrer portuguez que tem mais graça. 

Que eu não sou hespanhol nem p'lo demónio!... 
— Não quero vêr matar os bois na praça, 
Nem quero que me chamem D. Antonio. 

Outros Periódicos: 
A Opinião Popular, Lisboa, n° 72, 24.10.1868, p. 4. 
O Letes, Ponte de Lima, n° 390, 27.10.1868, p. 3. 

638 



180. Sem Autor — [Quadras — Eleições Novembro de 1868]. 
Fonte: As Novidades, Lisboa. 17.11.1868. n° 86. Noticiário, p. 2. 

[ QUADRAS — ELEIÇÕES NOVEMBRO 1868] 

No apuramento dos votos a que se procedeu na assemblea do 
Socorro para eleição de deputado do circulo 111, foi encontrada uma 
lista que dizia: 

Fora o Latino iberista 
Portuguez sem coração, 
Que tantas glorias conquista 
Pela fama da traição. 

Á porta da egreja de S. Jorge d'Arroyos, onde não foi possivel 
constituir-se a assemblea, acharam-se algumas listas rasgadas ao 
meio, onde se lia: 

Voto em meu gallego esperto 
Que é homem de maior tino 
É mais portuguez de certo 
Que o ibérico Latino! 

Em S. Christovão também houve uma lista inutilisada, onde se lia 
segundo nos affiançam: 

Foge o Latino de um gato 
Que só mia e não o arranha 
Mas não teme irem-lhe ao fato 
Buscando unir-nos á Hespanha! 

Outros Periódicos: 
A Voz. do Minho, Valença, n° 2013, 21.11.1868, p. 3. 
Jornal de Coimbra., Coimbra, n° 77, 19.11.1868, p. 1. 
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181. PALMEIRIM, Luís Augusto — Zum-Zum. 
Fonte: Diário de Notícias, Lisboa, 22.12.1868. n° 1185, p. 2. 

ZUM-ZUM 

Corre ahi um zum-zum que eu não gosto 
E de certo não gosta ninguém; 
Vou contar o zum-zum, mas aposto 
Que é chalaça que fundo não tem. 

Li nas folhas, não sei se é patranha 
(Vae por conta de quem pertencer), 
Que o unir Portugal á Hespanha 
Era coisa que tinha de ser. 

Sempre a gente lê cada ratice 
E vê coisas... caramba!... perdão, 
Já se me ia pegando a tolice... 
Mas caramba não tem traducção. 

Se é defeito confesso o peccado 
Que me leva a ser bom portuguez, 
Tenho medo de ser fusilado, 
E quem sabe se mais d'uma vez. 

Este mais d'uma vez não precisa 
Pôr na carta que é todo hespanhol, 
Elles dizem que a phrase é concisa 
Mas só elles a tem n'esse rol. 

Mas, voltando ao zum-zum, dou cavaco 
Sea pretexto da tal união 
Os gallegos despresam o saco... 
E nos cae o barril em quinhão. 

Que bonita figura ás esquinas 
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Não fará encostado um de nós! 
Ou trazendo da mestra as meninas 
Ou comprando rapé p'ras avós! 

Se o zum-zum ainda assim se confirma 
E fallar portuguez fôr labéu, 
Eu protesto por honra da firma 
Chamar sempre ao "sombrero" um chapéu. 

Eu d'Hespanha a não ser ás mantilhas 
E ao freguez que me vasa os barris. 

\ 
Pôde ser que haja lá maravilhas 
Mas eu sempre lhe torço o nariz. 

Da palestra que tive em resumo 
O melhor é pensar cada um 
Que o boato, que fez tanto fumo, 
Não passava de ser um zum-zum. 

Outros Periódicos: 
O Tribuno Popular, Coimbra, n° 1338, 2.12.1868, p. 2. 
O Nacional Porto, n° 283, 29.12.1868, p.2. 
Almanack Taborda para 1869 (3o Ano), Lisboa, Tip. Universal de 
Thomaz Quintino Antunes, 1868, p. 173-174. 

O Tribuno Popular refere que a cançoneta Zum-Zum foi recitada no 
teatro D. Luiz na noite do Io de Dezembro de 1868, onde se 
representou o drama D. António de Portugal e a cena cómica Fui ver 
a Grã-Duquesa. No iníco e no intervalo do 5o acto executou-se o Hino 
da Restauração. 

O Nacional, ao publicar esta cançoneta, acrescenta que ela tem sido 
recitada no teatro da Trindade, em Lisboa, pelo actor Taborda, "com 
tanta graça, que as plateias não se cançam de lh'a ouvir". 
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O Alamanach Taborda refere que esta cançoneta cómica anti-ibérica 
tem sido cantada pelo actor Taborda nos teatros D. Maria II, Ginásio, 
Trindade e Baquet do Porto. 
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182. Sem Autor — Epi gramma. 
Fonte: 0 Nacional. Porto, 19.5.1869. n° 168, p. 2. 

EPIGRAMMA 

O Sachristão da Fazenda, 
génio de rasgos selectos 
poz ás costas d'um gallego 
quatro sacos de projectos. 

— "Baia, patron, onde os lebo?" 
— Leva-os à secretaria 
emquanto eu fico resando 
um "credo", e uma "Avé Maria"... 

— "E depois?" — Depois, se acaso 
podes com carga tamanha 
porás o paiz ás costas 
e has de ir leval-o... á Hespanha. 

( O ministro da fazenda era o conde de Samodães) 
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183. Sem Autor — Conversa. 
Fonte: 0 Direito, Porto, 10.6.1869, n° 65, p. 2. 

CONVERSA 

Visinho. como lhe vae?... 
Que me diz da pelotical 
O governo sempre cae, 
Ou em França o duque fica? 

— Eu vou indo assim assim... 
De pelotica... não sabe?... 
Pois já duvida não cabe 
Que isto chega quasi ao fim... 

— Vem acaso a reacção? 
Abraca-nos dona Iberia? 
Vão trazer maior miséria 
Os impostos á nação? 

— Qual 'storia! é peor o mal: 
O nosso Necker caturra 
De mister Goschen na burra 
Quer encaixar Portugal! 
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184. Sem Autor. — Soneto. 
Fonte: O Japonez. Lisboa. 27.6.1869. n° 4. p. 2. 

SONETO 

Era uma vez um gatarrão ferino, 
Negro... mais negro ainda que um chapéu! 
Este bichano a um sábio appareceu 
Qual medonha e feroz sombra de Nino! 

O sábio tinha geitos de menino. 
No toutiço a guedelha se lhe ergueu... 
Quiz fallar, gaguejou, tossiu, tremeu, 
E grego se tornou ... sendo latino! 

E o negro gatarrão, feio e ligeiro, 
Conra o sábio investiu como uma fracha, 
Escancarando a bocca por inteiro !... 

Vibra a fera a horrendíssima fatecha, 
E o sábio cae no chão, como um sendeiro, 
Arranhado na ibérica bochecha! 

É uma sátira a Latino Coelho, aproveitando a sua fobia pelos gatos. 
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185. Sem Autor — O Nosso Amigo D. Rebello Catavento. 
Fonte: O Compadre Mateus, Lisboa. Agosto de 1869, n° 13, p. 4. 

O NOSSO AMIGO D. REBELLO CATAVENTO 

Sou um homem de truz, 
Já nada quero da Iberia. 
Apanhei uma grã-cruz, 
Tratei de cousa mais séria. 

A ministro já eu cheguei, 
Não sou homem estacionário. 
Se eu a casaca virei, 
Assim me foi necessário. 

Este livro que vós vedes, 
É um livro muito bom; 
Perguntai, se o não credes. 
— "De la reina, 1'opinion". 

Não é com vinho do Porto 
Que eu hoje me contento; 
Sirvo-me d'elle para conforto, 
De me chamarem catavento. 
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186. * * *, —Caturrice. 
Fonte: Revolução de Setembro, Lisboa. 5.10.1869. n° 8198, p. 2. 

CATURRICE 

Hontem dois velhos sentados 
num dos bancos do Passeio, 
dois velhos d'antiga tempera 
e nariz de palmo e meio, 

Parece que discutiam 
com calor grave materia 
que entre três fortes espirros 
ouvi três vezes: Iberia! 

E ou porque a fome chegasse, 
ou porque eu chegasse alli 
deram ponto na conversa, 
que apenas isto lhe ouvi: 

"Fique certo, amigo Antunes, 
a Hespanha é que é mulher." 
— " Não concordo, Antonio Eusébio, 
diga lá o que disser. 

"Pois até o tom da falia 
corrobora esta doutrina: 
Portugal é nome d'homem; 
mas a Hespanha é feminina." 

"Olha lá; quem diz primeiro, 
vamos unidos viver?... 
quero estreitar-te nos braços... 
quem nos diz?... é a mulher?... 

quem indaga o nosso estado 
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se pretende conquistar ?... 
quem nos atiça pancada 
logo depois de casar? 

E a dama, meu pateta?!... 
Isso lá não tem que ver. 
A Hespanha é que é o homem, 
Portugal é a mulher!..." 

E ou porque a fome chegasse, 
ou porque eu chegasse alli, 
deram ponto na conversa, 
que apenas isto lhe ouvi. 



187. MACHADO, Baptista — Canção. 
Fonte: A União Ibérica (comédia), 1870. 

CANÇÃO 

(Ela, ao som de um tango) 
Eu vou-me embora 
Não é patranha! 
Unio-se agora 
Portugal a Hespanha! 

Esta ratice 
É bem pilhérica 
Pois fez-se aqui 
A união ibérica 

(Ele, canta no fado corrido) 
Eu sempre gostei de ouvir 
O tocar das castanholas !... 
Admirando babado 
Os quindins das hespanholas 

(Ela) 
Eu cá então meus senhores 
Tenho caprichos ás vezes 
Agora gosto deveras 
Dos fadinhos dos portuguezes. 

(Os dois repetem a ultima) 
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188. Um Assinante — Epi g ranima. 
Fonte: Gazeta do Povo. Lisboa, 5.7.1870, n° 214, p. 2. 

EPIGRAMMA 

Portugal eu bem cuidava 
Que o teu maior inimigo 
Era a má visinha Hespanha 
Mas Deus inda te guardava 
Peior flagello e castigo 
No seu filho, no Saldanha. 
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189. * * * — Fadinho Regenerador. 
Fonle-.Trinta Diabos Junior. Lisboa, Dezembro de 1872, n° 18, 2a 

Série, p.l. 

FADINHO REGENERADOR 

O Fontes do Cavaquinho 
Na sua imaginação, 
Para fins que eu cá sei 
Planeou uma revolução. 

Rapazes,venham ouvir, 
Que a coisa é muito séria 
Disse o Fontes, que á Iberia 
Portugal querem unir: 
Posso agora vos referir 
N'este canto sem alinho, 
Que, contra o nosso cantinho, 
A quem tenho tanto amor, 
É o mór conspirador 
O Fontes do Cavaquinho. 

E ousa este farçante 
Em patriotismo fallar, 
Sem ao menos se lembrar 
Ser conhecido bastante: 
Se da pátria fosse amante 
Como diz o fanfarrão 
Não illudiria a nação 
Como ha pouco a illudio 
Pois que a revolta existio 
Na sua imaginação. 

Mas só o povo é culpado, 
Póde-se assim dizer, 
Em conservar no poder 
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Quern d'elle tem abusado: 
Ide, povo, apressado, 
Ide, em nome da lei, 
Dizer, sim, ao vosso rei, 
Que o Fontes, ( o caso é sério ) 
Quer estar no ministério 
Para fins que eu cá sei. 

Fez-se agora defensor 
Da nossa autonomia 
Quem ainda outro dia, 
Provas deu de ser traidor. 
Povo, se tendes valor, 
Derrubae o intrujão, 
Que, com grande indignação 
Da gente de toda a casta, 
Para não largar a pasta 
Planeou uma revolução. 



190. LOUREIRO, Urbano — Sem título. 
Fonte: Ortigões, Porto, Maio de 1877, n° 8, p. 55-56. 

A. Fernandez de los Rios, 
Segundo o que affirma e teima, 
Diz ser enorme toleima 
Termos lingua e termos brios; 

Que não somos povo serio, 
Nem temos independência, 
Nem caracter, nem critério, 
Nem historia, nem consciência; 

Que a final (contos sabidos 
E conclusão obrigada) 
Não prestamos para nada ... 
Se não p'ra sermos engolidos ! 
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191. ORTIGALHO, Ramon — Liberdade. 
Fonte: O Papão, Lisboa, 2.12.1883, n° 9, p. 1. 

LIBERDADE 

Eu sou assim: é feitio; 
Não por tolice ou lyrismo, 
Caso de patriotismo 
Tem p'ra mim muito alor. 
Em que cheirando o guisado 
A molho de liberdade, 
Derreto a sensib'lidade 
Co'o mais devotado ardor. 

Dezembro 1 ! Santo Deus 
Que grata recordação! 
Sinto o luso coração 
De alegria palpitar! 
Que dia, meu Deus, que dia, 
Aquillo sim, que valentes! 
Á vista das novas gentes 
Nem se podem comparar. 

Parece que ainda ouço 
O ruído da batalha, 
E a lucta, a grande baralha 
Em que rugia o canhão. 
Eram peitos lusitanos 
Combatendo denodados, 
Heróicos, sim, e exforçados 
P'ra libertar a nação. 

Lá no Terreiro do Paço 
Que borborinho infernal! 
Ao acordar Portugal 
Do lethargo em que jazia ! 
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Já lá vão quasi trez sec'los 
E foi tal a impressão, 
Que ao recordar-me da acção 
Julgo que foi outro dia! 

O Zé-povo pelas ruas 
De trem, a cavallo, a pé, 
Fazia enorme banzé 
Em nome da liberdade! 
E a fidalguia valente, 
Homens todos d'uma canna, 
Fizeram n'uma semana 
Mais serviços do que alarde. 

Gostei, palavra que sim, 
Fui feliz n'esses momentos 
Em que os nossos pensamentos 
Eram de pátria e... lambada! 
A cousa correu a geito 
Com cuidado o mais subido... 
Ind'eu não tinha nascido 
O que não quer dizer nada. 



V. POEMAS DE SOLIDARIEDADE COM ESPANHA OU APOLOGIA DA 
IBÉRIA (N° 192 a 200) 

192. FERRAS, Silva —A Espanha. 
Fonte: A Instrução e o Povo. Coimbra. 1855, n° 7, p.86-87. 

Á ESPANHA 

Espanhoes somos e de espa-
nhoes nos devemos prezar. 

Almeida-Garret 

Espanha! És noça irmã! Em vão a sorte 
Te quiz tão longe separar de nós, 
Como da vida se separa a morte; 
Ousa chamar-te amiga a minha vós. 

Foi pródiga comnosco a natureza 
Mas bem pôde também tua beleza 

ser da noça rival, 
Eu amo a pátria que meu berço encerra: 
Mas quem pôde odiar-te, ó linda terra. 

Amando Portugal? 

Serenas agoas do formoso Tejo 
Não banhaes vós o ibérico paiz? 
Dos omens separô-nos o desejo 
Mas parece qe Deus unir-nos quiz! 

E tu, ó Dôro, qe, entre roxas feras, 
Inda murmuras das antigas eras 

Sempiternas canções; 
Não sei qe ignota fada em ti dedilha 
A doce lira do suave Ercila, 

E a tuba de Camões ! 

Pais de fadas ! sonhos romanescos 
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Inda podes aos bardos inspirar! 
Nos serros da Nevada gigantescos 
Parecem ainda moras vaguear 

Linda é a fronte da montanha bela, 
Qe o nome tem de enamorada estrela 

A quem ama tal vês; 
Mas não menos gentil és ó morena, 
Quando, ao sol-posto ô por manhã serena, 

te cresta o sol a tez. 

Rosa fugida dos jardins do Oriente 
Denunciô-te a briza, flor gentil; 
E lá se erguem por ti todo o crescente, 
Vieram-te buscar turbantes mil! 
Sultana quanto sangue foi precizo 
Para o Kalifa obter um teu sorizo? 

E obteve alfiim desdém. 
Qe tu cristã, escarneceste o moro; 
Não pôde embriagar-te a mirra, o ôro, 

Todo o luxo do arem. 

Pelaio, ôzado foi teu pensamento! 
Qe fora da peninsula sem ti? 
Roxedo, qe sustem o mar violento 
Ao Arabe disseste — pára aqi.— 
Eroe, não te curvaste a suas fúrias, 
Cristão, nos broncos serros das asturias 

Foste plantar a cruz. 
Ali era de Deus trono solene 
O calvo monte, e, lâmpada solene 

O sol lhe dava lús. 

Pátria do Cid! omericas batalhas 
Se batalharam pelos vales teus! 
Cada braça de terra qe mortalhas 
Não deu aos ofensores do teu Deus ! 
De Azarat as grandezas infinitas, 
Qem poderá ôje ver, e eças mesqitas 
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Dos tempos qe lá vão! 
Volutuaria Alhambra, qe te resta? 
Triste soidão qe despeitosa atesta 

Ter vencido o Cristão. 

Venceste! e tanta foi tua grandeza, 
Qe pôco a Europa foi para a conter! 
Percorreste do mundo a redondeza, 
Qizeste ignotos climas conhecer 
Ninguém já ôje inveja a tua sorte, 
Mas tiveste altivez e animo forte; 

És noça digna irmã! 
Transpondo o vasto mar em curto vaso, 
Viu Cristovam Colombo o sol no ocaso, 

Como Vasco a manham. 

Rival noça na fama e na bravura 
Qe longe te ganho caros brazões 
E ôje, o qe é mais, rival na desventura, 
Bem pôde um português dar-te canções! 
Não quizera qeimar venal incenço 
A ece império de outr'ora, vasto e imenso; 

A Espanha canto só, 
A Espanha qe a lutar co'a adversidade 
Sobe-vos dar lições de liberdade, 

E erguer-se do seu pó. 

O reino de Pelaio eroico e antigo 
Tinha-o quazi olvidado o mundo vão; 
Mas da Europa o invencivel inimigo 
Tremeu ante eça mizera nação. 
Olhae altivos povos, Saragoça, 
Como das águias o poder destroça, 

Ainda qe infelís! 
Olhae, Olhae! o exercito qe, fraco, 
Foge em Fuentes de Honor e no Buçaco 

Pugno em Austerlís. 
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Zombae; nações, do languido abandono 
Em qe os filhos estão de mil eroes; 
Convida um clima ardente o largo sono 
Mas vem perto o acordar dos espanhoes 
O leão também dorme, mas desperto 
Pelo tufão qe paca no dezerto, 

Ruge com altivês. 
Acim altiva acordará a Iberia, 
E surgindo do leito da mizeria, 

Será grande ôtra vês. 

Em função da ortografia deste poema podemos verificar que o seu 
autor era partidário da escrita sónica, como o foram inclusivamente 
outros adeptos da ideia ibérica, tais como Barbosa Leão, D. António 
da Costa, etc., cujas intervenções nesta polémica tivemos 
oportunidade de referir ao longo do trabalho. 
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193. VIEDMA, Juan Antonio — A La Union de Espana y Portugal. Oda. 
Fonte: 0 Progresso, Lisboa, 31.8.1855, n° 194, p. 1-2. 

A LA UNION DE ESPANA Y PORTUGAL 
Oda a mi amigo Vicente Barrantes 

... No es ya la tierra 
ese planeta misero en que ardieron 
la implacable ambicion, la eterna guerra. 

Quintana 

Siempre la voz de Marte 
de polo á polo con pavor profundo 
banada en sangre escuchará la tierra? 
Nunca habrá para el mundo 
mas plácido estandarte, 
ni otros acentos que esterminio y guerra? 

El pensamiento humano 
que á Dios eleva su jigante vuelo 
no quemará con su mirada ardiente 
las anchas alas dei orgullo vano, 
cual rasga de la noche negro velo 
el sol desde el oriente? 

Quién marco esos linderos 
que dividen la tierra endurecida? 
La ambicion, génio torpe que la cuna 
meció dei mundo, y cânticos guerreros 
alzando en torno á la creacion dormida, 
en el humano seno 
implacable vertió letal veneno. 
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Tiro, Mênfis, Atenas, 
tú vetusta ciudad que el Tigris bana, 
Cartago, levantada sobre armas, 
Numancia, honor de la abatida Espana, 
qué de vuestro esplendor hábeis legado 
al dejar de existir, generaciones 
perdidas entre el polvo dei pasado? 
Qué son vuestros blasones, 
qué las torres, castillos y murallas, 
do ai compás del broquel, vuestras legiones 
culto dieron al Dios de las batallas? 

Hoy miran las naciones, 
mudas de espanto vuestra muerta gloria, 
con sangre registada 
en el severo libro de la historia; 
y en lagrimas se anubla la mirada, 
porque borrar quisiera el pensamiento 
los altos hechos que escribió la espada; 
dorado alcázar que deshace el viento, 
cifras que á la razon no dicen nada, 
fantasmas de ambicion, glorias mezquinas 
que dejan ai pasar solo minas! 

Asi el bardo espanol, suelta y tendida 
la negra cabellera, 
dijo con voz sonora y conmovida, 
dei Tajo en la ribera: 
y del rio las ondas espumosas 
arrastraron su acento soberano 
á los muros que baten orgullosas 
ai lanzarse bramando ai Oceano. 

Entonces en la cumbre 
que el sol bana en su lumbre, 
la cabeza de lauros coronada, 
se alzó el génio creador, que en la 
brillante cortina de los cielos azulada 
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a la insensata humanidad errante 
su marcha desigual tiene trazada; 
y asi con voz potente 
ai bardo dijo, y su robusto acento 
por todo el continente 
llevó en us alas el sonoro viento. 

Yo sobre el alta roca 
mi planta afirmo, cuando el ronco trueno 
al aquilon embravecido evoca 
de parda nube en el hinchado seno. 
Ruge la tempestad, y alzo mi frente 
hasta la nube oscura, 
y mi mirada ardiente 
relâmpagos fulgura: 
sobre la voz dei huracan, mi acento 
robusto se levanta, 
y el mar, el fuego, el viento, 
vienen sumisos á besar mi planta 
porque brilla en mi frente el pensamiento 
y me arpa solo su grandeza canta. 

El poético Oriente 
mi cuna fué: desde su infância el mundo 
adoro mi poder en las lumbreras 
que pueblan el espacio transparente 
y al hymno que me elevan las esferas 
uniendo sus cantares 
canto mi nombre y le van tome altares. 

Mas, ay! que impio y ciego, 
en su soberbia vana, 
quiso á mi altura remontarse luego 
y mi esencia robarme sobre humana; 
y alzóse audaz, y por mi rayo herido 
sintió deshecha su arrogância loca, 
y de entonces confuso y dividido 
para elevarse mi poder evoca. 
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Crucé luego á través de las edades, 
y vi al génio del nombre 
alzar murallas, elevar ciudades. 
Vile á los pies de un idolo sin nombre 
que sus fuerzas titânicas domaba, 
y en su oscuro camino, 
ciego á la humanidad estraviaba. 

Ay ! siempre siempre su triunfal carrera 
marco el horror, y por do quier los ojos 
al fátuo brillo de candente hoguera, 
vieron á la ignorância enaltecida 
recojer los despojos 
de esa lucha jigante y fratricida 
que en razas y naciones 
tiene á la madre tierra dividida. 

Entonces dei poeta 
vibrar hice ai laud, y alla en las cumbres 
de Moncayo y Morven, y en las riberas 
dei Támesis, del Sena y del Dannubio, 
en trovas lastimeras 
lloré el aplauso que en la tierra hallaban 
tronos, cetros, espadas y banderas. 

Hondissima amargura 
hinchó mi corazon; tendi mi vuelo 
á la celeste altura, 
y ondas de luz clarisima y ardiente 
alumbraron la mente 
de la confusa humanidad; y el hombre 
la mengua sacudiendo 
que en siervo dei error le convertia, 
al éter su mirada 
alzó en celeste resplandor banada, 
y nervudo Titan, entre sus brazos 
el sólio dei error hizo pedazos. 
Guttemberg, Kant, y Watt y Galileo 
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brotaron á este esfuerzo jiganteo, 
destellos de mi esencia, 
atletas de la humana inteligência, 
que inundaron la ciega muchedumbre 
en caudales de ciência, 
en torrentes de luz y viva lumbre. 

Pero, las tristes valias, 
rastro de sangue que la edad guerrera 
dejó al pasar, fortissimas murallas 
donde atizó la destruccion su hoguera, 
cimientos de ese trono 
do llora la ignorância su abandono, 
eternas vivirán, para que un dia 
aprendan los mortales 
que es impio el poder, la gloria impia! 

Jamás! jamás! desde el Pirene helado 
ai Ponto, al Tibre, al seno desgarrado 
de America infeliz, llegó mi acento; 
y el trono dei error ya derrocado 
el hombre solo adora ai pensamiento 
y el mundo que por él se regenera 
levanta para unir á las naciones 
de paz y amor santisima bandera! 

Oh pátria, pátria mia! 
dijo el bardo espanol, cuando su vuelo 
saúda tendiendo á la region vacía 
vió remontarse la deidad ai cielo. 

Será que siempre á adormecer tiranos 
condenado estarás? nunca tus ojos 
verán ese pendon que alzó la idea 
y que orgulloso por Europa ondea? 

La antiga Mantua, el vacceo generoso 
juntos responden ai cantor hispano; 
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dilatan por el suelo castellano 
de una en otra ribera 
himnos ardientes a la union ibera. 

No mas, no mas! Espana se levanta 
grande una vez: borrad essos linderos 
donde torpe el error grabó su planta; 
y en tanto que en Oriente 
indomables falanges de guerreros 
cavan á la ambicion su sepultura, 
sed ejemplo á los siglos venideros 
de paz, de union, de fraternal ventura! 

Cortês, Vasco de Gama, 
un mismo continente 
clara cuna os presto, la misma llama 
de sol hispano ardiente 
banando en luz vuestra tostada frente 
en pos de gloria, de renombre y fama 
os lanzó por los mares de Occidente. 

Cervantes, Camoens, génios rivales 
porque ai nascer os separo la cuna, 
en el aliento sobrehumano iguales 
como iguales tambien en la fortuna, 
un mismo monumento 
unirá vuestros nombres immortales 
en la nueva region del pensamiento. 

Brillante lazo los unió en la historia, 

y juntos en el mundo de la gloria 
con el mismo laurel su frente cifíen 
rayos de un mismo sol esplendoroso, 
que en el mismo color magico tifien 
de la razon el horizonte hermoso. 

El carro de la guerra 
con que hicieron un tiemplo los tiranos 
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sobre sus eges retemblar la tierra 
torno enemigos los que son hermanos; 
mas hoy que encadenada 
por la humana razon gime Belona, 
la pátria de Cortês regenerada 
para estrecharse con eternos lazos 
ai pueblo português tiende sus brazos. 

Oh! cuando, cuando el suspirado dia 
lucirá de la union? Cuando quemadas 
las alas, ay! de la discórdia impia 
de mar á mar en la comarca ibera 
solo habrá una nacion una bandera? 
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194. QUENTAL, Antero do — Iberia. 
Fonte: O Século XIX, Penafiel. 28.5.1864, n° 26, p. 1 

IBERIA 

I 
Flor dos povos! ó tu que inda te embalas, 
E inda em botão, aos ventos do futuro! 
Que tens por vasos e jardins e salas 
Toda a vasta extensão do tempo escuro! 
E frontes gloriosas a adornal-as, 
A fronte da historia, o grande auguro ! 
Lyrio que saes do seio á humanidade 
Como filha melhor — Fraternidade! ! 

Deixa que escreva aqui teu nome todo, 
E já d'aqui aspire teu perfume! 
E, arredando co'as mãos o frio lodo 
Do presente, me aqueça a esse teu lume! 
Deixa beijar-te em sonho e, d'esté modo, 
Trazer-te unida ao seio, que consume 
Esta anciã ardente de destino novo, 
E este fogo roubado ao seio do povo! 

Por que te vemos só quando sonhamos... 
E, irmã ! só nos surris em nosso somno... 
E, a dormir, doce amiga te beijamos! 
Tu — só em nossas almas — tens teu throno 
Ainda! mas, sem ver-te, te adoramos, 
E, como um cão fiel segue seu dono, 
Trazemos ante o olhar tua lembrança 
E caminhamos cheios de confiança! 

Fraternidade ! esta palavra é suave 
Como antegosto de melhor destino! 
Como a onda d'um Ganges que nos lave! 
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E como a posse d'um penhor divino! 
Como o vôo sereno d'uma ave 
Que, sendo apenas ponto pequenino, 
Entanto faz, transpondo ao longe um monte, 
Sonhar com melhor ceu e outro horisonte! 

O grande ceu! o ceu da humanidade! 
Onde os povos serão constellações, 
E destillando a luza da liberdade, 
Serão astros e estrellas as nações! 
Onde ha de o grande laço da egualdade 
Reunir a vontade e os corações! 
Cobrindo-os, a dormir, os mesmos céus, 
Terão todos, também, o mesmo Deus! 

Não vejo outro Evangelho d'ouro escripto 
Dentro no homem — nem sei que outro areal, 
Outro cabo, outro monte de granito, 
Do grande navegar surja a final! ! 
Guiados pelo instincto do infinito 
É para lá que os povos — nau real! — 
Hão de a proa virar, lá quando um dia 
Marearem pela bússola da harmonia! 

II 
Hão de então, como irmãos, reconhecer-se 
Os amigos — ha tanto tempo ausentes ! 
Hão de então (caso novo e extranho!) ver-se 
Face a face as nações sem que dementes, 
As entranhas se rasguem ! e ha de ler-se 
Um protocolo, em letras d'ouro ingentes, 
Escripto, sem emenda e sem errata, 
Por mãos do amor — o grande diplomata! 

III 
Elle é quem concilia as differenças, 
Quem nos concílios ha de erguer a voz, 
Tirando nova ideia e novas crenças 
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Das esfriadas cinzas dos avós! 
E, sem trabalhos e, sem dores immensas, 
E sem rios de sangue e pranto após, 
Rasgando o ventre á velha liberdade 
Sairá á luz a joven Egualdade! 

É doce ver assim, á luz da esperança, 
Pelo futuro dentro, as cousas bellas... 
Prever do ceu humano essa mudança 
Que em soes converte as mínimas estrellas! 
Do Passado infeliz eis a vingança! 
E dos mortos as faces amarellas, 
Corando de ventura e de alegria, 
Hão de surgir, emfim, á luz do dia! 

IV 
E nós também, também commumgaremos 
Na grande communhão das novas gentes: 
Também os nossos braços ergueremos 
— Braços livres de jovens impacientes — 
E o cinto d'esté Velho quebraremos, 
De aonde a espada e o sceptro estão pendentes 
(Já tão gastos!) lançando-os áribeira... 
Para o coroar de palmas e oliveira! 

Hespanha-irmã ! que boda alegre a nossa! 
Como hão de então teus seios palpitar! 
Que ribeira de lagrimas tão grossa 
Teu branco véu de noiva ha de estancar! 
Como ha de parecer pequena poça 
Para os banhos, então, o grande mar! 
E entornar-nos volúpia nos desejos 
O mixto d'odio antigo e novos beijos! 
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Mas tu stás preza!... e nós... stamos dementes! 
Sepára-nos o abysmo! os teus algozes... 
A cruz d'Ignacio... e as garras inclementes 
Dos leões orgulhosos e ferozes... 
E a estupidez do povo dos valentes, 
D'estes pardáes d'atroadoras vozes... 
Entre nós nos cavaram oceanos... 
Sejam-lhes ponte os corpos dos tyrannos! 

Porque beijas teus ferros, pobre louca, 
E cuidas star beijando cousa santa ? 
E, tendo em tuas mãos cousa tão pouca, 
Tão tenua como a capa d'uma santa, 
Pensas avassalar a terra amouca, 
E te ergues com vaidade e gloria tanta? 
Oh! tu, cuidando os orbes abraçar, 
Só ruinas abraças — Throno e Altar! 

Lembre-se a voz do Cid! a atroadora 
Voz que se ouvia ao longe nos combates! 
Por que tu estás feita psalmeadora 
No coro das egrejas — porque bates 
No peito, em vez d'erguer dominadora 
A tua mão em meio de combates, 
E, livre e bella, ó Hespanha, olhar os céus 
Procurando por lá teu novo Deus! 

V 
Como nos amaremos, doce amiga! 
Como então amaremos ! que noivado 
O nosso não será!... Não tem a espiga 
No campo côr melhor, nem mais doirado 
Esplendor, do que tu, bella inimiga, 
Has de ver a ventura... quando o estrado 
Do leito nupcial for Liberdade, 
E for docel o ceu — Fraternidade!! 

670 



195. DIAS, Simões — Ao Insigne Prestidigitador Hespanhol D. Carlos 
Mesa. 
Fonte: Semanário de Literatura, Coimbra, 1866, n° 4, p. 31. 

AO INSIGNE PRESTIGIDITADOR HESPANHOL 
D. CARLOS MESA 

Acorrentado aos ferros do destino 
Bem vejo nos olhos a piedade; 
Tu és em terra estranha um peregrino 
Em procura do sol da liberdade! 

Bem vindo sejas tu, Peleu antigo, 
Ao nosso templo da arte: os teus revezes 
Obrigam-te a esmolar estranho abrigo, 
E abrigo sempre o deram Portuguezes. 

O sol das nossas terras não tem dono, 
É de todos, e a todos illumina. 
O rei não tripudia sobre o throno, 
Quando o artista soluça na officina. 

Terra d'irmaos a vês por toda a parte: 
Aqui não entra o esbirro que te espreita; 
Entra sem medo, ó sacerdote da arte, 
A nossa terra as artes não engeita! 

A notícia que precede esta poesia refere a actuação, na semana 
anterior, do prestidigitador espanhol Carlos Mesa, no teatro de D. 
Luís, evidenciando, por um lado, a mestria do artista, e por outro, a 
sua situação de exilado político em Portugal, como o atestam as 
seguintes palavras: "D. Carlos Mesa é um dos muitos infelizes fugidos 
aos rigores do despotismo, e que têm vindo a aspirar em o nosso 
paiz o ar da liberdade, que lhes falta". 
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196. Bárcia, Roque — Brindis. 
Fonte: Jornal de Notícias, Porto, 11.9.1867, n° 207, p. 2. 

BRINDIS 

Hay un pueblo...! Hado cruel! 
Un pueblo desconocido, 
Sin haber en él nacido, 
Todos nascemos en él. 
Hay un pueblo grande y fiel 
De perennes arreboles: 
Un pueblo que da sus soles 
A gentiles y cristianos: 
Pueblo en que somos hermanos 
Portugueses y espanoles. 

Y no es pueblo, ni es ciudad, 
Y en ciudad y en pueblo impera, 
Que es uno como la esfera 
Y se llama humanidad . 
Nuestras pátrias en verdad 
Han dejado de ser dos: 
Corriendo todos en pos 
De pensamientos mejores, 
Brindemos aqui, senores, 
Por esse pueblo de Dios. 
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197. FIGUEIREDO, Cândido de — Voila l'homme rouge qui passe... A 
Hespanha Livre, (Coimbra, 1869). 
Fonte: A Folha. Microcosmos Literário, Coimbra. 1869, n° 16, p. 123-
124. 

VOILA L'HOMME ROUGE QUI PASSE... 
Á HESPANHA LIVRE 

A Mão, que terra e mar o céo governa 
dês que existe a verdade, tinha escrito 
no eterno livro da verdade eterna 
que havia ser liberto o povo afflicto 
que gemia entre ferros... Chega a hora! 
a luz inunda a Europa, corre, lavra; 
na Hespanha faz-se ouvir uma palavra 
que fala de resgate... Rompe a aurora 
da redempção bemdita; e a treva espessa 
deixa logar á vida, á luz, á ideia! 
espedaçam-se os elos da cadeia! 
é-se livre! levanta-se a cabeça 
ao sol que no tugúrio e na cidade 
espalha a santa luz da liberdade! 

Olhai-o! — fronte curva, de olhos torvos, 
lá foge procurando a solidão 
o fantasma da morte e da oppressão! (1) 
Vão-lhe no rasto sanguinosos corvos, 
que cheira a sangue o lugubre fantasma... 
Leva na fronte o estigma do carrasco, 
nos hombros o machado fratricida, 
entre os braços o cânhamo que á vida 
roubou da Hespanha filhos predilectos; 
esconde-se á verdade que o condemna, 
e á luz que o cega; os olhos inquietos 
fulguram como os da cativa hiena! 
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Vestes, da côr do sangue... Quantas victimas 
não deixaram cair sobre essas vestes 
o sangue que jorrava do patibulo, 
que era ahi o banquete de Thiestes! 

Era a idade do ferro! — Os fariseus, 
curvados nos degraus do sanctuario, 
não mostravam aos homens o sudário 
de quem vinha espalhar a voz de Deus! 
Dos vampiros a tétrica falange 
escavava o sepulchro d'esse povo, 
e o crente que buscava um dia novo 
sempre encontrava de Mahomet o alfange... 

Nas escalvadas rochas das Astúrias 
a sombra de Pelaio suspirava, 
por ver immersa em trevas, triste, escrava 
essa raça de heroes! A Andaluzia 
voltava as costas ao dragão da sombra, 
e co'as ondas azues do mar gemia! 

Eras um circo immenso, ó velha Hespanha: 
d'um lado os Alpes; do outro a Estrella; 
ao sul, do Calpe a inhospita montanha; 
ao norte os Pirinéus... eras o corso 
em que o génio das trevas lacerava 
os filhos d'esta luz que a todos banha! 
e, d'aquellas barreiras sobre o dorso, 
Portugal, França e Italia te espreitava! 
Um dia rebentou volcão estranho; 
e, abrindo os Pirinéus, a estrella e os Alpes, 
deixou entrar um esplendor tamanho, 
que a Hespanha foi um mar de luz e gloria, 
de Santander a Cádiz e Alcolêa, 
onde um povo liberto se despeia 
e solta ao vento os hymnos da victoria! 
Vallès de Andaluzia e de Aragão, 
doces margens do Bétis, alastrai-vos 
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de verdura e de flores, o aquilão 
já vos levou os repellentes laivos, 
que o sangue de innocentes vos deixara! 
e a luz da liberdade que vos banha 
foi a piscina que lavou a Hespanha 
da culpa original que a maculara... 

Filhas do Manzanar, tecei coroas 
aos valentes da pátria, aos filhos d'ella! 
Rasgaram-vos as nuvens da procella 
que inda obumbrava o céu peninsular! 
arrancaram do solo a mansenilha 
que a luz roubava ás flores d'essas vargens; 
e a sombra, que se fora levantar 
sob esse céu que de contínuo brilha, 
do Manzanar nas viridentes margens, 
fugiu diante do esplendor celeste, 
que a liberdade sobredoira e veste! 

Ei-las em terra, as tábuas dos patibulos! 
Irmãos a irmãos abraçam! Nova estrella 
assoma alem nos visos da montanha 
É vossa a luz, é vossa a gloria, ó bravos! 
Longe, bem longe os ferros dos escravos 
e avante! eis o caminho! Avante Hespanha! 

(1) Não se allude aqui á desventurada Izabel de Bourbon. Quer-se 
personificar a indole de Hespanha antiga e nada mais. Não é 
costume nosso, de portuguezes, atirar pedras ao sol que declina... 

O auctor anota este passo, para que dizeres innocentes lhe não 
sejam lançados á conta de fanatismo politico, que elle detesta, como 
a todos os fanatismos, seja qual for a idea que representem. 
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198. LARRA, Pedro de — Eccos Democráticos (a Emílio Castelar), 
(Pernambuco, Outubro de 1869). 
Fonte: Revolução de Setembro, Lisboa, 19.12.1869, n° 8261, p. 2. 

ECCOS DEMOCRÁTICOS 
(a Emilio Castelar) 

I 
A mão de Deus dirige a caravana athletica, 
Que afanosa caminha em busca do futuro; 
Cada ponto no orbe, em sábio palinuro, 
Na frota colossal se faz representar! 
O génio do desterro aponta ao mundo attonito 
Um polo aceso em luz aurifulgente e bella, 
America do Sul exalta se em Varela, 
A Iberia sobe ao céo na voz de Castelar! 

Ó grande Castelar, ó radiante espirito, 
Alma gentil de Hespanha, Hespanha redemptora! 
Tu és deslumbrante, a fresca e meiga aurora 
Do dia festival, que ha de surgir d'além! 
Quando da fronte ao lábio o pensamento angélico 
Te acode mais veloz que a eléctrica scentelha, 
Parece que o infinito em teu saber se espelha, 
Parece que de novo o Christo á terra vem! 

Quando a pátria de Cid arcava em mãos de déspotas, 
Quando o throno corrupto assento de tyrannos 
Apregoava ao mundo os feitos deshumanos 
D'um beaterio algoz, de theocratas vis; 
Tu, levita sublime, o egrégio tabernáculo 
das crenças liberaes, estrénuo defendias, 
Ora, da sciencia a luz ao povo transmittias, 
Ora, expunhas o peito aos cortesãos fuzis! 

Tens a enramar-te a fronte o myrtho em c'rôa triplice: 
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Semi-deus na tribuna, águia altiva na imprensa, 
A livre multidão, ardendo em febre intensa, 
Saudou-te á barricada o indómito calor! 
E quando já desfeito esse maldito ergástulo, 
Onde a pátria gemera em férrea tyrannia, 
Disseste ao vencedor: — ainda mais queria! 
Disseste ao libertado: — inda não és senhor! 

E o universo te applaude inteiro em grito unisono 
Vôa por toda a parte o nome do teu gigante; 
Como rasgando o ar condor d'aza possante, 
As portas do porvir abrem se á tua voz! 
Em ti anceia e crê um povo, uma peninsula 
O seu libertador — qual em Moysés outr'ora 
A tribu de Israel a força protectora 
Contra o poder fatal de imigos Pharaós ! 

II 
A Iberia será grande! Ingente no pretérito, 
Ao silencio do mar, do negro mar profundo, 
Arrebata um segredo, onde se occulta o mundo, 
De cuja creação se orgulha o próprio Deus! 
O primitivo Éden brilhava ao sol americo, 
E da estática Europa, os olhos se fitaram, 
Nesse grupo de heroes que as vagas amançaram, 
E a voz dos Aquillões, e as fúrias de escarcéos! 

Quem abriu do Oriente os seus dourados porticos, 
Quem a terra dotou de eternas maravilhas, 
Quem viu a mão do céo guiando as suas quilhas 
Por sobre o escuro abysmo, ao som dos vendavaes... 
Hade sempre cegar no brilho d'uma aureola, 
Que a historia lhe guardou na voz de seus cantores, 
Ha de sempre atrahir com mágicos fulgores, 
Até que nova luz desponte a seus umbraes! 

E essa luz, essa luz é d'uma estrella rutila 
A quem Deus chama irmã e nós a liberdade, 
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Essa luz. essa luz é o sol da humanidade, 
Mãe que os filhos afoga em santo e puro amor: 
Torrente perennal de mil venturas célicas, 
Sublime inspiração que a Washington revela 
Uma pátria famosa, enorme, rica e bella, 
Que do Septentrião se estende ao Equador! 

E a mesma inspiração ha de elevar-te flórida 
Terra de meus avós, ó doce pátria minha, 
A mesma inspiração te ha de fazer rainha, 
Do velho mundo estrella, exemplo, áureo fanal! 
Surja o forte congresso, ouçam-se os almos cânticos, 
Que fazem palpitar um seio generoso! 
Em vez do throno a lei, em vez do sceptro o goso, 
A nobreza e o vigor do estado federal ! 

Eu não maldigo os reis, venero os grandes principes: 
Mas uma nobre idéa á minha rasão presa 
Condemna sem temor a velha realeza — 
Phantasma do passado envolto em sangue e pó! 
Não que deslumbra a mente a viva côr da puipura, 
Que no arminho deviso o crime, a impunidade, 
A injustiça elevada ao sólio da verdade, 
E o povo escravisado ao vão poder d'um só! 

Eu não maldigo os reis: mas quando o negro tumulo 
Das mortas gerações transponho resoluto, 
Sinto esta alma immortal cobrir-se-me de luto, 
E um triste pensamento a fronte me abater; 
E que emprestando a vida aos restos desses martyres, 
Que a tyranna atroz lançou ao fundo abysmo, 
Sinto a garra fatal do abutre — despotismo 
No feito liberal pungente me doer: 

Eu não maldigo os reis; da liberdade idolatra, 
Consagro a minha vida á causa do progresso, 
Acolho com fervor a voz do fraco oppresso, 
E a sphinge escravidão que horror em mim produz! 
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Sinto bater no peito o coração em júbilos 
Ao ver a livre idéa alçar-se em mommentos, 
Contemplo arrebatado os sacros pensamentos, 
Que o século derrama em honra a Christo, a luz! 

E a Hespanha quer um rei, a Hespanha inda monarchia; 
Chora o jugo do algoz a victima de algozes! 
E não rugiu ainda o echo de mil vozes 
No fundo do mausoléo que a mão real cavou! 
E não se ergueram já esses phantasmas lívidos 
Dos martyres d'Isabel, em maldição tremenda, 
Contra os cegos irmãos, que por funesta senda 
Se vão após o mal que a pátria devastou! 

Tenha a Hespanha um senhor, renove os tempos bárbaros! 
Que o povo portuguez, os netos dos Almadas, 
Não vendemos da pátria as tradições sagradas 
Pelos sonhos febris d'uma ambição fatal ! 
Temos um nome illustre a transmittir ás epochas, 
Nome que foi de avós, será de nossos filhos, 
E uma voz divinal, em divinaes dedilhos, 
Não cessa de exclamar: — sê livre Portugal! 
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199. RUIZ AGUILERA, Ventura (tradução de Simões Dias) — Iberia. 
Fonte: Republica das Letras, Porto, Abril de 1875, n° 1, p. 18 - 20. 

IBERIA 

Dizem que vai a casar-se 
Hespanha com Portugal: 
Se a noiva em muito se estima 
O noivo não menos vai. 

Do mesmo sol se alumiam; 
A mesma terra ferraz 
Aos pés lhes rende thesouros 
De que outra não é capaz. 

Ondas que banham suas costas 
D'igual nome, entre os dous, são; 
E nos próprios claros rios 
Sua face mirando estão. 

Uma é sua lingua harmoniosa, 
A mesma historia tem já 
Immortal; e no futuro 
Um seu destino será. 

Bello fructo d'estas bodas 
Iberial ao mundo has-de dar 
Inveja por tal grandeza 
E por virtudes sem par! 

Que dia bello! 
Quando virá? 
Como eu o anhelo! 
Quem o verá? 

Os dous cruzaram valentes 
As soledades de um mar, 
Onde nunca vozes de homem 
Tinham podido chegar. 

680 



Da expedição, ouro dizem 
Que trouxeram para cá; 
Não conta quem os accusa 
O que deixaram por lá! 

Sangue, industria, sciencias, artes, 
Do mundo franco o portal. 
Deram ás raças dormentes 
Em um marasmo fatal. 

Logo alli flores, em premio 
D'esse afão, se vêem brilhar, 
Cidades, templo, officinas 
Maravilhas de espantar. 

Oxalá que ambos os povos 
Fraternos, dando-se a mão, 
Estivessem n'um abraço 
Reunidos desde então. 

Que dia bello! etc. 

Todo o mundo conhecido 
Afoutos os viu passar 
Sobre as raças que os antigos 
Não julgavam dominar; 

Com as quinas portuguezas 
Vai de Castella o Leão, 
E o brazão da Catalunha 
Com as barras de Aragão. 

Valentes pelos seus foros 
E poderes colossaes 
Em taes empresas chegaram 
Onde ninguém chega mais. 

Elles derrocam impérios, 
Elles os sabem fundar, 
E ao seu carro de triumphos 
Monarchas sabem atar. 

Hoje receosos se miram 
E só juntos os verá 
Quem vir nascer essa aurora 



Que tan tos esperam já. 

Que dia bello! etc. 

Chegam tempos; um medonho 
Furacão faz baquear 
Um throno que vai levado 
Na rastolhada do mar. 

Raça de reis estrangeiros 
Calcam seus brios no chão; 
Mas se Hespanha tem memoria 
Nunca mais a occuparão. 

Rompeu Lazaro sua tumba, 
Fogem as trevas do mal, 
E ao resuscitar, saúda 
Da liberdade o fanal. 

Por esta sagrada via 
Se atraz um passo não dá, 
Com o povo lusitano 
Hespanha se encontrará. 

E esquecendo antigas queixas 
Iberia, alliança farás 
Fiel, sincera, insolúvel, 
Com um osculo de paz. 

Que dia bello! etc. 

Iberial Já te estou vendo 
Bella, jovem, de encantar, 
Como em sonhos dourados 
Pôde um poeta ambicionar. 

Iberial Já te estou vendo 
Magestosa sem igual, 
Á frente dos outros povos 
Com applauso universal. 

Iberial Já te estou vendo 
Brilhar na reunião 
de todos os povos livres 
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Tão sublime que mais não. 
Iberia! Já te estou vendo 

Serenamente marchar 
Ao futuro que presente 
Da musa d'hoje o aspirar. 

Ibéria] Já te estou vendo... 
Tu has-de ser sem rival; 
Pois hão-de fazer-se as bodas 
De Hespanha com Portugal. 

Que dia bello! 
Quando virá? 
Como eu o anhelo! 
Quem o verá? 

Esta poesia encontra-se incluída num estudo de Simões Dias 
dedicado a Ventura Ruiz Aguilera, intitulado A Poesia Lyrica em 
Hespanha. Do perfil político do poeta espanhol diz Simões Dias : "(•••) 
revolucionário das idéas democráticas em todas as suas obras, onde 
não duvida affirmai* o seu patriotismo e liberalismo, embora tenha 
de fallar a um rei como o foi D. Amadeu. Haja vista á soberana e 
altiva epistola que o snr. Aguilera dirigiu ao rei de Hespanha, 
quando lhe pareciam quasi extinctas as esperanças que o povo 
hespanhol depositara no filho de Victor Manoel". 
Quanto ao conteúdo ideológico da balada Iberia, o articulista escusa-
se de o comentar, afirmando apenas: "A parte o pensamento politico, 
que não queremos discutir aqui, é força confessar que é um poemeto 
notável". 
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200. CARVALHO, Xavier de — As Inundações de Hespanha, (Porro, 
1879). 
Fonte: A Mocidade. Revista Académica Literária, Porto, Marco 
del880,p. 12. 

AS INUNDAÇÕES DE HESPANHA 

Ha lagrimas, irmãos, n'um povo nosso amigo, 
Ha soluços cruéis sob este Azul radiante 
E envolve uma nação o assombro do perigo 
E soa em toda a parte um grito fulminante. 

O vendaval correu impetuosamente 
Sobre os povos de Hespanha — a nossa boa irmã, 
E o ruidoso trovão e o relâmpago ardente 
Encheram de pavor os lírios da manhã. 

Os rios, como leões a palpitar de raiva, 
Estorciam-se febris nos povos e nos montes 
Entre o bombardeamento altivo da saraiva 
E o sinistro fulgor dos largos horizontes. 

Em quanto na montanha erguia os seus lamentos 
A arvore secular com medo aos sorvedoiros, 
Bramia na amplidão a grande voz dos ventos 
E ouviam-se chorar heroicamente os toiros. 

As nuvens pelo Azul como velhas bandeiras, 
Batidas pelo olhar magnético de Deus, 
Entoavam gemendo as notas derradeiras 
D'alguma blasfémia augusta dos atheus. 

Relâmpagos febris cortavam o Azul dormente, 
Como allucinações n'um coração de escrava 
E os sepulchraes trovões iam pezadamente 
Apunhalar com sons essas flores de lava. 
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Entre torrentes de ais e cantos doloridos 
Passavam corpos nús de virginaes creanças. 
Com os lábios em sangue e os corações feridos, 
Sem o vago clarão das brancas pombas mansas. 

E as mães, rozas de luz e pedaços da aurora, 
As lacrimosas mães que viam os filhos mortos 
Pareciam ameaçai- a amplidão sonora 
Cuspindo maldições para os astros absortos. 

Corria além desfeito algum berço vazio 
E deslizava aqui o cadaver d'um velho, 
Emquanto a terra abria o grande olhar sombrio 
D'um velho masthodonte ou d'um titan vermelho. 

Eis o quadro fatal, ensanguentado e enorme 
D'essas inundações que assolaram a Hespanha, 
E desde então a voz de quem soffre e tem fome 
Veio vindo até nós, de montanha em montanha. 

Que nos cumpre fazer? Ergamos nossas almas, 
Como templos de sol em rochas gloriosas, 
E cruzem-se pelo ar entre sonoras palmas 
As bênçãos da miséria em festas ruidosas. 

Que nos cumpre fazer? O ricos, ó felizes, 
Arrancae um pedaço ao vosso coração 
Para enxugar o pranto áquelles infelizes 
Que se vêm morrer sem luz, sem lar, sem pão! 

Que nos cumpre fazer? Abrir em cada peito 
Um abysmo d'amor, de paz e claridade 
E agazalhar depois o pobre no seu leito, 
Coberto pelo manto augusto da bondade. 

Que nos cumpre fazer? Dizei, grandes do mundo, 
Levitas do milhão e deusas do boulevard: 
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Que nos cumpre fazer, no delírio profundo 
De tanta immensa dôr. de tanto soluçar? 

Cobrir com a vossa esmola aquella mãe que chora 
Sobre o caixão do filho — a pequenina flor — 
E derramar emfim os bálsamos da aurora, 
Onde existia o lucto, onde existia a dôr. 

Sim, bem sabeis, irmãos, o quanto custa a vida, 
O que é a lucta cruel do triste proletário, 
Que vê no seu futuro a luz indefinida 
E encontra em toda a parte um obscuro calvário. 

Podeis bem traduzir as lagrimas vibrantes, 
Os soluços febris d'um coração afflicto 
E as doidas convulsões das mães e das amantes 
Que allucinadamente olhavam o infinito. 

Podeis comprhender as negras dores cruéis 
Que poderam soffer aquelles desgraçados: 
Ha pouco na altivez de pequeninos reis, 
Hoje escravos do mal e espectros desolados. 

Por isso todos nós, os filhos d'esta idade — 
Soldados do Progresso e da Revolução: 
Vimos cumprir aqui a lei da Humanidade, 
Vimos encher de luz a vossa afflicção. 

Acabe por uma vez o ódio vil de raça 
Que o velho Preconceito ha tanto século atiça, 
E passe a legião augusta da Desgraça 
Coberta pela luz sagrada da Justiça. 

Dê-se agora afinal um grandioso passo 
Na estrada do porvir — o nosso sonho ardente — 
Para que um dia as nações se estreitam n'um abraço, 
Para Federação dos povos do occidente. 
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1 2 . 
O Humor e a União Ibérica 

Riso e Castigo 

Tal civilisação, que a mastiguem com 

pimentão e alhos, e que a vomitem no inferno! 

Portugal conhece muito bem o 

caracter dos muchachos; são baldados seos 

disfarces, não pega a labial 

O Pensamento' 

Não constitui novidade o facto de uma sociedade representar 
humoristicamente os assuntos que se lhe afiguram mais 
preocupantes e complexos. As teorias psicanalíticas encaram essa 
atitude como um meio para alcançar um melhor relacionamento 
com o objecto de conflito, uma terapia de convivência e mesmo de 
exorcisação da realidade temida. 

Por outro lado, o humor é também uma forma de abordagem 
pedagógica, serve simultaneamente para instruir e criticar e, a 
priori, é até um dos veículos mais eficazes para o fazer. 

A questão ibérica, nas suas diversas componentes, foi 
frequentemente abordada de forma comico-satírica. Como se viu 
anteriormente, esse recurso teve uma expressão significativa nas 
peças teatrais, nos textos em verso e, como veremos no capítulo 
seguinte, a caricatura e suas legendas mais ou menos extensas, 
utilizaram igualmente o riso como arma de denúncia e reflexão. 

No tocante a textos da imprensa periódica, a abordagem 
humorística não foi atributo exclusivo dos periódicos satíricos, 
verificando-se também nos restantes o recurso frequente ao riso 
para tratar pequenas notícias ou fait divers que, de forma mais ou 

] Braga, n° 6, 30 de Maio de 1861, p. 1. 
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menos directa, abordavam o tema do iberismo ou, tão somente, 
falavam de assuntos de Espanha. 

Neste contexto, o Braz. Tisana merece uma referência 
especial. Em prosa ou em verso, a questão ibérica foi aqui 
largamente abordada em tom jocoso e linguagem popular que, 
inclusivamente, recorria aos castelhanismos, produzindo textos 
simultanemente informativos e humorísticos, na maioria das vezes 
da autoria do director, José de Sousa Bandeira2. 

A "nossa vizinha D. Iberia, a Africa Europea, que tem muito 
pronunciada a bossa dos fusilamentos"3, era tema recorrente das 
várias secções que compunham o periódico, nomeadamente as que 
mais o notabilizaram, os folhetins recheados de correspondências 
imaginárias entre personagens fictícias, que mais não eram senão 
textos de cariz noticioso e opinativo. Desta forma ligeira e atraente 
se traziam à colação e comentavam temas importantes e plenos de 
actualidade, como o comprova este excerto da Carta de Braz Tisana, 
Boticário de Lisboa, ao Barbeiro: 

"Ayer estava na minha botica o snr. Dom Alonço Paschoal de 
la Montera Sanches Hydalgo e Fuenterrabia, que nó tengo el honor 
de conhecer, pêro que me pareceu un bueno mochacho, e que 
trouxe ao meu gallego uma carta de su amdre. Segundo o costume 
de su nacion hablou pelos cotovelos naquelle som gutural que lhe 
dá muita graça. El Hombre fallou em chimica, fisica, geographia, 
astronomia, mineralogia, theologia, zoologia, veterinária, e, por fim, 
em caminhos de ferro! e no Cuchares. 

A respeito de caminho de ferros de Badajoz a Madrid disse o 
hespanhol que os gaditanos não davam licença para não dar a 
primazia ao porto de Lisboa, e que haviam portuguezitos que 
intrigavam a favor dos gaditanos!! 

Disse que mais mez, menos mez, mais anno, menos anno, 
mais século, menos século, tudo es nuestrol isto é que Portugal seria 
Hespanha para fazer a vontade á geografia, que tinha nisto o maior 
empenho. 

Fallou n'um sceptro só, n'uma Coroa só, e não sei em que 
mais, pois como fallava muito depressa, confesso que o não percebi! 

2 Todavia, esta tradição manteve-se, mesmo após a morte do fundador, em 
finais de 1861. 
3 O Braz Tisana, Porto, n° 345, 21 de Agosto de 1852, p. 1. 
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depois de uma grande massada acendeu la pipa, deu-me las buenas 
noches, e foi-se! Tinha cara de quem jogava o monte. Eu de 
hespanhoes gosto pouco, porém não assim das hespanholitas, que 
dessas. Deus me perdoe, sempre eu gostei!"4 

O mesmo estilo servia inclusivamente para comentar obras 
apologéticas das doutrinas ibéricas, como a de Sinibaldo de Mas: 

"Vende-se por seis vinténs uma ratice de um hespanhol a 
sonhar — chama-se esta ratice — A Iberia ou a União de Hespanha a 
Portugal*. Melhor o hespanhol dançasse os boleros, e fosse pentear 
macacos o seu patriótico traductor!"5 

Ou ainda outra passagem sobre o mesmo assunto: 
"Os homens do campo de Santa Anna continuam a gastar 

tinta com o somnambulo da Iberia, opúsculo que mereceu as honras 
de uma segunda edição! neste opúsculo o ratão do castelhano 
aconselha a união de Portugal e Hespanha debaixo do sceptro do 
nosso Prinicpe Real, que elle casa com a princeza das Astúrias, que 
ainda mama! 

O homem da Iberia põe no andar da rua as duas Rainhas, de 
Portugal e Hespanha, que elle diz, não querem cousa que cheire a 
constituição! isto, Mestre, não passa de sonhos de um homem 
acordado. A capital do novo reino ha-de ser em Santarém!! mio 
charo, por ora va-lhe comendo, e bebendo, e não se assuste com o 
tal império Luso-Iberico"6. 

A vida política, as pretensões ibéricas dos "patuscos do 
Manzanares" ou os costumes dos "nossos visinhos jaquetas de 
guizos" foram quase sempre expostos nas páginas do Braz Tisana 
sob a forma satírica, que não renunciava contudo à dimensão 
informativa. 

Noutros casos, o humor não era regra, mas excepção. O 
efémero Progresso, por exemplo, apresentou sob o título União 
Ibérica, a notícia de aquisição de gado espanhol por parte de um 
produtor português, conferindo-lhe o seguinte tratamento: 

"Já começou a tomar vulto este terrível phantasma. Gemam 
todos os peitos patrióticos. 

4 Ibidem, n° 369, 20 de Setembro de 1852, p. 1. 
5 Ibidem, n° 173, 2 de Agosto de 1853, p. 2. 
6 Ibidem, n° 221, 28 de Setembro de 1853, p. 2. 
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O marquez d'Alvito, senhor de muito gado vaccum, acaba de 
effectuai" a compra de uma porção de toiros hespanhoes para 
promover a união das raças. A progénie será perita nas linguas de 
Camões e Cervantes, e dará cavaco por gaspacho e olla podrida"7. 

O Pensamenío mesclava a sua sanha anti-ibérica com uma 
linguagem pitoresca que apresentava a Espanha como "a pátria do 
Maroto", e apelidava os espanhóis de "srs. chocolateiros" e "Lords 
Pimentões"8. 

Que a questão ibérica se havia instalado entre os assuntos 
que dominavam os quadros mentais da época, comprova-o a 
afixação de pasquins em algumas ruas de Aveiro, nos quais se lia a 
seguinte mensagem, que o Diário Mecantil não hesitou em classificar 
como "specimen d'eloquencia proclamatoria": 

"Morra o systema métrico, morra o iberismo, viva a 
independência nacional, viva"9. 

As ocorrências protagonizadas por cidadãos espanhóis 
sugeriam invariavalmente comentários jocosos sobre as ameaças à 
integridade e independência do país. Quando em Setembro de 1857, 
o administrador substituto do 3o bairro do Porto, Alfredo Seabra, 
mandou encerrar a casa de jogo da Foz, propriedade de Marcos 
Arguelles e frequentada pela elite portuense que carinhosamente a 
denominava por "Assembleia da Foz", o Clamor Publico sublinhou 
ironicamente a imprudência da medida, como se, nos tempos que 
corriam, as autoridades nacionais devessem subalternizar as suas 
acções perante os caprichos, mais ou menos legais, dos residentes 
espanhóis em Portugal: 

"Ameaça-nos uma grande calamidade, a nossa independência 
de sette séculos acha-se abalada, e a bandeira portugueza está em 
risco de ficar em pedaços nas garras dos leões da Iberia, assanhados 
pelos clamores enérgicos do benemérito cidadão hespanhol — D. 
Marcos Arguelles! 

(...) Lamentamos deveras a imprudência do snr. Seabra. S. s.a 

acaba de acarretar talvez sobre este malfadado paiz um dos maiores 
flagelos dos povos — a invasão estrangeira"10. 

7 O Progresso, Lisboa. n° 77, 4 de Julho de 1869, p. 114. 
8 O Pensamento, Braga, n° 6, 30 de Maio de 1861, p. 1. 
9 Diário Mercantil, Porto, n° 452, 22 de Julho de 1861, p. 2. 
1 0 O Clamor Publico, Porto, n° 277, 17 de Setembro de 1857, p. 1. 
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A união económica peninsular e decorrentes benefícios que 
os seus defensores vaticinavam para o progresso dos dois países, foi 
tema de um texto da Revista Estrangeira, que pintava desta forma 
sugestiva o novo mercado peninsular: 

"Caminhos de ferro! Telegraphos eléctricos! Liga das 
alfandegas! Confederação ibérica! Quantos milagres de civilização, 
quantos esforços em politica, para termos na Praça da Figueira louça 
vinda de Valencia; por Deus que não valia a pena de tanto 
incommodo. 

(...) Deixae progredir os caminhos de ferro com a velocidade 
que levam, que em poucos dias estarão na fronteira d'Hespanha; o 
grande pensamento triumphará então; os dois reinos serão um 
reino, os dois povos serão um povo! Lisboa será a capital da 
peninsula; a Ribeira Velha o primeiro mercado da Europa; quando 
virdes lá, amigo leitor, um figurão de barrete á grega, cachimbo na 
boca, calças á turca, meias e borzeguins historiados, todo cercado de 
panellas, jarros e bacias, dizei logo: eis alli um valenciano vendedor 
de louça; mas accrescentae por a boca pequena: se é casado, a 
melhor fazenda que tem em casa não é de certo aquella que quer 
vender aos freguezes"11. 

Este último tópico remete para o tema mais recorrente do 
humor sobre a questão, isto é, a atracção irresistível das mulheres 
de Espanha, e a "união" voluntária dos portugueses com as belas 
espanholas. Do mesmo artigo, o excerto seguinte é bastante 
elucidativo: 

"Se um dia tivermos voto na grande dieta d'essa 
confederação, á fé que a primeira lei que havemos propor, é que 
não venham a Lisboa senão as hespanholas, e essas escolhidas; é o 
pensamento de mais profunda politica que lá podia apparecer; para 
não resistir a uma proposta de união, não lhe sabemos de melhor 
recurso do que ser feita por uma hespanholita d'olhos negros. 

O pésinho seductor da sra Christina Mendes já recrutou mais 
iberos do que aquelle celebre folheto, que propunha a capital da 
confederação na villa de Santarém. Estamos até que uma guitanilla 
bem apimentada matava as fúrias ao próprio D. Nuno Alvares 
Pereira, se ressuscitasse. 

1 [ Revista Estrangeira, Lisboa, n° 5, 1854, p. 165-166. 
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Dado o caso do nosso pensamento, o fim d'esté pobre reino 
apresentaria certo contraste com o do império romano. Roma 
succumbiu a uma invasão de bárbaros vindos do Norte; Portugal 
succumbiria a uma invasão de humanas vindas do sul: tal é o 
destino dos impérios!"12 

Camilo Castelo Branco escreveu também sobre esta "fusão em 
algumas especialidades", como se verifica num dos seus folhetins do 
Porto e Carta, que durante alguns meses levaram o título de Carta 
de José Mendes Enchundia ao Padre Serapião de Algures: 

"As suas ideias sobre Iberia eram-me cá precisas para um 
folheto, em que trabalho, e que deve definitivamente demarcar o 
que devem fazer as duas nações a tal respeito. 

Eu tenho ouvido com attenção o Brandão do Progresso e o 
Bruschy da Nação, que ambos me fazem a honra de ser meus 
amigos. Não os acho em harmonia, e tenho procurado reconcilial-os 
do melhor modo. 

Eu sou de opinião que se faça a fusão em algumas 
especialidades. Concedo que se dê á Hespanha metade do Rodrigo, 
outra metade do Athouguia, e a respeito deste ultimo não se me dá 
que a parte da cabeça vá para lá. Quero, outro sim, que se troquem 
as nossas ostras pelas de Hespanha, os charutos, e os Brandões de 
Midões. 

No que eu quero, porém que a fusão seja completa, e o 
commercio livre, e as barreiras desembaraçadas é n'uma cousa que 
vai fazer estremecer o meu amigo de beatifica indignação: é nas 
mulheres! 

Não se aterre, padre! Eu sou um dos maiores peccadores 
illustrados que deshonram o século das luzes! Meu honrado avô o 
snr. Manoel Mendes Enchundia, não devia casar nunca, para que 
daquelle nobre tronco não brotasse esta definhada vergontea que 
ama diabolicamente as mulheres hespanholas, não desfazendo na 
minha que é saloia, mas uma saloia romântica. 

Não desdenhe, como homem profundo que é, as minhas ideas 
um pouco desmanchadas sobre a fusão ibérica. Lembre-se, 
illustrada levita, que a civilisação do Latium derramou-se em Italia 
pelas mulheres, roubadas em Roma. Eram bellas segundo diz Tito 

Ibidem. 
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Livio, e tinham a extraordinária coincidência de se chamarem todas 
Donas Sabinas! 

As quaes Sabinas aprenderam tão depressa a civilisação dos 
illuminados bandidos de Rómulo, que, quando vieram os pais 
procural-as, acharam-nas a fazer versos, a 1er romances; e 
responderam que estavam civilisadas! Que finas organisações! Que 
depressa entrou nellas o espirito da sciencia! 

Estes e outros muitos factos históricos que me não lembram 
agora, mas que espero citar no meu opúsculo, intitulado a fusão, 
devem fazer grande abalo no espirito publico, e vmc. será talvez o 
primeiro a votar pela mistura das mulheres, afim de que as 
civilisações dos dous paizes se encontrem, e misturem, e 
identifiquem de modo que o nosso sangue seja o primeiro que se 
funda nas artérias das donairosas Sevilhanas. 

É certo que os hespanhoes terão egualdade de direitos com as 
portuguezas. Concedam-se-lhes; mas exceptuaremos minha mulher, 
e alguma afilhada do padre Serapião, porque não me attrevo a 
suppor que o meu bom amigo tenha filhas. 

Deixe cançar os grandes economistas. Deixe-os esgotar a 
materia abstrusa da sua infecunda argumentação. Deixe-os fallar a 
respeito da Iberia de modo que nem elles nem nós entendemos 
nada, que, por fim, cá virão ter ás minhas ideas, que tem o mérito 
de ser simples, e ao alcance do mais estúpido regedor de Parochia 
de aldeã"13. 

Com a mesma graça, Camilo apontou também o 
enamoramento de portuguesas por espanhóis como uma 
manifestação, aliás fatal, de iberismo. A referência encontra-se nas 
Memórias do Cárcere, quando menciona o casamento de D. Francisco 
de la Cueva, cônsul espanhol no Porto em 1816, com uma natural de 
Vila Nova de Gaia: 

"Chamava-se Adelaide a senhora que tão despatrioticamente 
se dedicara ao castelhano, devotando-se do coração a um iberismo, 
o mais fatal de quantos há, se damas portuguesas seguissem o 
exemplo daquela. 

Castigado foi o estrangeirado coração de Adelaide"1 4 . 

1 3 O Porto e Carta, Porto. n° 210, 5 de Janeiro de 1855, p. 1-2. 
1 4 Obras Completas de Camilo Castelo Branco, vol. 11, Porto, Lello & Irmão, 
1990, p. 616. 
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A Época fez também eco deste humor "machista" a propósito 
da evocação do Io de Dezembro, no folhetim Coisas e Loizas: 

"Faz hoje 230 annos que os nossos visinhos hespanholitos 
levaram cacheirada velha, e que foi acclamado Rei de Portugal o 
Duque de Bragança, com o nome de D. João IV. Foi um dia de 
verdadeiro alegrão para os portuguezes que sacudiram o jugo dos 
Philippes de Castella que perderam o domínio na Lusitânia, que 
teriam conservado se tivessem melhores maneiras, e mais melhores 
entranhas. É verdade que depois choraram o seu desvario, mas já 
era tarde, e hoje sonham, mas ainda é cedo. Vamos cá vivendo no 
nosso cantinho, com as nossas sopinhas, mas com a cabecinha 
levantada, e a boquinha aberta, respirando um ar livre com um Rei 
que é uma verdadeira flor constitucional. 

Isto não obsta que sejamos muito amiguinhos dos nossos 
visinhos, e muito especialmente das nossas queridas visinhas, que 
tem sido, são, e hão-de ser os fructos mais saborosos, e apetitosos 
que o Creador formou em terras christãs"15. 

Eram sobretudo as artistas e bailarinas que, integradas nas 
suas companhias de teatro e dança, chegavam a Lisboa e ao Porto e 
estimulavam a curiosidade dos homens, sendo então ironicamente 
retratadas como as mais poderosas agentes da propaganda ibérica: 

"O Circo Price continua a attrahir grande concurrencia; as 
encantadoras muchachas arrastam o nosso povo de tal modo, que se 
em logar de um theatro só na capital, houvera um em cada terra do 
reino, o Compadre Matheus pediria com todas as suas forças ao 
governo para que affastasse d'aqui, semelhante propaganda ibérica! 

As taes meninas são capazes de porem a cabeça a arder, ao 
mais esturrado anti-iberico, tal é o poder de uma cara bonita, de 
uma boa gambia, e de tão engraçado salero!"16 

A influência dos costumes espanhóis em virtude do aumento 
da sua colónia em Lisboa, e consequente incremento do número de 
espanholas trabalhando em diferentes actividades, realimentaram o 
imaginário humorístico à volta das relações entre os dois povos. O 
texto que se segue, é pois uma nova charge do velho tema da união 
ibérica conseguida pelo fascínio das espanholas e, apesar de datar 
de 1883, decidimos inclui-lo, já que reflecte uma situação que se 

1 5 A Época, Lisboa, n° 274, 2 de Dezembro de 1860, p. 1. 
1 6 O Compadre Matheus, Lisboa, n° 7, Abril de 1869, p. 3. 
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vinha instalando desde a década anterior. Foi publicado no Papão, 
com o título União Ibérica, e assinado por Ramon Ortigalho17: 

União Ibérica 

Muito se tem escripto e muito se tem fallado, pró e contra a união de 
Portugal com a Hespanha, e d'ambas as partes é acceite como a maior, e 
talvez única impossibilidade á realisação d'esté negocio, o estabelecer uma 
boa harmonia de caracteres entre portuguezes e hespanhoes. 

Fernandez de los Rios, o talentoso e infatigável defensor d'esta liga 
luso-hispanica, comprehendeu até á saciedade que a antipatia votada pelos 
portuguezes aos hespanhoes era o obstáculo mais difficil de vencer para se 
realisar a desejada união. 

Passou de moda esta questão importante, e hoje já ninguém se occupa 
em pensar se um dia seremos hespanhoes, e quaes os meios que para isso se 
empregarão. A Hespanha, porem, é que não perde a mania. 

Como patriotas que somos, devemos demonstrar que a desejada união 
não está tão longe de se realisar como nos nos parece á primeira vista, e que 
40 annos são sufficientes para acceitarmos o domínio hespanhol sem 
contestação alguma. Senão vejamos. 

Ha annos, a colónia hespanhola residente em Lisboa era diminutíssima, 
e apenas uma ou outra Concha desgarrada apparecia ahi por qualquer rua. 

Hoje a colónia ascende a a 5:000 indivíduos, e as mulheres pozeram 
fora do campo da seducção as pallidas lisboetas. 

Presentemente um rapaz do tom para ser completo deve por amante 
uma nina andaluza, e jamais a filha de qualquer burguez lisboeta. 

O próprio Zé-povinho já vae tomando o gosto do género, e quando lhe 
servem assorda á portugueza torce o nariz. 

Prefere o gaspacho com mucho pimiento. 
Os homens sérios, muito sérios, mesmo muitíssimo sérios, perdem a 

linha quando por acaso comtemplam uma hespanhola bonita. 
Os theatros, as corridas, os passeios, as praias, as ... os cafés etc. etc., 

regorgitam de hespanholas galantes e ardentes, de grandes olhos negros 
como azeviche, pés adoráveis, lábios de coral e um salero, ai, um salero que 
nos dá vontade de tomar la guitarra e olé! olé! cantarmos umas malaguerias 
ou umas peteneras, com grave despeito da Mensageira grata e do fado do 
conde de Anadia. 

1 7 O Papão, Lisboa, n° 9, 2 de Dezembro de 1883, p. 1. 
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A Hespanha, seguindo a hábil politica d'outros tempos, em que as 
mulheres bonitas tomavam n'ella uma parte activíssima, envia-nos todos os 
dias remessas de mulheres formosas e seductoras, que vão pouco a pouco 
captivando o espirito, o coração, e a bolsa dos nossos conterranços. 

A rua da Rosa já está toda ibérica, e em breve a rua do Crucifixo o 
estará também. 

A rua do Norte e a do Arco do Bandeira ha muito que deixaram de ser 
portuguezas, e pouco a pouco os cafés, os restaurantes, as modistas, as 
perfumarias, lojas de modas, confeitarias etc. etc. serão servidas por 
hespanholas, e em meia dúzia de annos nem um só portuguez deixará de falar 
hespanhol. 

Uma vez estabelecida bem a forma de se comprehenderem, é evidente 
que as relações se devem estreitar, e depois, o amor, os enlaces, os hijos, 
sobretudo os hijos, e em menos de vinte annos esta feita a primeira geração. 

Como as classes baixas são as mais difficeis de vencer quando lhes dá 
a mania do patriotismo, as hespanholas começam a tomar logar n'uns cafés 
de segunda ordem e mais tarde o Valentim, do Martinho será substituído por 
uma salerosa nina que, se não tiver um nariz tão completo e extenso, deve ter 
pelo menos mais alguns attractivos. 

D'esta forma é quasi certo que um dia nos encontraremos ibéricos sem 
dar por isso. E depois como havemos de estranhar que a guarda municipal 
seja substituída pela guarda civil, se em casa a esposa e os filhos nos fallarem 
castelhano, e nós já bebermos escarchau e comermos gaspacho como uns 
damnados? 

Sim, respondam-nos se é possível n'estas condições lembrarmo-nos de 
que género era a nossa nacionalidade antes de possuirmos uma buena mujerl 

Ao governo compete olhar com seriedade para este estado de cousas, 
porque, se é difficil tomarmos amisade a um hespanhol, mais difficil se torna 
dizermos a uma hespanhola "que não"... 

Mansamente ellas apoderam-se do nossos phisico, do nosso moral, do 
nosso amor da pátria e depois... era uma vez a autonomia de Portugal, mau 
gra.do os foguetes, as philarmonicas, o hymno da restauração e o pão 
d'assucar dos restauradores. 

Mas se as espanholas representavam a parte da população de 
Espanha mais atraente aos olhos dos nossos jornalistas e homens de 
letras, aquela que melhor poderia realizar a propaganda da união 
ibérica, já outra fatia desse povo, os galegos, eram vistos como uma 
raça execrável, instrumentos de trabalho destituídos de inteligência 
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e sentimentos nobres, cujos instintos boçais e brigões se 
espelhavam num aspecto físico igualmente repelente e grosseiro. 
Mas mais do que inspirar piedade, estes imigrantes tornaram-se o 
alvo de chacota da sociedade portuguesa que utilizava a figura do 
galego para representar vícios como a gula, a preguiça, a avareza, o 
alcoolismo e o deboche, além da mais inexcedível estupidez. 

O galego tornou-se indiscutivelmente no tipo mais risível de 
então, protagonista de anedotas e rábulas nas quais, contudo, o 
tema da união ibérica só esporadicamente intervinha. Uma vez por 
outra lá aparece um galego mais afoito ou avinhado que sonhava 
com a união ibérica, gritando "tudo es nuestro", como sugere o 
folhetim A Bernarda Gallega, publicado no Jornal do Portol%, ou 
então sonhando mesmo com A Independência da Galiza, título do 
texto cómico que César de Sá publicou no Tribuno Popular19, e que 
narrava as reinvindicações de uma assembleia portuense de 
quatrocentos galegos. 

De qualquer forma, os espanhóis não deixavam de estar 
p resen tes no anedotár io nacional . As ca rac te r í s t i cas 
temperamentais mais caricaturizadas eram a arrogância, o amor 
próprio desmesurado, o orgulho desmedido, e tanto assim que o 
léxico admitiu como sinónimo de fanfarronada o termo 
"espanholada". O conhecimento da imprensa periódica da época 
permite-nos dizer que o uso deste vocábulo se tornou bastante 
corrente, aplicado a espanhóis mas também a portugueses ou 
quaisquer outros cidadãos cujo perfil psicológico não incluísse as 
virtudes da modéstia e da moderação. A soberba castelhana era 
pois um tema recorrente do manancial de chistes orais, a qual era 
aproveitada como forma de patentear a impossibilidade de uma 
convivência pacífica, sistematicamente estorvada pelo sentimento 
de superioridade dos espanhóis em relação aos portuguesinhos 
"finchados". A anedota que a seguir se transcreve do Jornal de 
Coimbra traduz este quadro mental: 

"A Hespanha é a pátria das hespanholadas. Conta-se d'um 
hespanholito, que, insultado por um portuguez, não tugiu nem 
mugiu. Esteve assim até que passou um gaiato. 

— Pst! olá, ó tu! 

18 Jornal do Porto, n° 236, 13 de Outubro de 1860, p. 1. 
1 9 O Tribuno Popular, Coimbra, n° 1403, 17 de Julho de 1869. 
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— Meu fidalgo. 
— Olha vae á freguezia dizer que preparem o enterro para 

este senhor, e que vão dobrando os sinos entretanto! 
— Mas então este senhor não está vivo? 
— Está, mas insultou-me; e nunca pessoa que me insultasse 

teve uma hora mais de vida. Vae dizer que dobrem! — exclamou o 
hespanhol magestaticamente, pondo-se a caminho de casa"2 0 . 

A prosopopeia do Portugal/personagem masculina, incauto e 
decadente, e da Espanha/personagem feminina, aparentemente bela 
e sedutora, que terça todas as armas do seu encanto para conquistar 
e dominar o seu vizinho, foi frequentemente utilizada nos textos 
humorísticos para expressar a falácia dessa união, o canto da sereia 
que volveria pranto se Portugal sucumbisse aos ardis da noiva 
c o r r o m p i d a . 

Este Breve dialogo entre dois peninsulares, assinado por J. A. 
P. S. e publicado num folhetim do sério e grave Portugês21, 
comprova a moda do diálogo comico-amoroso para expressar o logro 
desse casamento anunciado: 

Breve dialogo entre dois peninsulares 

O rei dos astros havia já para mais de seis horas transposto os umbraes 
do outro hemispherio, e a alampada argentina pallida e bipartida lá surgia no 
horisonte do Oriente. 

Era noite, mas uma noite de Maio plácida e amena, quando a horas 
mortas a guerreira Europa repousava das fadigas do dia, sentiu Portugal que 
alguém lhe tocava no hombro esquerdo, como para o despertar. 

Quem meche ahi, que pertendem de mim a estas horas?! 
Hespanha — Quero conversar comtigo um pouco sobre cousas que 

muito interessam a ambos nós (lhe responde com voz baixa e rápida). 
Portugal — Como? ! No centro da noite uma mulher por aqui ! !... Quem 

és tu, que assim ousas perturbar-me o somno e o repouso? 
H. — Pois não conheces a tua boa visinha Hespanha meu tontinho! 

Vamos, esfrega esses olhos, abre os bem e olha cá para mim. 

2 0 Jornal de Coimbra, n° 73, 6 de Novembro de 1868, p. 3. 
2 1 O Portuguez, Lisboa, n° 2204, 8 de Maio de 1861, p. 1. 
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P. — (Levantando um pouco a cabeça) Ah! és tu bruxa? Andas agora 
muito abelhuda, até de noite mettes o nariz na casa alheia para tagarelares com 
quem está repousando? 

Vai-te d'ahi minha sigana, que não estou para te ouvir. 
H. — (Levantando um pouco a voz) Não queres ouvir-me, peior para 

ti, porque terás de arrepender-te disso mesmo... 
P. — (Assentando-se e pondo o dedo indicador da mão direita sobre os 

lábios) Peio... Peio... ó senhora matrona das alpercatas, falle mais baixo para 
que não acorde algum dos meus filhos, que a façam calar de prompto; bem 
sabe que elles não sympathisam muito com você, e eu aborreço desordens. 
Gosto muito do socego, sabem que pequeno de corpo sei desaffrontar-me 
quando me provocam. 

H. — (Baixando a voz e olhando para os lados) Pois sim, sim, não 
teagastes, meu antigo visinho, eu não tequero desgostar, bem pelo contrario 
o que pertendo é travar relações de intima amizade comtigo, porque nisso 
mesmo está o nosso commum interesse; e tento é verdade o que te digo, que 
me resolvi a aproveitar esta hora em que tudo repousa, para vir conversar 
comtigo mais á vontade; e visto estarmos agora a sós, não percamos tempo, 
vamos tratar do que nos convém. 

P. — Vamos, explica-te já minha palradora, diz por uma vez o que 
pertendes de mim. 

H. — (Aproximando a boca ao ouvido do seu interlocutor) Pertendo, já 
to disse, travar comtigo relações de uma intima e perfeita amizade, e, tão 
intimas poderão vir a ser essas relações, que nos levem ao ponto de 
mudarmos de estados e porventura a tua vontade vier a ser a ser igual á 
minha. Bem sabes que ambos estamos livres e disponiveis... 

P. — (Espantado) Quem eu?! casar comtigo? ora essa!! Estás doida. 
Então parece-te que meus filhos se sujeitariam de modo algum a terem uma 
madrasta uma matrona da tua lata? Santo Deus, esganavam-te logo. Além de 
que, para te fallar a verdade seria eu o que nunca fui nem hei-de ser, isto é, 
um homem sem honra nem vergonha se me enlaçasse com uma mulher tão 
ferina como tu és, que devoras e assassinas teus próprios filhos, e que tantos 
desgostos e prejuízos tens causado aos meu, a ponto de se verem já por vezes 
na precisão de te darem tapona velha, e de te machocarem bem as ventas. 
Como te persuades tu, pois, que elles te acceitam por madrasta? 

H. — (Enrugando a testa) És um picaro! 
P. — És uma centopeia! 
H. — Ó lá meu petisco, pois tu além de pequeno e pobre, és também 

soberbo! Pensas porventura que me aterra a tua basofia? Pois olha, se 
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despresas e rejeitas enlaçar-te com uma mulher de honra e probidade como 
eu, que por ter dó da tua miséria vim ter comtigo a estas horas, com grave 
risco do meu pudor fama, ver-te-has obrigado por força maior a fazeres 
comigo causa commum, quer queiras quer não, porque assim o quer quem 
pôde. 

Se teus filhos de outros tempos foram ousados e temerários para com a 
sua prudente visinha, os de hoje são tímidos e descuidados, e até incapazes 
de se baterem com os meus, que ha bem pouco tempo mostraram o seu valor 
derrotando os valentes mouros. Bem sabes que a minha familia é mais 
numerosa que a tua, e que muito bem posso oppôr quatro de meus filhos a 
cada um dos teus, que nem todos te são fieis, pois que sei muito bem que 
entre elles ha alguns que gostam mais de mim do que de ti. 

P. — (Levantando-se rapidamente, e com ar brusco) Que estás ahi 
arengando falladora castelhana?! Quem és tu para assim te atreveres a insultar 
um homem da minha tempera? Se sou pequeno e pobre, sou honrado e 
valente; tu melhor do que ninguém o sabes, porque mais de uma vez o tens 
experimentado... Meus filhos existentes teem o mesmo génio, o mesmo brio, 
a mesma bravura, que tinham os que já não existem: provoca-os e verás a 
differença que encontras entre elles e os mouros; e se porventura tenho 
alguns degenerados e illudidos pelas tuas lábias (o que ainda duvido) eu lhes 
farei vêr o seu criminoso erro, bem certo do seu prompto arrependimento; e 
quando não queiram arrepender-se mandar-tos-hei de presente para junto de ti 
gosarem os teus doces carinhos de arcabuz. E se queres vê em quão pouco 
tempo se juntam todos armados em roda de mim, promptos e decididos 
contra os teus, deixa que eu salte um brado patriótico... 

H. — (Afflicta e pondo a palma da mão direita sobre os lábios do seu 
visinho irritado) Por Diós — Maria Santíssima!... não quero, não quero vêr, 
não!... O dito por não dito, socega, fica-te em paz, deixemo-nos de 
arengas... a manhã vai-se aproximando, e eu não quero ser vista por alguém; 
fallaremos n'outra occasião quando estiveres de melhor humor (fazendo logo 
uma cortezia com a cabeça voltou rapidamente para o Oriente). 

P. — (Carregando o sobr'olho e seguindo-a com a vista exclamou) 
Volta para cá outra vez, que has de ser servida; faze-te fina e espertalhona... 
levarás para tabaco (e logo dando uma sorriso irónico, e abanando a cabeça, 
de novo se recostou até ao romper da aurora). 

Já o texto de uma correspondência com o titulo Iberismo, 
assinada por X. e publicada pelo Jornal do Porto, apresentando 
embora o mesmo teor, ou seja os jogos de sedução de Espanha a 
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Portugal, optou pela forma epistolar. Numa extensa carta, "a velha 
namoradinha" expõe os muitos argumentos e vantagens com que 
pretendia convencer o seu vizinho a aceder ao consórcio peninsular. 
A resposta, ou intenção dela, infere-se das palavras finais do autor, 
que assim entendeu colaborar na propaganda anti-ibérica: 

"Meu caro redactor, aí ficão bem traduzidas n'esta 
extensissima carta, todas as pretenções amorozas da nossa 
estimável vizinha. 

Portugal, cavalheiro de longas datas, responderá dignamente 
á nobre dama que o incita. Quando o fará, não sei — como o fará, 
posso eu suppol-o, pelo enthuziasmo com que lhe ouço entoar os 
primeiros versos da cançoneta hispanhola: 

No, no, no quiero cazar 
Que és mejor, que és mejor ser soltero"22. 

O texto seguinte, assinado pelos criptónimos Cila e Caribdes, 
da autoria de Nicolau Felgueiras e P. Caldas, foi dado à estampa 
num folhetim da Religião e Pátria™, e ilustra esta estratégia 
narrativa que descreve a secular história de uma sedução, em jeito 
de fábula moralizante: 

Portugal e Hespanha 

Portugal é um velhote patusco e galhofeiro, que passa vida folgada, á 
sombra das altas palmeiras, que de longe o saúdam, mau grado seu. 

Quando os annos ainda lhe verdejavam, e a espada pendente da cinta 
brilhava ao claro do ardente sol africano, era elle um grande ratazana. 
Desordeiro como Maria da Fonte, mais caceteiro que os famigerados 
ourangotangos, entretinha-se a partir mouros e sarracenos, como a cozinheira 
dos nossos dias aprte abóbora! Coração havia alli capaz de receber mais amor 
do que os armazéns de Villa Nova comportar vinho do Alto Douro! Sua 
bossa amantetica, ainda hoje seus filhos lha descobrem no erriçado das 
magestosas cans, e no entumecer dos sulcos, impressos na face pelo correr 
dos séculos, quando ao perceber visinha deidade indireita os colleirinhos e 
apruma as empenadas flautas. Coitado! Assalta-o a segunda meninice! 

Nem é caso para menos. 

22 o Jornal do Porto, n° 120, 28 de Maio de 1861, p. 2-3. 
23 Religião e Pátria, Guimarães, 8a Série. n° 31.5 de Setembro de 1868, p. 1. 
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A Hespanha, coquette, formosa, e artisticamente amorosa, penteados 
ondulados, negros cabellos, arregalla oss deslumbrantes ogos, impisca-lhe 
da janella, promette-lhe biscoutos, e fiada na sua formozura apparente, grita 
com toda a força dos pulmões apodrecidos — meu has-de ser, ainda que 
venga el Cielo abajo. 

E quem poderia resistir a similhantes encantos? Portugal não, porque 
ainda se lembrava saudoso d'aquelle amancebamento, cucamente desfeito em 
1640! Então é que era vel-os: beijando-se como dois petos em epocha 
amorosa; carpindo-se como crocodilo em fresca lagoa, e dançando o 
tristonho fandango ao som da clássica sanfona. 

Que maravilhoso quadro!... 
Um dia, Portugal assaltado de mil ideas rancorosas calçou as botas e 

foi buscar lenitivo às plagas areosas do Oriente, deixando em lagrimas a sua 
terna e encantadora Hespanha. Como a saudade o apertasse, fez-se de volta 
em breves horas. 

Mas qual não foi o seu espanto, quando, em vez d'amante fiel, veio 
encontrar Messalina devassa tragando-lhe seus filhos, alimentando os fructos 
das suas terras com o sangue d'elles próprios! Então o valente e destemido 
Portugal deu rompimneto a sua ira, e não desmentindo seus altos brios, 
desembainhou a flamejante espada, e aid'ella!... tal foi a sua corrida, que 
nem pegadas se lhe conheceram! 

Hoje mais arrebicada que nunca, e colorida como a romã dos nossos 
prados, percebe-o nos últimos graus de sua velhice, fareja-lhe a pobre bolsa, 
e bafejando-lhe um ar impregnado de miasma, segreda-lhe com ternura d'um 
coração meigo: 

Ai! Nino, te quero yo: 
Ai! Nino, te quero yo: 
Ai! Nino, que vengas pronto, 
Si non me dá un dolor. 

E será para admirar, que o peito d'um ancião respeitável, aonde sempre 
morou do bello sentimento, se dilatasse agora pelo calor artificial d'estes 
engenhosos enleios?! Nós que bem o conhecemos, e que delle recebemos os 
sangue, que em nossas veias gira, jamais desdiremos das condições d'aquella 
alma formada só para o bem querer! 

Sim! Amou-a! foram dourados os sonhos que embalavam n'essas 
horas d'engano ledo e cegol mas também douradas devem ser as lettras, que 
na mais alva pagina da historia indiquem o meio honroso e sobre modo 
independente, com que elle soube e sabe repellir tão miserável e abominável 
plano! 
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Vamos contar-lhes... 
Era uma tarde amena de verão, Portugal melancólico cogitava em seus 

males, ás bordas do Tejo. Subito alveja sobre as esverdeadas ondas frágil 
madeiro, que a custo demandava a terra anciada. 

Por acso os encovados olhos do velho Portugal se volveram para alli. 
Branca imagem d'aspecto feminil, que indolentemente se reclinava na popa 
do botesinho, veio reflectir-se na retina do entristecido ancião. Um assalto 
nervoso lhe percorreu o cadavérico corpo: phantastica luz illuminou aquella 
alma quasi esquecida! Depois, afugentando para longe as tristes ideas, que o 
dilaceravam, fixou a vista no objecto impressionavel e esperou. 

Favoráveis os ventos, depressa á margem e perto d'elle mpelliram o 
vagaroso barco: de braços cruzados attende o velho, e já proximo a elle avista 
alfim a mulher, que mais cedo tinha já vertido amargo fel n'aquelle coração, 
ás dores costumado. 

Dizer o que então sentiu, não é possível á penna d'aço, que agora 
manejamos, do que pena nos resta! 

Mas emfim o caso, tal qual se deu, lá vae... 
Aportou a metamorphoseada Hespanha com garbo de namoradora 

andaluza. Aproximou-se de Portugal, e chapou-lhe um d'aquelles olhares, 
por via dos quaes S. Jeronymo deixou de ver a antiga Roma. 

O velhote Portugal, esquecido dos maus tratos, e vendo a seu lado na 
solitária praia aquella, qu'outrora o fizera chorar e rir, cahe a seus pés e 
repete-lhe com aflautada voz. 

Si mi haces un carinito 
Por Dios lo que será? 
Yo me meneo, me cambaleo 
Y por ti bibo en la soledad! 

Oh! responde-lhe a languida Hespanha: 
Si tu me quieres, dime que si! 
Ai! pon-te tierno cerca di mi! 

E terno ficou elle de ternura, que durou momentos. 
E a razão nós lh'a dizemos, amigo leitor, sabe, que é costume, quando 

o namoro de nós se aproxima em solitários logares, envolvel-o em paertado 
amplexo? 

Pois nosso pae, velho Portugal assim fez; mas com tal forma e com tal 
força, que as maceradas mãos se lhe enterraram até aos pulsos em aberta 
chaga, que existia no costado da namorada Hespanha; chaga esta digna de 
oferecer-se em holocausto ao Deus Mercúrio. 
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Depois d'esta porcaria, que queria o leitor, que fizesse o ancião 
rabujento, como quasi todos? 

Lavou ambas as mãos nas limpinhas e cristalinas aguas do Tejo, e por 
tal modo bufou, que arremoçou a Hespanha para o mais recôndito das 
Astúrias, e afiou a espada no rochedo mais proximo a fim de decepar a 
qualquer hora, que o seu atrevimento chegasse a pontos de querel-o terceira 
vez enganar. 

Gloria a ti, heroe velho! 
Hossana, Portugal! 

O humor feito à custa da suposta amizade e boa vontade 
entre portugueses e espanhóis é um humor amargo, assente numa 
desconfiança quase convencional, passível de ser rastreado num 
grande leque da imprensa periódica portuguesa. A Federação, 
bisemanário conimbricense de filiação maçónica que pregava a 
regeneração social e a república federal, bem como a monarquia 
constitucional como regime de transicção, não escapou a este "riso 
nervoso", simultaneamente céptico e sarcástico, relativamente aos 
sinais de amizade emitidos pelos espanhóis: 

"Segundo lemos nos jornaes de Lisboa vão chegando já os 
bandos d'hespanhoes, e hespanholas, a quem as praias de Portugal 
atraem, e nota-se que a necessidade dos banhos do mar cada vez se 
torna maior na Hespanha. 

Muito nossos amigos são os nossos visinhos! como elles nos 
querem bem! como nos prazenteião! como nos abrem os braços 
egualando os dyplomas litterarios portuguezes, com os das 
Universidades hespanholas?! como se elles querem tratar com os 
nossos medicos, e ver suas questões entregues aos nossos 
advogados! que honra! que provas de confiança e amizade! 

E nós desconfiados, marcambuzios portuguezes, que andamos 
sempre com a cabeça cheia de pátria, e independência, tolices só 
proprias dos pés de boi da provincia, mas não dos jolis enfants da 
capital, imaginamos que todos aquelles tetés, e festinhas são para 
nos embaçar a ver se nos levam pelo bico, como costumam dizer. 

A Hespanha está para Portugal, como as hespanholas para os 
portuguezes. 

Entende-se em quanto a surrisos e requebros, olhos ternos e 
signaes de leques. 
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Cautella!"24 

A entusiástica recepção que o comboio de portugueses 
recebera nas várias estações do trajecto espanhol até Madrid, 
quando da visita de Maio de 1871, suscitou à Federação atitude 
análoga: 

"A propósito de tramas: os nossos visinhos cada vez estão 
mais nossos compadres, e senão é ver como se elles allegram 
officiosa e officialmente quando vêem um portuguez. 

(...) Quer-nos parecer que aquelles vivas a Portugal eram 
recado encommendado. 

Aquelles governadores a perderem a noite... aquella musica... 
parece-nos de mais; não era preciso tanto para estar Portugal 
convencido de que a visinha lhe quer tanto bem, que o seu maior 
anhelo é cercal-o com os braços, e metel-o mesmo dentro do 
coração"25. 

A prudência e desconfiança em relação a tudo o que vinha de 
Espanha, mesmo o que era aparentemente positivo, geraram uma 
filosofia de precaução que informou numerosos textos da imprensa 
portuguesa, e que é simultaneamente reverso e complemento do 
humor suscitado pela questão ibérica. 

O texto seguinte, extraído do Sancho Pança, ilustra esta 
situação: 

"Os jornaes hespanhoes vem cheios de protestos e de amor 
pela nossa independência. Quem os 1er não os leva presos; estão 
mais ternos do que os noivos durante a lua de mel. Cautela e caldo 
de galinha nunca fez mal a ninguém. Bem sabemos que tem muito 
com que se entreter, e que não se ganham trutas a bragas enxutas, 
mas é melhor dizer — bem fiz eu do que se eu soubera! — De lá tudo 
o que quizerem: protestos, affagos, cumprimentos, e de portas a 
dentro só de visita, com passaporte e revistados ás barreiras. Não se 
offendam com isto; é uma velharia que ha de morrer comnosco. 
Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso"26. 

2 4 A Federação, Coimbra, n° 24, 11 de maio de 1871, p. 2. 
2 5 Ibidem, n° 26, 18 de Maio de 1871, p. 2. 
2 6 O Sancho-Pança, Lisboa, n° 2, Outubro de 1868, p. 4. 
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Esta recusa de abertura à Espanha gerou uma atitude de 
arreigado nacionalismo, que se comprazia em estigmatizar, com 
mais ou menos laracha, os vicíos daquele país, traduzindo-se tal 
postura na reiterada expressão "não queremos ser espanhóis". Esta 
tornou-se a palavra de ordem de muitos textos, nomeadamente do 
Asmodeu, os quais nunca se dispensavam da crítica governamental. 
Seleccionámos o seguinte, a título de exemplo: 

"ASMODEU confessa sinceramente aos seus leitores, que não 
quer ser hespanhol; não porque os hespanhoes sejam más pessoas, 
mas porque sendo hespanhol não pôde ser portuguez. 

E ASMODEU, primeiro que tudo, quer ser portuguez. 
Será uma creancice decerto; mas que querem, ASMODEU foi 

sempre um diabo creança. Gosta desta terra, desta herança de 
tantos séculos de heroismo, e sobretudo gosta de não ser fuzilado. 

E ao ver o desleixo do governo, e ao ver os progressos da 
reacção, que tem um pé aqui e três pés em Hespanha ASMODEU 
receia que Portugal vá ao collo de um frade chiar no papo 
hespanhol. 

Estamos nas mesmas circunstancias em que estávamos no 
tempo do cardeal D. Henrique. Se os frades não apparecem de 
cazulla, vêem de becca, arminhos de par, farda de primeiros 
funccionarios do paço, e de que mais, o diabo o sabe. Estamos fracos 
e sem fé, estamos aqui para um canto, e valendo-nos apenas ser tão 
pequenos e estarmos tanto ao canto para não haverem embirrado já 
comnosco. São bem fracos os reditos, que desta tutella podem 
provir, por isso não nos puseram já tutor. Entretanto como a cavallo 
dado não se olha o dente, é de crer, que se enfadem por fim de não 
aproveitar estes rebutalhos europeus. 

As clavinas da serra da Estrella e as fouces roçadouras do 
Minho trabalhariam ainda para sustentar a independência da sua 
terra, mas por fim. 

Em summa ASMODEU não quer ser hespanhol, nem francez, 
nem inglez, nem turco, nem russo. Quer ser portuguez, portuguez de 
lei, portuguez dos quatro costados, portuguez pé de boi se tanto 
quizerem, mas portuguez. 

Da opinião de ASMODEU é quasi toda a gente desta terra e está 
resolvida a fazer os maiores sacrifícios n'este sentido. 
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Quern lhe servir a carapuça..."2 

A aversão ao iberismo e seus sectários inspirou também 
alguns laivos de humor negro, como o seguinte trecho que fornece 
uma sugestão para o seu extermínio e aproveitamento post
mortem: 

"De um livro de 1640 extrahimos o seguinte remédio contra a 
praga dos ibéricos, animaes venenosíssimos, que se tem perpetuado 
em Portugal desde os tempos mais remotos da monarchia. 

Começa a operação pelo emprego dos pós ibericidas, que vão 
annunciados na secção competente, e que tem por fim atordoar os 
citados animaes; depois de estarem convenientemente estendidos 
reduzem-se á expressão mais simples e acamam-se como figos de 
comadre, em ceiras de fabrica portugueza, ás quaes se cose a tampa. 
Metem-se em seguida as ceiras em salmoura, e passados quinze 
dias expõe-se os animaes ao ar livre e aproveita-se-lhes a pelle 
para tambores, pandeiros, bahus, etc. Covem advertir que os 
ibéricos se dão a conhecer facilmente pelo cheiro muito pronunciado 
a chocolate hespanhol"28. 

Os políticos e figuras públicas não escaparam ao humor que 
pretendia anatemizar o ideário ibérico. Os mais visados foram os 
que haviam escrito a favor dessa teoria e que posteriormente 
integraram governos, ou altos postos do funcionalismo público, 
nomeadamente Casal Ribeiro, seu meio-irmão Carlos José Caldeira e, 
sobretudo, Latino Coelho. 

Devido à sua baixa estatura, o primeiro era frequentemente 
denominado "Zé Anão" ou "Anão das Chagas". O problema 
oftalmológico do segundo suscitou brincadeiras como esta: 

"O Carlos José Caldeira consta que vai para França curar-se 
do estrabismo; oxalá que se curasse lá também do estrabismo 
ibérico que o domina"29. 

Mas Latino Coelho foi de longe o mais caricaturizado quer 
como parlamentar, quer como ministro, ressaltando-se então as 

2 7 O Asmodeu, Lisboa, 6a Série, n° 24, 2 de Março de 1861, p. 1. Artigos deste 
teor repetem-se nos números 25 (de 5 de Março), 29 (de 14 de Março), etc. 
2§ Ibidem, n° 1, 1868, p. 2. 
2 9 O Braz Tisana, Porto, n° 143, 23 de Junho de 1860, p. 1. 
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suas confessas simpatias ibéricas e a sua volubilidade partidária30. 
Considerado criança prodígio, esta figura invulgar distinguiu-se 
desde muito cedo nos estudos, arrecadando uma formação 
vastissima quer na área técnico-científica, quer no campo da 
literatura e das línguas, falando e escrevendo vários idiomas31. Esta 
inteligência brilhante albergava-se num corpo raquítico e enfesado, 
mas o principal alvo de chacota era o seu feitio, irrascível e 
rebarbativo, que se aliava a um temperamento misantrópico e 
melancólico que o levavam a permanecer isolado, sem sair de casa, 
por longos períodos de tempo, dando azo à sua hipocondria e fobias, 
sendo o seu medo aos gatos uma das fobias mais satirizada32. 

3 0 Já em 1857, o Asmodeu, na sua secção Physiologia da Imprensa, assinalava 
desta forma essa inconstância político-partidária: "Em vista da versatilidade 
de espirito do nosso erudito, versatilidade que lhe não permitte tomar a serio 
as coisas mais momentosas, começando pela sua reputação litteraria, não se 
sabe ao certo qual é a sua opinião politica. Começou democrata, modificou as 
suas opiniões, abraçando algumas das doctrinas do credo regenerador; mas já 
depois quasi que estabeleceu o scisma naquella egreja, quando se tractou das 
eleições sopplementares para deputados, pelo circulo 28. Hoje cremos que 
pouco lhe falta para ser histórico, e já o seria de certo se á testa da 
administração não estivesse o senhor Ávila, com quem antipathisa 
singularmente". (Cf. n° 47, 26 de Dezembro de 1857, p. 3). Pelos saltos e 
piruetas politico-partidárias o Português chamava-lhe "salt imbanco", 
"arlequim politico" e "coelho ladino", ou ainda, mais verrinosamente e pelas 
mesmas razões, " espécie de meretriz: vende seus favores a todos os que lhos 
pague", e tipo de "Aspasias ou Messalinas sociais" (Cf., entre outros, n° 3027, 3 
de Junho de 1863, p. 1-2). 
3 1 A atriz Lucinda Simões escreveu nas suas Memórias um episódio que ilustra 
as capacidades de poliglota de Latino Coelho: "O Dr. Tomás de Carvalho, que era 
um espírito muito elevado mas muito alegre e divertido, desesperava-se com a 
ciência a frio do sábio Latino Coelho, mas tendo a Sintra uma tribo de ciganos, 
imaginou um estratagema para apanhar o erudito Latino Coelho, numa... 
falha... como ele dizia. Convidou-o para um passeio, de que também fizemos 
parte, meu marido e eu, fomos todos para o campo dos ciganos.Ao chegarmos 
lá, diz o Dr. Tomás de carvalho para o Latino: Anda, fala lá agora com estes na 
sua língua se és capaz! O Latino Coelho, com os braços cruzados como era seu 
costume e a sua falinha mansa: Ora! Estudei o húngaro há tanto tempo! 
Aproxima-se do chefe, um velho de barbas brancas, e principia numa 
embrulhada de sons, sem tom... e de repente o velhote ajoelha no meio do 
terreiro e de braços para o Céu começa a bradar: Há 14 anos que saí do meu 
país e nunca mais ouvi fala a minha língua! Tive hoje essa alegria!... 
Só ver a cara desolada de Tomás de Carvalho! Com que desconsolo ele disse: Este 
desalmado! Só matando-o! Até fala húngaro!" (Cf. COELHO, Filomena — O Tempo 
dos Comediantes, Lisboa, Alfa, 1990, p. 114-115). 
3 2 Numa carta a Menéndez Pelayo, Juan Valera referia-se-lhe nestes termos: 
"El intratable Latino Coelho es un ridículo personaje, a pesar de su ciência y 
de su talento de escritor. No hay quien le vea, no hay quien le saque de casa, 
tiene miedo de los gatos y otras mil extravagâncias". (Cf. Epistolado de Valera 
v Menéndez Pelayo, 1930, p. 140). Também Raul Brandão dizia que Latino 
Coelho "era todo de enguiços". (Cf. Memórias, vol. 1, Porto, 1919, p. 35). 
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Uma correspondência de Lisboa do Viriato, retratava-o como 
preguiçoso, com medo de sair de casa onde permanecia de pijama 
durante longas temporadas, resultando dessa situação nunca estar 
onde devia33. 

Com este perfil não admira que o político Latino Coelho fosse 
um alvo de chacota fácil, inspirando poemas cómico-satíricos34, 
caricaturas3 5 , e abundantes textos humorísticos. O que se segue, foi 
publicado com o título Estamos Satisfeitos!, e referia-se à defesa que 
Latino Coelho apresentara, relativamente às acusações de iberista 
que lhe haviam sido imputadas, em virtude, e ainda, do prólogo à 
obra de Mas: 

"Ora ainda bem! 
Graças ao marquez de Vallada deu o sr. Latino Coelho a 

explicação das suas relações com o sr. Sinibaldo de Más, famoso 
ibérico dos quatro costados. 

O sr. Latino declarou "que em rapaz fora travesso mas que 
hoje estava velho etc. etc.", emfim foi segunda edicção d'aquelle 
celebre — Hoje não he hontem — muito conhecido do sr. Casal 
Ribeiro. 

O sr. Latino se visse diante de si, quando fallava, o D. 
Sinibaldo morria de medo; o diabo é se alguma vez apparece nas 
camarás algum gato, que ficamos sem ministro da marinha! 

O Compadre no entanto regozija-se por saber que o sr. Latino 
já não é ibérico"36. 

Também o C amar te lo, folha satírica de simpatias 
republicanas, fez humor com a arguição de Latino Coelho, 
respeitante à mesma matéria: 

"Um dia o sr. Bispo de Vizeu descobriu que os seus collegas 
eram tolos. Foi assim o caso: 

Perguntaram na Camará dos Pares ao sr. Latino Coelho se 
este ainda tinha as mesmas ideias, que em tempo expendera sobre 
a união ibérica. 

O sr. Latino comparou Sinibaldo Mas a Hegel, e disse que 
escrevera os artigos sobre a Iberia na tenra innocente e descuidosa 
infância dos seus 30 annos. 

3 3 O Viriato, Viseu, n° 778, 12 de Setembro de 1862, p. 2. 
3 4 Cf., por exemplo, o soneto extraído do Japonez, reproduzido com o n° 184. 
3 5 Cf. no capítulo respectivo, a caricatura do Compadre Mateus. 
3 6 O Compadre Matheus, Lisboa. n° 11. Maio de 1869. p. 2. 
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Entretanto na Galeria os dezeseis amigos que sempre 
acompanham o sr. Latino Coelho, ponderavam que s. ex.a conhecia o 
idioma sueco, dinamarquez, norueguez, slavo, o tchèque, e o 
finlandez. 

N'essa noite no conselho de ministros, o sr. Bispo de Vizeu 
chamou tolo ao sr. Latino Coelho. 

Primeira desillução"37. 

A opção satírica encerra frequentemente objectivos 
pedagógicos, colocando-se ao serviço de determinadas causas que se 
pretendem inculcar de forma ligeira mas eficaz. Este é o caso de um 
diálogo escrito por Pinheiro Chagas, o qual se inspirava no encontro 
em Biarritz de Napoleão III e Isabel II, logo após o derrube da 
segunda, e que recriava de uma forma cómica a visão das 
monarquias francesa napoleónica e espanhola bourbónica sobre a 
questão das nacionalidades em geral, e da questão ibérica em 
particular. O Diário Popular concedeu à Conferencia dos Pyrineus o 
espaço de um dos seus folhetins, secção naturalmente vocacionada 
para textos desta natureza38: 

A Conferencia dos Pyrineus 

(.. .) 

I — A que chama o visinho "fronteiras naturaes"? 
N — Ás que pertencem, como é natural, ao paiz que tiver maior 

numero de espingardas. 
I — Para conquistar as fronteiras naturaes é que o visinho quer fazer a 

guerra? 
N — Para isso, e para defender o santo principio das nacionalidades 

(...). Que o principio das nacionalidades se deve proclamar sempre... em 
casa dos visinhos. 

I — Então posso eu ir proclamal-o a Portugal! 
N — Povo da mesma raça, não é verdade? 
I — Irmão desnaturado, que se apartou de nós logo no berço. 
N — Ha muito tempo? 

3 7 O Camartello, Lisboa, 21 de Agosto de 1869, p. 24. 
3 8 Diário Popular, Lisboa, n° 722, 22 de Setembro de 1868. Este texto foi 
reproduzido no Lethes, Ponte de Lima, n° 382. 29 de Setembro de 1869. 
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I — Ha oito séculos. 
N — Deve estar um pouco esquecido da residência paterna. 
I — Nós, alli pelos fins do século XVI, mettemol-o em casa pelas 

orelhas. 
N — E receberam-n'o como ao filho pródigo? Mataram o bezerro 

gordo? 
I — Matámos o bezerro gordo... que elle trazia... e comemol-o nós! 
N —Eelle? 
I — A pão e agua durante sessenta annos. 
N — Ó diabo, então talvez se lembre demais. 
I — O nosso dever é fazermos a ventura dos portugezes, mesmo contra 

a sua vontade. 
N — Tal qual. Elles faliam a mesma lingua que os Hespanhoes, não é 

assim? 
I — Com pouca differença. Basta por exemplo mudar-se liberdade em 

libertad. 
N — Sempre cortando-lhe uma letra. 
I — Podéra! Á liberdade, em hespanhol, sempre se lhe corta alguma 

coisa. 
( . . .) 

N — Tratemos n'esse caso de fundar a nacionalidade ibérica. 
I — Bravo! 
N — E consultemos para isso em Portugal a vontade popular. 
I — Hein? 
N — É indispensável que oiçamos a decisão do suffragio universal. 
I — Mas é que, se vamos dar ouvidos ao que os portuguezes dizem, 

não conseguiremos nunca fazel-os felizes! 
N — Criança! Qual é a etymologia do suffragio universal? 
I — Isso ha de vir do latim, eu vou perguntar ao padre Claret. 
N — É escusado. "Universal" vem d'uma palavra latina que significa 

"tudo"; diz então "suffragio universal" por ser uma votação que dá em 
resultado tudo quanto a gente quer. 

I —Ah! 
N — Por exemplo. Vossa Magestade deseja saber se os portuguezes 

querem ser ibéricos; toma Portugal em primeiro logar que é para ir lá manter a 
independência do voto; depois consulta as intenções da população, do 
seguinte modo: Ha duas urnas, uma é para votarem os que desejam a ibéria, e 
a outra é para os dissidentes. A pouca distancia d'esta ultima urna collocam-
se duas peças carregadas de metralha, os artilheiros de murrões acesos e 
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deixa-se á perspicácia dos votantes; adivinhem o resto. Como não ha nada 
para illuminar o entendimento como o lampejo dos murrões, succède que 
todos os votantes se dirijem em massa para a urna desimpedida, outro motivo 
porque também se chama a este systema de votação "suffragio universal". 

I — Vossa magestade é um politico sublime. 
N — Temos tudo combinado; os allemães para mim, os portuguezes 

para Vossa Magestade. 

Apesar de uma aparente unan imidade nac iona l , a 
comemoração do Io de Dezembro e os seus festejos de cunho bem 
popular , tornaram-se alvos de críticas cada vez mais ní t idas , 
susc i tando textos de um cómico saboroso , que r e t r a t avam 
ambientes temperados nos aromas vínicos. 

O Trinta Diabos Junior, periódico satírico republicano editado 
na capi tal , produziu alguns desses escritos humorís t icos que 
sat ir izavam tão prosaicas formas de defender a independência 
nacional . 

Em jeito epistolar, o texto que a seguir reproduzimos, está 
assinado por Um provinciano em Lisboa39, e fornece a perspectiva 
simultaneamente irónica e crítica de um observador descentrado do 
microcosmo comemorativo da capital do reino, que compara o Io de 
Dezembro com uma qualquer romaria popular, onde são mais 
frequentes e importantes os "comes e bebes" do que a evocação da 
Restauração de Portugal. Como se pode verificar, o tom jocoso 
impera, evidenciando-se, desde logo, no título: 

Salve: dia Io de dezembro, dia de enthusiasmo, de gloria, 
de valor, etc. etc. e etc. 

Amigo Trinta Diabos 
Vim a Lisboa, não para vender nenhum porco monstro, como hoje é 

moda, mas para gosar as delicias do dia 1 de dezembro. Na província, onde 
só sabemos as noticias que os jornaes nos querem impingir, temos visto as 
descripções d'esté dia, não como ellas são, mas como nol-as querem 
apresentar. 

Metti-me no caminho de ferro e apenas aqui cheguei tive de me munir 
do competente chapéu de chuva, e vi logo a primeira mentira dos jornaes, que 

3 9 Trinta Diabos Junior, Lisboa, 2a Série, n° 17, Dezembro de 1872, p. 4. 
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dizem sempre: — O dia appareceu claro, límpido, prasenteiro, e risonho; o 
sol dourado illuminava a pátria de Affonso Henriques. 

Eu direi, o sol n'este dia ficou em casa, e a atmosphera estava 
carregada; a agua cahia a potes, (frazes populares e sem poesia). 

O dia Io de dezembro passa-se em Lisboa com tanto enthusiasmo como 
o dia 11 de novembro, com a differença que os festeiros d'um santo querido 
dos portuguezes, n'este se tornam patriotas no outro. 

A noite procurei por essas ruas vêr as illuminações: 
Dirigi-me ao ponto principal da festa, ao Rocio, examinei o palácio dos 

condes d'Almada. Na loja, em baixo, lia-se: — vinhos, aguas-ardentes e 
petiscos. — No Io andar entre muitas luzes de gaz: — R. P. — A 
concorrência na loja era maior que no andar. 

Na loja os patriotas diziam: d'aqui sairam os conjurados... Ali, dizia 
outro com os olhos meio fechados, foi que D. Filippa de Vilhena armou os 
filhos, e lhe collocou na cinta um frasco com ervadôce para matarem o bicho. 

No Io andar repetiam-se as mesmas palavras, só com a differença do 
frasco d'ervadôce. 

Na loja o enthusiasmo era acompanhado com saúdes e libações. 
No Io andar achavam-se todos como que magnetisados pelos vapores 

que vinham da loja, mas tudo a secco. 
Na loja os patriotas, cambaleando, vinham até á porta como á procura 

do Miguel de Vasconcellos, mas não encontrando o velho, contentavam-se 
com o novo. 

No Io andar, succediam-se os discursos uns aos outros e os oradores 
prestavam os seus serviços á companhia das aguas. 

Perguntei, qual o motivo porque não estava posta a grade, e o 
monumento, responderam-me: que a commissão, tinha mandado pôr uma 
grade de papelão, ao amanhecer, mas que com a chuva se havia derretido... 

Em quanto ao monumento não se tinha posto, por haver muita 
ladroeira... e falta de policia. 

Dirigi-me depois á rua dos Poyaes e ao passar pelo Poço Novo vi 
n'uma tenda por cima da porta, entre bicos de gaz — R. P. — no mostrador 
— vinhos engarrafados. 

A lama ali era immensa, muita bandeira, luzes e o competente — R. 
P. — 

Defronte, lia-se: — Hoje ha dobrada e vinho de Borba. — 
Na mesma rua, um padeiro tinha na illuminação as letras — R. P. — e 

ao fundo, com entrada pela rua de Caetano, lia-se: Vinho do Cartaxo por 
conta do lavrador. 
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Na rua do Paço do Bem Formoso, bandeiras, luzes, — R. P. — e 
proximo á festa — Iscas e vinho. — 

Na rua do Livramento, em Alcantar, a mesma reinação, mesma 
Restauração, com a differença só, que o proprietário de uma casa de comes e 
bebes, franqueou o quintal para as peruas pastarem. 

O bello sexo, também tomou parte n'esta grande manifestação; 
perderam-se chailes, lenços, anneis, brincos, e até houve quem fizesse 
penitencia de ir para casa descalça, e deixasse ficar uma botinha nas mãos da 
policia. 

Finalmente, eis aqui amigo Trinta Diabos, o esboço fiel da maneira 
como os portuguezes querem mostrar aos seus visinhos hespanhoes, que 
estão armados para qualquer eventualidade... Com bandeiras, luzes, petiscos 
e vinho havemos de conservar a nossa independência; lembra-nos aquelle 
commandante que dizia: 

Em quanto houver murraça 
Não se entrega a praça. 

A simbologia nacional, alimentada dos seus heróis e factos 
históricos mais ou menos manipulados para corroborar a tese da 
antiguidade da autonomia portuguesa e veiculada de uma forma 
mais ou menos apressada, gerava então entretecida com as 
ocorrências do quotidiano, algumas confusões que não deixavam de 
ser fixadas no anedotário da época. É o caso da história seguinte que 
tem por tema uma afirmação de Castelar sobre Viriato, extraída de 
um dos seus discursos: 

"Era uma noite de Verão. As ruas estavam desertas, as lojas 
começavam a fechar e os raros transeuntes encaminhavam-se para 
o Passeio Publico ou para os Recreios Whittoyne. A Lisboa nocturna 
divertia-se a seu modo por meio tostão. 

Apenas três homens, três opulentos capitalistas, protestavam 
contra a febre da dissipação que invadira a capital e para não se 
confundirem com os perdulários que estragavam o precioso meio 
tostão nos Recreios, deixavam-se ficar sentados n'um banco do 
Rocio, afrontando heroicamente o perigo de alguma invasão de 
bárbaros invisiveis. Eram os três um Manoel, um barão e um 
brasileiro, seraphico de nome. 

Depois de discutirem largamente acerca das riquezas do 
proximo e de pesarem no prato da sua desconfiança credito de cada 
um, passaram a commentar um discurso de Emilio Castelar. 
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Citando um trecho do discurso, o Manoel notou que Castelar 
chamasse nosso ao Viriato, porque elle Manoel sempre tivera o 
Viriato como portuguez. 

Barão — Lá que é portuguez, não tem duvida, que eu já li isso 
no João Felix. Aquillo são tendências ibéricas do tal Castelar. 

Seraphico — (com ar doutoral) — Pois o homem tem razão. O 
Viriato era portuguez, como diz o tal João Felix, mas passou-se para 
Hispanha no tempo dos Filippes"40. 

A constituição de um estado ibérico, a formulação política 
que assumiria e as leis fundamentais pelas quais se regeria, deram 
azo a fabulações mais ou menos engenhosas e curiosas, que tinham 
como objectivo supremo desmoralizar qualquer propaganda ibérica. 
É o caso do texto humorístico seguinte, publicado no Ortigões, 
periódico mensal da responsabilidade de Urbano Loureiro. 

Para utilizar a expressão do subtítulo da publicação, esta era 
mais uma "sátira da actualidade", a qual poderemos também 
classificar de ucronia ibérica cómica, já que resume os traços 
organizativos de um futuro império instalado na totalidade do 
território da Península Ibérica, mas numa data que se remete para 
o futuro, não se precisando com exactidão. 

Esta abordagem, plena de ironia, caricaturiza os traços que 
constituíam a espinha dorsal da argumentação anti-ibérica, isto é, os 
mais odiados aspectos da civilização espanhola, projectando-os 
como leis sagradas do apregoado império peninsular. Ressalta nesta 
lista a supremacia do espanhol sobre tudo o que é português; a 
manutenção da violência espanhola, como os julgamentos sumários 
e execução da pena de morte por fusilamento; a sua prerrogativa 
aristocrática; o reaccionarismo religioso e o ultramontanismo; enfim, 
como nota de chalaça, a elevação do chocolate e do charuto à 
qualidade de produtos de consumo obrigatório. Paralelamente, o 
monarca português é reduzido à condição de "regulo de Portugal" e 
institui-se a inacessibilidade dos portugueses aos cargos públicos e 
políticos do império41: 

4 0 O Pimpão, Lisboa, n° 14, 31 de Dezembro de 1876, p. 3. 
4 1 Ortigões, Porto, n° 7, Abril de 1877. p. 40-47. 
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Projecto de Constituição Ibérica 
(Traducção livre do hespanhol) 

Considerando que desde a configuração geographica da peninsula até 
aos instinctos pacíficos e caracter bondoso dos habitantes de Hespanha e 
Portugal, tudo está aconselhando a fusão das duas nacionalidades em uma 
só; 

Considerando que não é outro o desejo manifestado de séculos, por 
castelhanos e portuguezes, entre os quaes reina a mais viva sympathia... e 
coisas; 

Considerando que as duas nações irmãs têm a lucrar muito com tal 
união não só nas suas relações com os outros paizes mas no seu commercio 
reciproco, visto acabarem as alfandegas da raia e suas dependências; 

Considerando ainda... outros considerandos, 
Resolvem as CORTES hespanholas e portuguezas, reunidas em sessão 

extraordinária sob a protecção do Divino Espirito Santo, o seguinte: 
Art. Io — Os reinos conhecidos até hoje sob a denominação de 

Hespanha e Portugal, ficarão para o futuro constituindo uma só nação, 
regendo-se pelos mesmos princípios, obedecendo ás mesmas leis, 
disfructando as mesmas garantias, e comendo a mesma tapona. 

Art. 2o — Estes dois estados constituirão o Império ibérico. 
Art. 3o— Será eleito pelo povo imperador da Iberia Sua Magestade El-

Rei D. Afonso XII, e seu delegado na parte do império, que foi Portugal, o 
snr. D. Luiz, da casa de Bragança. 

A pessoa do imperador é sagrada. 
Art. 4o — Haverá reunião de cortes todos os annos, excepto quando 

Sua Magestade o imperador se dignar dispensal-as d'esta ceremonia. 
As cortes reunir-se-hão em Madrid. 
Art. 5o— A religião do Estado, com exclusão de toda e qualquer outra, 

continuará a ser em todo o império a catholica Apostólica Romana, com 
todos os seus appendices. 

Far-se-hão leis especiaes repressivas da liberdade de pensar, de 
escrever e de dizer coisas offensivas ao Santo Padre, da Santa Madre e dos 
seus respeitáveis ministros, ainda que marotos. 

Art. 6o — A lingua hespanhola será a lingua official. Todo o 
empregado publico do império, incluindo os deputados, deverão manejar o 
castelhano, ou, pelo menos, o gallego. 

Os jornaes serão todos escriptos na lingua hespanhola sob pena de 
suspensão temporária. 

7 1 6 



O portuguez passará á cathegoria de lingua moribunda. 
Art. 7o— A lei será egual para todos; 
Mesmo quando uma das partes litigantes seja castelhana e a outra 

portugueza; 
Exceptuando-se o caso em que a primeira não tenha justiça, porque se 

lh'a dará. 
Art. 8o— Serão readmittidas as ordens monásticas na parte do império 

d'onde tinham sido expulsas tyrannicamente. 
A ellas incumbirá prover de mestres as escolas, olhar pela manutenção 

da moral publica e vigiar com paternal solicitude as rodas dos expostos. 
Art. 9o— Sua Magestade o imperador da Iberia viajará annualmente 

pelos seus domínios de Portugal com o fim de receber as acclamações do seu 
povo, a quem envia muito saudar, e os aggravos que por acaso elle possa ter 
contra as respectivas auctoridades. 

Somente como é enorme a distancia que separa o povo da augusta 
pessoa do Soberano, esses aggravos levarão muito tempo a subir até elle, e 
poderão perder-se no caminho. 

Art. 10°— Reconhecido o principio da egualdade perante a lei, a parte 
lusitana da peninsula contribuirá para o thesouro com somma egual áquella 
em que tiver sido cotisada a Hespanha, bem como com egual numero de 
praças para o exercito. 

Art. 11°— Será restabelecida a pena de morte pelo fusilamento... 
Comtudo para não se fazer de cada soldado um assassino, as 

execuções far-se-hão por meio de metralhadoras. 
Art. 12° — O povo elegerá os seus representantes livremente; 
Os quaes as respectivas auctoridades terão o direito de acceitar ou não, 

segundo as ordens emanadas do governo central. 
Art. 13° — O direito de reunião será plenamente garantido, com 

respeito a bailes, theatros, botequins e corridas de touros. 
Se, porém, a reunião que se convocar fôr politica e attentatoria dos 

direitos adquiridos, o governo mandará cercar de tropa o local da reunião e 
desfechar sobre os conspiradores. 

Art. 14° — O direito de petição será garantido. 
Não serão recebidas senão as petições que vierem acompanhadas de 

30:000 asignaturas, de pessoas masculinas e adultas, sobre cujos precedentes 
a justiça tirará uma devassa minuciosa. Verificada a idoneidade e o exemplar 
comportamento civil e religioso dos signatários, estes serão attendidos. No 
caso contrario deverão ser processados. 
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Art. 15° — Os ministérios compôr-se-hão sempre da maioria 
parlamentar. Esta poderá ser formada pela minoria com tanto que tenha pelo 
seu lado a vontade de Sua Magestade o imperador da Iberia, que vale mais 
que dez parlamentos juntos. 

Art. 16°— O regulo de Portugal estará sujeito ás sabias determinações 
do governo ibérico, ao qual jurará cega obediência. 

Não poderá ser deposto, 
Porém suspenso. 
Art. 17°— Haverá uma camará dos nobres, a cuja sancção estarão 

sujeitos os actos da camará electiva ou dos communs. 
Não terá assento senão o candidato que provar ter dez bispos, sete 

generaes, três grandes de Hespanha e um cruzado pelo menos na família. 
Em paga de relevantes serviços, Sua Magestade o imperador da Iberia, 

poderá conceder os bispos e os generaes que forem precisos para qualquer 
ser nomeado membro da camará dos nobres. 

Art. 18°— O ex-povo portuguez jurará inteira obediência aos poderes 
constituídos, devendo ser considerado revolucionário e traidor á pátria o 
individuo, que se recusar a esta prova de reconhecimento pela nova ordem de 
coisas. 

Pronunciado pelo crime acima designado, o réu será mettido em 
conselho de guerra, e executado na mesma sala de audiência, apenas lavrada 
a sentença condemnatoria. 

Esta circunstancia não impedirá o advogado da parte de appellar da 
sentença para os tribunaes superiores. É o seu modo de vida. 

Art. 19° — A instrucção publica será activada e desenvolvida nos 
espíritos juvenis, procurando-se ao mesmo tempo inocular-lhes o amor da 
virtude, do trabalho, da pátria e da humanidade. 

N'este intuito, ao lado de cada escola, fundar-se-ha uma praça de 
touros. 

Art. 20° — Todos os nacionaes terão direito a exercer cargos, sempre 
que satisfaçam cabalmente as exigências dos públicos programmas. Os 
portuguezes, pois, concorrerão com os hespanhoes todas as vezes que se 
julguem aptos para taes cargos. 

Serão preferidos os que fallarem correntemente o castelhano. 
Art. 21° — Todo o cidadão deberá tomar pela manhã uma chávena de 

chocolate e fumar um charuto hespanhol, sem o que será considerado mau 
patriota e como tal processado. 

O que, por attestado do parocho, mostrar que é pobre, em vez de tomar 
chocolate poderá tomar café com leite. 
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O charuto e o chocolate, na sua qualidade de productos de industria 
nacional, serão considerados como tacita prova de adhesão aos princípios 
estabelecidos. 

Dada em Madrid aos... de ... de 187 ... 

Já Sinibaldo de Mas insistira com alguma veemência na sua 
propalada obra que, teoricamente, todas as regiões forneceriam os 
quadros do funcionalismo público e político ao novo estado ibérico. 
A incontornável supremacia politico-administrativa-militar dos 
espanhóis não era, obviamente, uma questão menor, pelo que o 
cepticismo relativamente a situações de paridade, após a hipotética 
unificação, aguçava a ironia dos folhetinistas. A Carta de Lucas 
Tinoco, Mestre-Escola em Lisboa, ao Professor de Solfa também 
trazia algumas sugestões originais, e condicionais, para a 
constituição do reino ibérico: 

"Eu já apresentei o meu parecer; a união pôde ter lugar, mas 
sobre as seguintes bases: A corte em Lisboa; — no governo e cargos 
públicos, só portuguezes; — terceira e ultima baze: a nenhum 
soldado hespanhol se dará residência em Portugal. Debaixo d'estas 
condições podemos tratar; por outra forma, esfalfem-se os snrs. do 
Manzanares, e ficam a olhar ao signal. D'esta mania e ardentes 
desejos de união tenho colligido, que os homens invejam as nossas 
garantias de liberdade, e que as querem transportar? Merecem 
desculpa, coitados, mas fallem claro e peçam semente constitucional, 
que lh'a facultaremos da melhor e legitima"42. 

Em presença dos exemplos apontados, verifica-se que o 
tratamento humorístico da questão ibérica se situa na fronteira 
entre o riso declarado e a raiva sustida, é também ele uma forma de 
esconjurar os perigos conhecidos e as ameaças pressentidas, uma 
estratégia de auto-disciplina que mescla a verrina satírica com a 
denúncia atenta. Concomitantemente, o humor pretende corrigir os 
excessos de zelo, ridicularizar o voluntarismo das atitudes e o 
farisaísmo das intenções. 

4 2 A Concordia, Porto, n° 5, 7 de Janeiro de 1854. p. 1. 
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1 3 . 
A Imagem e a Questão Ibérica 

A Iconografia Possível 

Em politica a caricatura é de boa 

guerra. É uma arma terrível, mas não desleal, 

porque, se exagera o falso, é para impedir que haja 

alguém que caia n'elle; a caricatura diz de mais para 

que nós digamos apenas o suficiente. 

É algumas vezes necessário, para fazer 

compreender uma certa relação, que se encham os 

termos da proporção. Muitas vezes é impossível ser 

compreendido por todos sem a condição de exagerar, 

de deformar, de desproporcionar. 
EÇA DE QUEIROZ1 

Se exceptuarmos o retrato e as gravuras de carácter técnico e 
artístico, a imprensa portuguesa do terceiro quartel do século XIX 
não utilizava com frequência a imagem para coadjuvar os textos e 
notícias que publicava. Isto é, a par de uma razoavelmente 
abundante representação de instrumentos técnico-científicos e de 
monumentos e obras de arte nacionais e estrangeiros, 
nomeadamente nas revistas da especialidade, verifica-se uma 
menor tradução iconográfica de sentimentos e eventos que 
preenchiam a actualidade politico-social da época. Estas realidades 
tornam-se a partir de então cada vez mais passíveis de serem 
representadas pelo desenho simbólico, através do incremento da 
utilização da caricatura, salientando-se nomes como o de Rafael 
Bordalo Pinheiro, Sebastião Sanhudo, entre outros. 

1 Districto de Évora, n° 12, 17 de Fevereiro de 1867. 
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Relativamente às questões que se prendem com a 
problemática ibérica esta constatação ganha consistência se 
tivermos presente as importantes e abundantes contribuições 
daqueles caricaturistas em periódicos como O António Maria e O 
Sorvete, o primeiro publicado em Lisboa a partir de 1879, e o 
segundo no Porto, a partir de 1878. 

Antes disso a caricatura dá apenas os primeiros passos, se 
bem que de Bordalo Pinheiro apresentemos adiante uma caricatura 
extraída da Berlinda, uma das suas primeiras publicações, data de 
1871, na qual, sob o título Os Fossadores do Patriotismo, o insigne 
caricaturista se inspirou nas peripécias do ministério Saldanha, 
onde se confundiam "a pátria com a parentela"2, e satirizou os 
efeitos perniciosos da Comissão Io de Dezembro. 

A gravura na imprensa portuguesa do século XIX 
multiplicou-se com o impulso da litografia, e a caricatura, 
particularmente, desenvolveu-se à sombra de uma censura ténue, 
implantando-se com o regime de liberdade de imprensa. 

Os jornais satíricos tinham aparecido regularmente em todos 
os países, vivendo em grande parte da caricatura que desde então 
não deixou de acompanhar a imprensa política, afirmando-se desde 
os seus inícios como arma de luta, aliada sobretudo a escritos 
jocosos e polémicos. Como explica Capitani, ela vive de uma 
polarização que estava presente nas opiniões; não procura 
convencer ou converter os adversários mas desacreditá-los e 
destruí-los, confirmando ou fortificando as convicções dos seus 
partidários: "Comme dans la satire, les rapports de forces de la 
réalité politique peuvent être renversés: le faible vainc le fort en le 
ridiculisant"3. 

Pelo seu poder satírico e corrosivo, a caricatura foi um dos 
mais importantes géneros iconográficos, encontrando o seu terreno 
de eleição na imprensa periódica. Mas não só na imprensa periódica; 
por vezes a caricatura impõe-se por si só, e pode circular como 
folheto volante. Infelizmente estas gravuras soltas dificilmente 

2 França, José-Augusto — Raphael Bordalo Pinheiro. Caricaturista Político, 
Lisboa. Terra Livre, 1976, p. 24. 
3 CAPITANI, F. — La lutte des images: la caricature à l'époque des révolutions, 
in "Emblèmes de la liberté. L'image de la republique dans l'art du XVIe au XXe 

siècle". Berna. Edições Stampfli & C. i e S. A., 1991, p. 645. 
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perduram, e não conseguimos obter delas mais vestígio do que as 
suas descrições nas páginas dos jornais. 

O ministro Latino Coelho, que em 1869 foi alvo de 
redobradas acusações de iberista, constituiu o tema de uma destas 
caricaturas, cuja descrição e aparecimento nas ruas de Lisboa o 
Diário Português registou da seguinte forma: 

"Ontem foi destribuida em Lisboa, com grande profusão, uma 
curiosa caricatura, representando o sr. Latino Coelho, um inglês, e 
um militar. 

Estes três personagens estão em um gabinete; no centro uma 
meza, sobre ella um papel em que o sr. Latino escreve: afretamento 
de um navio de transporte — 1869 — La... 

Por detraz do Latino vê-se o inglês que diz: Vai very good. No 
tecto do gabinete uma roldana por onde o inglês faz descer uma 
grande luva, para a qual o sr. Latino Coelho estende a mão por 
detraz das costas. N'esta luva, lê-se: dez contos de reis por este par 
de luvas. Em face do ministro está o militar magro como um 
carapau, dizendo: olhem que economias estas!! e as nossas 
decimas! ! ! 

Na parte inferior da litographia está escripto: 
— A ibéria me dará mais!!! "4 

Além da caricatura não são de desprezar outro tipo de 
imagens que, embora mais pacíficas, visavam difundir e fazer 
passar mensagens específicas, ora aliadas ao texto, quando da 
imprensa se tratava, ora inseridas em determinados cenários ou 
espaços de manifestação colectiva. 

O retrato, enquanto representação de pessoas simbólicas, 
ilustra esta situação. Se por um lado o retrato conjunto de D. Pedro 
V e da princesa das Astúrias, utilizado, por exemplo, na 3a edição 
da Ibéria, sugeria a possibilidade de união dinástica corporizada 
pelos dois personagens, os retratos de D. João IV, de D. Luísa de 
Gusmão, ou dos conjurados de 1640, tão utilizados nas 
manifestações do Io de Dezembro, nas salas de teatro, nas varandas 

4 O Diário Portuguez, Lisboa, n° 75, 11 de Abril de 1869. 
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dos municípios, nas fachadas de certos edifícios públicos, 
pretendiam dar rostos aos símbolos da luta anti-castelhana. 

Em 1868 o palácio dos Almadas contava já na sua galeria dos 
restauradores com os retratos de D. Miguel de Almeida, D. Luís de 
Almeida, D. Miguel Maldonado, D. Francisco Maldonado, D. Rodrigo 
da Cunha, João Sanches de Baena, e a família real de Bragança: D. 
João IV, D. Luísa de Gusmão, e o principe D. Teodósio, esperando 
ainda bastantes mais. Os originais serviram de modelo para os 
retratos pintados especificamente para adornarem as arquitecturas 
efémeras do Io de Dezembro, como citamos, ou para circularem em 
litografias, ou ainda para levarem a memória da Restauração um 
pouco mais longe, aos portugueses emigrados, como foi o caso das 
cópias dos retratos dos restauradores oferecidos aos promotores da 
subscrição no Brasil, destinada à compra de armamento5. 

No tocante às representações iconográficas do Restaurador, 
não esqueçamos ainda a medalha de Molarinho, comemorativa da 
revolução do Io de Dezembro, com inscrições alusivas a essa data e 
com a efígie de D. João IV. 

Outra personagem simbólica do patriotismo português de 
feição anti-castelhana foi a tão cantada condessa de Atouguia, D. 
Filipa de Vilhena, que a tradição escrita e oral glorificou como a 
poucas rainhas. O drama de Garrett terá sido, no século XIX, um 
poderoso agente vivificador desta mulher não de armas, mas que 
deu armas para salvar a pátria. 

Em 1868 foi publicado em Lisboa, e posteriormente posto à 
venda, um desenho litográfico representando a abnegada viúva a 
armar os seus dois filhos cavaleiros para participarem na luta da 
Res t au ração 6 , atitude que a imortalizou, quiçá plagiada da outra 
Filipa, a de Lencastre, que a crónica de Zurara também elevou à 
qualidade de mãe heróica quando a representou no leito de morte, a 
entregar as espadas e relíquias a seus filhos, nas vésperas da 
empresa de Ceuta. 

A aliança do retrato com o monumento nacional é outro 
arranjo iconográfico indubitavelmente "eloquente". 

5 Gazeta de Lisboa, n° 43, 29 de Novembro de 1868. p. 3. 
6 Jornal de Noticias, Porto, n° 282, 10 de Dezembro de 1868. 

7 2 4 



Em 1864 foi impressa uma gravura era Espanha que continha 
um quadro genealógico dos reis de ambos os países até D. Pedro V e 
a princesa das Astúrias, emoldurado pelos palácios e monumentos 
espanhóis e portugueses mais significativos. Como seria do desejo 
dos seus criadores, esta gravura chegou a Portugal, e Rodrigues 
Cordeiro descreveu-a pormenorizadamente para a secção Revista 
Peninsular, do Jornal de Lisboa: 

"Acaba de ser publicado em Hespanha, e já foi remettido á 
nossa academia em bella gravura, um quadro genealógico dos reis 
de Hespanha e Portugal com a chronologia de todos os seus 
dominadores desde os primitivos tempos. Chega até á princeza das 
Astúrias, e a D. Pedro V. É orlado pelo desenho dos seguintes 
palácios e monumentos: palácio real de Belvere em Malhorca, 
palácio do Escurial, monumento de Carlos V, em Burgos, Alcácer de 
Segovia, Aljafaria de Saragoça, Alhambra de Granada, palácio real 
de Madrid, Alcaçar de Carlos V, em Toledo, palácio de Aranjuez, 
palácio de Mafra, palácio de Santo Ildefonso, palácio de Palma de 
Malhorca, e antigo Alcaçar de Madrid. 

Nos ornatos que separam os desenhos, ha em medalhas os 
retratos de muitos dos reis indicados nas arvores. 

Este bello trabalho deve-se ao sr. D. Jayme José Moragues, 
comandantes de infanteria. O quadro tem pouco mais de um metro 
de alto, sobre oito decimetros de largo"7. 

Refira-se que D. Pedro V foi um monarca que esteve 
francamente presente no imaginário espanhol, encontrando-se 
grandes quantidades do seu retrato à venda, desde os inícios da 
década de 50, nas diferentes regiões de Espanha8. 

Para além do retrato e do monumento, inquestionavelmente 
atraentes e eficazes, outras imagens são utilizadas para corroborar 
mensagens que se prendem com a definição e afirmação da pátria, 
nomeadamente mapas e símbolos nacionais, como brasões de armas, 
bandeiras, etc. 

7 Jornal de Lisboa. n° 30, 4 de Agosto de 1864, p. 2-3. 
8 O Braz Tisana, Porto, n° 213, 19 de Setembro de 1854, p. 2. 
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Estes símbolos podiam congregar em torno de si o apoio dos 
cidadãos ou, se representassem o adversário, podiam suscitar a sua 
ira. A este propósito referiu o correspondente da capital do Jornal 
do Porto um episódio que não deixa de ter algum significado. Entre 
as peças de ferro chegadas de Inglaterra para a construção da ponte 
da Asseca, havia uma onde estavam gravadas as armas da fábrica 
que as fundira, representando dois leões abraçando-se com uma 
coroa. Se já não eram invulgares as rixas entre operários espanhóis 
e portugueses que trabalhavam no caminho de ferro Salamanca, a 
suposição de que se tratasse das armas de Castela gerou aceso 
conflito: "As queixas e as murmurações forão tais que o engenheiro 
julgou prudente fazer retirar aquelle innocente ornato, interpretado 
por offensa á dignidade e independência nacional"9. 

Apesar das limitações referidas, foi possível recolher 
algumas imagens publicadas durante o período estudado, pese 
embora a selecção apresentada contemple diversas proveniências. 

Assim, apresentaremos imagens retiradas da imprensa 
periódica e não periódica, e ainda da imprensa portuguesa 
publicada no estrangeiro. Além do desenho, consagraremos também 
alguns exemplos de páginas de jornais que revelam a utilização de 
uma decoração tipográfica mais sofisticada, consoante os meios 
disponíveis, para fazer passar determinadas mensagens. As 
metáforas visuais servem determinados fins, são importantes 
agentes da função pedagógica e opinativa de que os periódicos não 
quiseram demitir-se. Estas fontes foram já referidas ao longo do 
presente trabalho, pretendendo-se agora fazer uma sistematização 
dos elementos iconográficos aí contidos. 

Com efeito, apesar da relativa escassez justificada pela 
dificuldade inevitável de fixar em imagem aspectos mesmo que 
parcelares de uma polémica sustentada por ideias e sentimentos, 
apresentamos a compilação possível dos exemplos de representação 
simbólica de assuntos sectoriais relacionados com as propagandas 
ibérica e anti-ibérica. 

9 O Jornal do Porto, n° 85, 16 de Abril de 1861, p. 3. 
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A legenda, quase sempre presente, supria as limitações de 
significação do desenho, e por isso as transcrevemos quase sempre 
de forma integral, juntamente com a identificação da imagem. 

O critério de apresentação obedece à ordenação cronológica. 

7 2 7 



N° 1 — Synopse da Historia da Peninsula desde 
a Invasão dos Arabes até Hoje 

Este mapa desdobrável foi incluído nas três edições 
portuguesas da Ibéria, de D. Sinibaldo de Mas, apresentando através 
de 42 pequenos mapas da península a sua evolução histórico-
política, desde o século VIII até ao futuro. Este exemplo de ucronia 
ibérica visa representar a convicção na realização próxima da união 
ibérica, deixando apenas por preencher a data concreta da sua 
ocorrência. (Dimensões originais: 480 x 410 mm) 
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N° 2 — Mapa a cores da Peninsula 

Incluído na Ia e 2a edições portuguesas (1852 e 1853) da 
Iberia de Sinibaldo de Mas, sem referência da fronteira entre 
Portugal e Espanha. Numa atitude evidente de patentear respeito 
pelo património cultural de cada nação, os topónimos estão escritos 
na língua nacional do país a que pertencem, sendo curioso verificar 
que os nomes dos rios comuns estão assinalados em português e 
espanhol, consoante a sua localização em cada um dos países. Está 
também representado um estudo para a localização da via férrea 
entre as duas capitais, e entre Madrid e o território francês. Os rios 
Douro e Ebro estão ligados por um canal artificial. As quatro cores 
utilizadas na legenda são as cores nacionais da Espanha e Portugal, o 
vermelho e o amarelo, e o branco e azul, respectivamente. Na 
bandeira A, o canto superior esquerdo está pintado de branco, o 
direito de vermelho, o canto inferior esquerdo de azul, e o direito de 
amarelo. Na legenda B os quadrados superiores alternam o branco 
com o vermelho, e os inferiores o azul com o amarelo. Na legenda C 
as barras horizontais estão pintadas segundo a seguinte ordem: 
amarelo, azul, branco e vermelho. Finalmente na legenda D as 
barras diagonais apresentam ainda outra disposição: branco, azul, 
amarelo e vermelho. 
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N° 3 — Mapa a cores da Peninsula 

Incluído na 3a edição portuguesa (1855) da Iberia de 
Sinibaldo de Mas, sem referência da fronteira entre Portugal e 
Espanha. Todos os topónimos estão escritos em português. Em 
relação ao mapa da edição anterior verifica-se a manutenção do 
canal de ligação entre o Douro e o Ebro, e da linha ferroviária entre 
Lisboa e Madrid, mas agora esta apresenta algumas alterações no 
seu traçado em território português e na Estremadura espanhola. A 
bandeira apresenta as quatro cores nacionais dos dois países, o 
vermelho e o amarelo, o azul e o branco. 
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N° 4 — Brasão de Armas 

Impresso no frontispício das três edições portuguesas da 
Ibéria, de Sinibaldo de Mas (o da esquerda corresponde à Ia edição, 
e o da direita às duas seguintes). Representa as armas portuguesas 
no lado esquerdo e as espanholas no direito, reunidas sob uma 
única coroa. 
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N° 5 — Retratos de P. Pedro V e de Maria Isabel Francisca de Assis, 
princesa das Astúrias, filha de Isabel II de Espanha 

Incluídos na 3a edição da Ibéria de Sinibaldo de Mas. A razão 
de inclusão destes retratos ilustra a hipótese de casamento entre 
ambos alvitrada pelo autor, com vista à consolidação da união 
ibérica monárquica na península. Foram também publicados no 
jornal O Progresso, ocupando a totalidade da última página, 
juntamente com o anúncio da obra de Mas, nos números 119, 124 e 
125, de 29 de Maio, 5 e 10 de Junho de 1855, respectivamente. 
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N° 6 — Última página do números 114. 116 e 117. de 23. 25 e 26 de 
Maio de 1855. do jornal O Progresso. 

Embora não haja aqui qualquer representação iconográfica, 
esta página publicitava exclusivamente e com o máximo destaque, 
três obras de escritores espanhóis que defendiam a conciliação e 
união ibéricas. 
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N° 7 — El Porvenir Hispano Lusitano 

O cabeçalho desta revista trimensal, publicada em Vigo entre 
10 de Abril e 30 de Agosto de 1858, ilustra o magno objectivo de 
toda uma equipa chefiada por Francisco Tenreyro y Montenegro e a 
cuja empresa se associou o conde de Reus, o qual foi o de promover 
em Espanha, mas sobretudo em Portugal, o projecto de ligação 
ferroviária entre o Porto e Vigo. Assim se explicam as imagens 
utilizadas, duas locomotivas levando cada uma na frente o nome das 
cidades que se pretendiam unir pela via férrea. Mas como revista 
que tratou também de assuntos ligados ao comércio, indústria, 
telégrafos e literatura dos dois países, outros símbolos constam do 
seu elaborado cabeçalho: o barco mercante, os mapas, os 
instrumentos tecnicos-científicos, além dos escudos de armas de 
cada um dos países que centram toda a composição. 
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N° 8 — A Questão Ibérica 
Texto e gravura com este título publicados no Asmodeu, 7a 

Série, 6o Ano, n° 3, 18 de Maio de 1861, p. 2-3. O texto jocoso que 
serve de legenda aproveita para trazer a lume questões de 
actualidade como as irmãs da caridade, e para lançar algumas 
críticas a govenantes europeus: 

"ASMODEU acaba de receber do seu correspondente da Pensylvania 
um desenho, cuja copia hoje apresenta aos leitores, e que trazia no original o 
seguinte letreiro: — The iberical question — o que traduzido em língua de 
Camões, parece querer dizer: A questão ibérica. 

Nenhuma explicação acompanhava o letreiro, e ASMODEU tem-se visto 
altamente embaraçado para poder dizer aos seus leitores o que a tal allegoria 
s ignif ica. 

Bateu debalde á porta da Academia, estava estudando grego para poder 
entender o portuguez do sr. Viale; e um ceroferario muito mal encarado, que 
pela phisionomia logo mostrava ser sábio, disse-lhe enfurecido: safa tos 
diabolein! 

ASMODEU entendeu que o mandavam passear e foi-se andando. 
Dirigiu-se ao lyceu nacional, mas o padre Batota choroso por não abichar a 
mitra do Porto, tractou-o tão mal, que senão dá ás trancas tão depressa, ficava 
feito em hastilhas. 

Por fim tendo corrido secca e mecca e estando deveras corrido, 
encontrou um archeologo desconhecido, e por isso mesmo archeologo 
verdadeiro, que lhe disse ter comprehendido o pensamento do amigo 
Pensy lvanez . 

Ahi vai a explicação do tal sábio, senão fôr boa é pelo menos a melhor 
de todas, e se não agradar aos leitores, é porque não entendem de allegorias. 

ASMODEU não a dá por sua conta; vai por intenção do alludido 
archeologo a quem compete toda a responsabilidade. 

Aquelle leão vestido de marinheiro, (é o sábio que falia,) não pôde ser 
senão o nosso fiel alliado beeff, que está torcendo linhas, como velho e sem 
forças, mas arregalando ainda o olho para o sobrinho do tio, que lhe deita a 
lingua de fora, fazendo-lhe figas, e carregando para fins particulares, com D. 
Hespanha, que tapa a cara com os brasões, para que lhe não vejam a intenção 
damnada nas feições manhosas. 

Emquanto o sobrinho do tio faz costas, e entretém o leão-marujo a 
mesma D. Hespanha extende os braços e as mãos, que maiores ainda quisera 
ter, para um pequerrucho, que apesar de não ir muito por seu gosto lhe está 
sendo apresentado por uma mana mangallona. 

Agora, (é ainda o sábio que falia,) o que eu não posso perceber, é o 
que representa o tal pequerrucho. Realmente Portugal é pequeno, mas já não 
traz touquinha nem anda ao collo de mangallonas. 

Ao collo as tem elle trazido, e bem que mamar lhes tem dado. 
Demais Portugal não é nenhuma creança, e mesmo novo sempre 

pareceu casmurro, e de espada ao lado, dava catanada de tremer. 
Quem será pois aquella creança? 
O sábio ficou em duvida e ASMODEU também. Se quer dizer Portugal ou 

outra qualquer cousa aquelle pobre bambino que mau grado seu estão 
passando para as mãos de Hespanha, é o que poderá dizer somente ou o 
desenhador da Pensylvania, ou qualquer leitor mais attilado. 

ASMODEU mandou pedir para a Pensylvania a explicação do boneco, 
em chegando contem com ella; entretanto porém se algum curioso advinhar, 
bom será que o communique, para elucidação do publico". 
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N° 9 — Padeira de Aljubarrota 

Publicada no Raio, n° 35, de 15 de Junho de 1861, ocupando 
a parte superior da última página. A legenda está incluída na 
própria gravura. Este bissemanário portuense, editado por José 
António Gonçalves da Silva, apesar de ter publicado ao longo desse 
mês e seguintes vários textos de rejeição da propaganda ibérica, 
não publicou mais nenhuma gravura alusiva. 
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N° 10 — Hespanha e Portugal 

Mapa dos dois países que formam a Península Ibérica. 
Destacável oferecido aos leitores do Novidades, no suplemento ao n° 
42, de 26 de Setembro de 1868. Para além da atitude, aliás original 
no contexto da imprensa portuguesa da época, deve realçar-se a 
escolha da representação cartográfica da Península, a que não deve 
ter sido alheio o sentimento de vontade ou necessidade de 
elucidação e instrução do público leitor. 

O n° 53, de 9 de Outubro de 1868, publicou o seguinte 
anúncio: 

"Mappa de Hespanha e Portugal magnificamente 
litographado. Vende-se por 10 réis no escriptorio d'esta folha". 

Refira-se todavia que a iniciativa não foi totalmente inédita. 
No seu n° 1114, de 27 de Setembro do mesmo ano, o Diário de 
Notícias anunciava na Ia página que nessa edição oferecia aos seus 
assinantes um mapa de Espanha que tinha acabado de se litografar. 
Não tivemos acesso a este "brinde de ocasião", em virtude de não 
constar dos microfilmes do periódico, único meio de consulta 
permitido na Biblioteca Nacional. 
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N° 11— Importante Conferencia no Gabinete 
do Compadre Matheus 

No rescaldo da situação criada pela revolução setembrina 
espanhola, este tema domina o Io número da publicação satírica, O 
Compadre Matheus, de Março de 1869. A gravura ocupa a p. 4, 
servindo para ilustrar o texto com o mesmo título (p. 2-3), que 
trata a questão das várias fórmulas de realização da união ibérica, 
colocando em cena várias personagens: a Espanha ( que representa 
a união sob a hegemonia deste país), a Ibéria (união sob a 
hegemonia de Portugal) e a República, além do Compadre Mateus 
que serve de mediador e apoiante da 5a personagem — Portugal —, 
que recusa a proposta de união de cada uma das três pretendentes 
citadas. Tem ainda duas personagens secundárias, que não 
participam sequer do diálogo, que são Albion e O Império é a paz, 
que representam respectivamente a Inglaterra e a França. 

O texto, que é simultaneamente um pequeno entrecho 
teatral, e legenda da caricatura apresentada, é o seguinte: 

"Reuniram-se no gabinete do Compadre Matheus, D. Portugal, pobre, 
mas honrado mancebo, ainda que com pouco credito e fortuna; D. Hespanha, 
matrona rica e poderosa; D. Iberia, menina poderosíssima, mas muito 
ambiciosa, e D. Republica, senhora mui formosa, mas pobre. 

O motivo da reunião, foi o desejarem estas senhoras, que o Compadre 
Matheus as ouvisse diante de D. Portugal, a fim de verem, qual d'ellas era por 
este pobre rapaz preferida, visto que apaixonadamente o amavam, todas três 
ao mesmo tempo. 

Durante a conferencia, um feroz guerreiro, por nome O império é a 
paz, quiz entrar no gabinete, mas felizmente uma boa matrona, chamada 
Albion, fez moderar o ardor bellico d'aquelle improvisado mantenedor da paz 
do mundo, deixando-o com cara de ... asno! 

Aberta a sessão, o Compadre deu a palavra a D. Hespanha, que 
affectando-se toda, e franzindo a bocca, para a fazer mais pequena, exclamou: 

— Meu bom Compadre Matheus, apesar de já não ser moça, sou ainda 
gaiteira, bella, e mui poderosa e rica. como sabeis; tenho até hoje até hoje sido 
leviana e mui insensivel ao amor, mas não posso hoje dominar a paixão que 
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me devora por esse infeliz rapasola, que anda sempre a cair de laseira, sem 

ter onde caia morto, sem embargo, amo-o de todo o coração, e estou prompta a 

desposal-o e a fazel-o participante das minhas riquezas, mas deverá andar 

sempre com um aio, que nomearei d'entre os maus mais fieis creados, para o 

dirigir, aconselhar e governar, porque o misero não tem juizo algum; é 

bonito rapaz, mas é um tolo, coitado, e eu tenho dó d'elle, e por isso quero 

fazel-o feliz, unindo-o a mim, pelos mais sagrados laços do matrimonio, não 

tendo duvida em o dotar com alguma cousa mas pouco, porque é um 

perdulário, gasta tudo quanto tem, e o que não tem, e eu quero fazel-o homem 

de bem, e cavalheiro, sem ser de industria; elle desgraçadamente está cheio de 

dividas, mas é o mesmo, estou prompta a paga-as todas, mas ha-de ser só meu, 

porque o amo muito, e sou muito zelosa, muito! Capaz de o apunhalar, se elle 

preferir outra!... 

— Socegue, minha senhora, não se altere, socegue, obtemperou o 

Compadre, então... tenha animo. Quer um copo d'agua, ou um capilé morno? Se 

quer, mando vir, pago eu!... 

— Nada... não! replicou a apaixonada matrona, isto não é nada, costumo 

ter d'estes momentos mas passam logo... 

— Então, D. Iberia, ande... menina, continuou o Compadre, exponha as 

suas rasões, filha. 

— Estou desesperada, exclamou D. Iberia, estou capaz de me matar!... Ora 

esta, a carcassa da velha. 

— Velha!... interrompeu D. Hespanha, velha eu! A menina é muito 

atrevida e muito tola... 

— Está bom, está bom... redarguiu o Compadre, deixem-se de questões, 

senão ponho-as fora! Ouviram? Juizinho e cabeça fresca. Continue, D. Iberia. 
— Oh! Compadresinho, perdoe, sim, prosseguiu D. Iberia. Por muito que 

esta impostora ame Portugal, não o ama tanto como eu, e a prova, é que até 

quer nomear mentot, para dirigir o pobre rapaz, reduzindo-o á condição de 

escravo, bem basta a desgraça d'elle. Eu amo-o de todo o coração, desejo-o 

muito, mas para senhor, e não escravo; elle é que ha-de ser o donmo da casa, e 

sovernal-a, eu somente ambiciono o seu amor. Se casar commigo, seré logo 

mais rico e poderoso do que D. Hespanha, e havemos de a reduzir até a deixar-

se governar por algum de nossos mordomos; elle é que ha-de mandar, nem eu 

nem ella teremosvoz activa no governo da casa; elle toma o meu nome, e fica 

desde esse momento um grande senhor: sou jovem e bella, hei-de fazel-o feliz, 

não acha. Compadre Matheusl ... 

— Eu não acho nada, replicou o ompadre, elle é que ha-de achar se 

casar com a menina e ... 
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— E... o que? interrompeu D. Iberia, fazendo-se muito corada... Oh! 

Compadre Matheus, nada de reticencia meu respeito, ouviu?... 

— Ouvi, sim minha louquinha, ouvi, continuou sorrindo-se o 

Compadre, nunca namorou, minha flor? 

— Eu!... Ora essa, sr. Compadre, respondeu D. Iberia; não sabe que D. 

Portugal é o meu primeiro amor? 

— Não sabia! disse o Compadre, mas emfim, Deus queira que elle ache... 

— Que elle ache? tornou a interromper D. Iberia, fazendo-se ainda 

mais corada, que elle ache o que? 

— O fazel-a feliz, redarguiu o Compadre, pois que havia de ser?... Estas 

meninas de agora são umas taes maliciosas... safa! vamos, D. Republica, falle. 

— Estou espantada do que vejo e ouço, disse D. Republica, que duas 

sugeitas... 

— Sugeitas! interromperam ao mesmo tempo D. Hespanha e D. Iberia, 
sugeitas!... Veja lá como falia, sua pobretana, sua inmbisgoia... 

— Ponho-as fora não tarda nada! bradou o Compadre Matheus, são 

umas gralhas! nem mais um pio... Cada uma aqui diz o que sente, aqui ha 

liberdade da palavra, mas interrupção não admitto, ouviram? Continue, D. 
Republica. 

— Dizia eu, continuou esta senhora, que estava espantada do que via e 

ouvia a estas damas, e tinha rasão! Uma quer o rapaz só para si, e levada de 

ciúmes, com medo de alguma infidelidadesinha, ha-de nomear-lhe um 

mentor, se o misero lhe cair nas unhas, e não o deixará pôr pé em rama verde; 

emfim, o rapaz será um autómato, e nada mais; outra, deseja-o também e diz 

que o fará um grande senhor, mas quer que elle renegue o nome que herdou 

de seus pães, nome glorioso e illustre, e que tome o seu. De todo o modo, o rapaz 

ficará codilhado. De que lhe servirá assim o ser rico e grande? D. Portugal, 

não se fie n'essas senhoras!... 

Uma, é já matrona encartada, pode ser boa pessoa, mas eu, só por ella 

ter coroa, a aborreço de morte; outra, é muito jovem ainda, para qualquer 

mancebo incauto se fiar d'ella; é uma cabeça de vento, e tem presumpção de 

sabichona, querendo metter o rapaz em vicios, a dizer-lhe estouvadamente 

que elle, tomando o nome d'ella, e recebendo-a por esposa, dominará a outra! 

Que tola!... 
— Tola... interrompeu D. Iberia. 
Cale-se, menina, disse o Compadre. não interrompa; continue, D. 

Republica, que estou gostando de a ouvir. 
— Eu, Compadre Matheus, proseguiu D. Republica, não tenho coroas, 

nem riquezas, amo de todo o meu coração esse rapaz, e desjo qu elle seja feliz, 
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mas sem coroa, e só com um bonet-rouge como este que tenho na cabeça, e 
que se torne um verdadeiro sans-culotte. A minha ambição é esta, elle não 
muda o nome, conserva o de seus maiores, e eu só quero pertencer a elle: 
offereço-lhe um coração sem mancha, quero ser toda d'elle, quero emfim que 
digam, vendo-me passar toda ufana com o meu bonet favorito: aquella é a 
Republica de Portugal; deixo de usar o dom, e elle, deve fazer o mesmo, que é 
mais bonito. Aqui estão, meu rico Compadre Matheus os meus projectos, e a 
minha única ambição. 

— Muito bem, disse o Compadre, gostei de a ouvir, sim senhora, disse 
coisinhas muito bonitas, mas parece-me que o rapaz não está pelos autos; tem 
um génio muito altivo e independente, creio que é da educação que recebeu 
ou do leite que mamou, não é verdade, D. Portugal? 

— Com certeza, replicou aquelle, sorrindo-se; tudo... menos casado; já 
agora... assim quero viver, e hei-de morrer... 

— Vamos lá continuou o Compadre, responda então a essas senhoras 
como deve e desengane-as; ande, maganão, poucos homens como você, teem 
senhoras assim, e de coroa a procural-o, e derretidas por você! Vá lá, falle. 

— Meu bom amigo e Compadre Matheus, disse D. Portugal, ouvi tudo 
que disseram estas senhoras, e vou responder-lhes, com a delicadeza propria, 
e que sempre se deve usar para com senhoras: 

D. Hespanha não me convém por nenhum modo, ha muito tempo que a 
conheço, somos até visinhos, mas não gosto d'ella, nem quero nada d'ella 
senão a amisade de visinha, despozal-a, nunca!... Não lhe posso ter amor, estou 
escaldado; dizem que gato escaldado d'agua fria tem medo, e eu, sem nunca ter 
sido gato, já me escaldei e muito; além d'isso, ella em troca da nossa união, 
projecta algemar-me a vontade e os passos, a ponto até de não querer que eu 

ande e me governe só, e então logo um creado d'ella, é que havia de ser o meu 
aio, ou governante!... Que tal está!... Nada... antes quero ir vivendo do que fôr 
comendo, calote aqui e alli, se fôr preciso, quando não puder pagar o que 
pedir emprestado, comerei feijões quando não puder comer carne, e assim 
irei andando como puder, não acha, Compadre Matheus? 

— Continue, D. Portugal, replicou o Compadre, não perca o fio d'essas 
ideas, que são as minhas, ande filhinho! 

— A D. Iberia, continuou o mancebo, é galante, tentadora e é rica, 
tendo além disso uma boa e impeial coroa; mas coitadita, perdeu a cabeça, e 
não conhece certamente aquella matrona; pensa que a minha visinha D . 
Hespanha é alguma tonta; está enganada, e mais fina do que pensa; não é 
menina para se dominar assim; é uma menina muito altiva e soberba, e tem 
dinheiro e poder, o que no século actual é tudo; além d'isso, eu, ainda que a 
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amasse muito, D. Ibéria, renegar o nome de meus pães, nunca; é um pobre 

nome, mas é honrado. Resta-me D. Republica, o que elle me offerece, não me 

convém; quer entrar com pés de lã, e sabe Deus o que fará, tendo poder, talvez 

seja peor do que as outras, além d'isso, é pobre, e se eu, vivendo só, e 

independentemente, custa-me a aaranjar o pão nosso de cada dia, quanto mais 

casad; nada!... E os filhos depois? Safa!... Portanto, resolvo terminantemente e 

definitivamente viver só. 

— Oh! grande rapaz, gritou o Compadre, transportado de alegria, dá cá 

um abraço, Deus te abençoe, e te deixeviver muitos annos como desejas; 

procede sempre assim, meu filho, faz como eu; tenho até hoje vivido só, e 

independente, não dou satisfações a ninguém; estás em más circumstancias, é 

verdade, mas é o mesmo, o diabo nem sempre está detraz da porta, e Deus é 

sempre Deus. 

Á vista d'isto, minhas senhoras (continuou o Compadre, com ar 

solemne) está esta lebre corrida, vão bater a outra porta, se quizerem, esta 

fechou-se-lhes; sinto muito, mas tenham paciência, consolem-se; homens não 

faltam, não são tão tentadores como este rapaz, mas homens todos são o mesmo, 

quer sejam mais bonitos, ou mais feios. 

Está fechada a sessão. 

As senhoras foram pelo mesmo caminho, foram pelo mesmo caminho 

por onde tinham vindo, e o Compadre foi de braço dado com D. Portugal, dar 

um passeio pelas ruas da capital, a ver se os pacíficos inimigos da união 

ibérica o cumprimentavam muito com os seus chapéus, isto é, com os seus 

v in t éns" . 
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N° 12 - D. Juan vestido de hespanhol 

Trata-se de um texto acompanhado de caricatura publicados 
no Compadre Mateus, n°2, Março de 1869, p.3-4, que representa 
Latino Coelho com um traje espanhol, evidenciando-se a sua afeição 
a D. Sinibaldo de Mas, para cuja obra, A Ibéria, escreveu o famoso 
prólogo. Era então membro do 29° Governo Constitucional, tendo 
abraçado a pasta da Marinha e Ultramar, entre 22 de Julho de 1868 
e 11 de Agosto de 1869. O texto é breve, satírico e incisivo: 

"D. Juan o escriptor, o conhecido D. Juan, o amigo intimo de Sinibaldo 

de Hespanha, enthusiasmado um dia com as ideias grandiosas de Sinibaldo 

tentou um dia sair á rua vestido á hespanhola. D. Juan costumava por casa 

andar muitas ezes assim,mas nunca saía á rua, a cousa... a mascara era só para 

os Íntimos! Um dia deixou-se de escrúpulos, e eil-o a vestir-se para sair, mas 

no chie castelhano! 

O fato saiu um pouco justo de mais, mas não foi por que D. Juan 

engordasse, isso não, por que elle é, foi, e julga o Compadre Matheus que ha de 

ser sempre um completo feso, pelle, ossos e nada mais; mas vamos ao que 

importa: D. Juan, o que estava era inchado e por isso o fato o apertava; 

desesperado chama a creada para o ajudar, esta cança-se, esfalfa-se, e o amo 

está quasi a estalar de inchado, mas sempre vae dizendo á creada: 

— Caramba! não serve? Não podes abotoar? 
— Ha de servir, pois se o senhor tomou tão bem a medida? 
Passados alguns momentos, disse D. Juan mirando la creada: 

— Maria has de chamar-te d'aqui por diante — Iberia. Ouviste? 

Iberia? Que nome é esse? 

— É o nome de uma namorada mia. Quero que assim te chames, sim? 

— Sim, senhor, então fico sendo Iberia? 

— Tu não... ficas-te chamando Iberia, mas tu bem sabes que a menina 

desse nome é a menina de meus sonhos? Ouviste. Desejava que todas as 

mulheres se chamassem Ibérias... 

D. Juan acabando de proferir estas palavras, saiu de casa aos pulinhos, 

depois de se ter munido primeiro de um bom par de castanholas, por que 

tencionava ir cantar la Juanita, a una cierta parte... 
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—Çatawha nao serve 1 TSîko poàes a\>oloar<ï _ 
—lia 4e servir, ço\s se o senior iomou i&o bero a meauxa^ 
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N° 13 — O Nosso Amigo D. Rebello Catavento 

Rebelo da Silva foi outro escritor e político visado pelo 
Compadre Mateus, n° 13, Agosto de 1869, p. 4. Sucedeu a Latino 
Coelho no Ministério da Marinha e Ultramar, que chefiou entre 11 
de Agosto de 1869 e 20 de Maio de 1870. Nesta caricatura 
acompanhada de quatro quadras alude-se à sua obra Memoria 
sobre la vida politica y literária de D. Francisco Martinez de la Rosa, 
publicada em 1863 e dedicada a Isabel II de Espanha, e ao facto de 
ter sido agraciado pelo governo espanhol. 
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O nosso amigo D, llebcHo Catavcnlo 

V i Ti1'* 

~«S£i5r:« 

y-r.-.i i;r.i homem de t>U2, 
.1.': i.;.d:t GUCVO da Iberia. 

.,::(1. i un:* era-cru*. 
de c.ou?R maia aí ria. 

A ;:••••.<.-•..-<• j i Cl cheguei. 
jv-,.> :-;;. houicin estieionurio. 
^c c-i ;•. iMisr.^ vírci, 
ÀKHIUI t .- foi ncfes?nrki. 

Kste livro que vó« vedes, 
K' um livro muito bom; 
Perguntni, ec o trio credes. 
— «De 1» rciua. Vopinioo. 

Nâo C com vinho d* Torto 
Que cu bojo inc contento; 
Sirvo-mc d'elle para conferto, 
De mo cbaoiaxcm e*Uv<mto. 
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N° 14 — Um Corvo arvorado em embaixador?!!/! 

A nomeação de Andrade Corvo para a embaixada de Portugal 
em Madrid, e as dificuldades que se lhe depararam para 
apresentação das suas credenciais, foi tema para outra caricatura do 
Compadre Mateus que persistia em publicitar a sua rejeição à ideia 
de união ibérica, quer sob o regime monárquico, quer republicano. 
Este conjunto ocupa a metade inferior da Ia página do n° 22, de 
Outubro de 1869, que é um dos fascículos desta publicação que foi 
editado com dimensões superiores às da maioria. 
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N° 15 — O Pobre Portugal e a Judiaria Londrina Enforcando-o 

Os constantes empréstimos contraídos no estrangeiro e a 
avultada dívida pública são frequentemente apontados pela 
imprensa nacional como a causa possível da perda da 
independência e consequente anexação territorial à Espanha. Esta 
caricatura representa tal situação, tendo sido publicada no 
Compadre Mateus, n° 26, Novembro de 1869, p. 4. 
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PORTUGAL 
E A 

JUDIARIA LONDRINA ENFOR'GANDO-0 

vlJt.ie, cl ttuprltj;ail<^ '.'.' 

O pobro-P<u\tii£n.lj cruwundo 
Com empréstimos sobr'vmprcstimos 
A' forca... OTTÛO levr.náo. 

Cíi.slcilii emu. •'nas nnua< 
l'a'r uni OQIIIO o ilea vcutln. 
Que saa^uciicui jiHiJ;u^ó(lc 
Dirão em elle moricudu 
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N° 16 — A Nação — O Dia Io de Dezembro —1868 

Ao longo da década de sessenta vulgarisou-se a engalanação 
da Ia página dos periódicos no dia do aniversário da Restauração. 
Essa atitude estava obviamente dependente dos recursos 
tipográficos disponiveis de cada empresa mas, com vinhetas mais 
ou menos floreadas, só em volta do título, ou de toda a página, com 
a gravura das armas nacionais, ou sem ela, em Dezembro de 1868, 
sobretudo, rara foi a publicação periódica que não demonstrou 
desta forma a sua adesão à comemoração do aniversário da 
Restauração. A imprensa legitimista, que havia sido pioneira no 
apelo a essa celebração, serve aqui de exemplo através da Ia página 
do mais lido jornal desse partido — A Nação —, que homenageou 
assim as datas que marcaram a fundação e consolidação da pátria 
portuguesa, desde a coroação de Afonso Henriques, à Guerra da 
Restauração, passando pelos mais marcantes acontecimentos da 
crise de 1383-85 e feitos dos conjurados de 1640. (Dimensões 
originais 575 x 425 mm) 
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N° 17 — A Nação — O Dia Io de Dezembro —1869 

Apesar de se manter patente a vontade de celebrar o 
aniversário da Restauração de Portugal, a "febre" do ano anterior 
baixa um pouco. Assim, esta Ia página da Nação, de 1 de Dezembro 
de 1869, ornada com os nomes dos conjurados, mas com um efeito 
visual menos exuberante que no ano transacto, serve para 
simbolizar essa maior contenção da imprensa relativamente à 
comemoração do feriado de Dezembro, sem contudo abdicar da sua 
evocação e celebração. (Dimensões originais 575 x 425 mm) 
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N° 18 — O Nosso Emblema 

Este emblema preenche o frontispício de A Peninsula, folha 
publicada em Londres, da responsabilidade de António Ribeiro 
Saraiva. No seu Io número, de 15 de Abril de 1840, o texto de 
abertura sob o título O Nosso Emblema. Introducção Programática, 
apresenta a explicação simbólica da gravura (p. 1-7). 

Trinta anos mais tarde, texto e gravura foram republicados 
no Miguelista em Londres, de 1870, a gravura no frontispício da 
publicação, e a sua legenda a páginas 86-104. 

A filosofia subjacente às duas publicações e simbolizada no 
emblema, radica na apologia da aliança peninsular sob o signo da 
restauração legitimista, com a preservação das respectivas 
independências e dinastias, contra o liberalismo personificado pela 
Inglaterra e pela França. Em virtude da sua extensão, apresentamos 
uma selecção de excertos da legenda da referida gravura, que 
reputamos mais relevantes e esclarecedores: 

O Nosso Emblema. Introducção Programática 

O grupo de symbolos, figuras e tenções, com que decoramos a testa 
deste papel, dará aos leitores um epilogo das nossas idéas, doutrinas, e systema 
que defendemos: sam os únicos capazes de restiuir á Peninsula das Hispanhas 
a paz, a prosperidade, a independência, a liberdade, a sua grandeza e 
dignidade antigas, o devido respeito e acatamento das outras nações, a 
categoria, finalmente que lhe compete na escala das Potencias do Mundo. 

Para que nosso desígnio e nosso empenho melhor se comprehendam 
(não obstante que assas claro nos parecem manifestar-se no grupo mesmo, 
logo que se observe com reflexão), daremos alguma explanação das figuras e 
legendas que posemos como expressão dos nossos pensamentos, desejos e 
objecto. Desta sorte os leitores poderám desde logo abranger de um golpe de 
vista a grade, o bosquejo de todo o nosso grande — e muito grande - plani; 
verám n'elle o programma de nossa empresa, o animo de nosso trabalho. 

Poderám, sem mais. ajuizar suficientemente do mento ou demérito da 
projectada obra, do espirito e tendências em que é concebida; e assim 
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determinar se acham o assumpto digno ou ão de suas sympathias e adhesão. 

Como em cada numero apparecerá constante o mesmo emblemático prospecto, 

por esse modo estará, mappa resumido, presente sempre á vista do escritor, 

como do que 1er; podendo servir de guia aos dois. 

A CRUZ. 

A Cruz, firmemente fixada no chão, symblo da religião, da verdadeira 

philosophia, faz o esteio fundamental de todo o nosso edificio. 

(...) A Cruz, por tanto, será nosso primero fundamento; como o foi da 

creação, do augmento das façanhas e da grandeza das actuaes monarquias 

christãs que tanto enobreceram a Peninsula, e tão magestoso papel 

representaram nos fastos do mundo moderno! Á sombra protectora desta 

arvore sagrada, que raizes tão profundas lançara em nosso fecundo solo, (...) 

convidamos a hodierna sociedade Peninsular a se acolher, a descançar, e 

abrigar-se; a refrescar-se do calor e adusto conflicto de tantos ódios civis e 

rancores, de tantas paixões violentas, fratricidas e consumidoras. 

O PENDÃO. 

N'aquelle sacro poste se vê fluctuar o Pendão do Christianismo, 

estandarte da paz, o guião da verdadeira nobreza, de todas as grandes acções e 

virtudes. Na sua divisa, a mais bella e sublime que jamais o mundo viu e hade 

ver — Fé, Esperança e caridade, — contendo só ella o código de toda a sabedoria, 

de todo o heroísmo, de todas as virtudes, individuaes ou sociaes, se contêm o 

espirito de toda nossa politica, o alvo de todas nossas intenções. 

FÉ (FIDES). 
A Fé inculca a Religião Catholica Apostólica Romana, com suas 

doutrinas e dogmas veneráveis. 

(...) A Fé é uma das principaes fontes dos conhecimentos humanos; 

sem ella que seria da historia, da geografia, da chronologia, mesmo a physica, 

da chimica, da astronomia, da medicina, de todas as sciencias em fim? 

(...) Mas é ainda como virtude eminentemente social, como 

fundamento da obediência, da subordinação, da ordem no Estado, qua a Fé se 

torna de maior valor. 
(...) A Fé, além de tudo isto, é base de todos os contratos e transacções 

h u m a n a s . 

ESPERANÇA (SPES). 
Quem há que desconheça os benefícios, as consolações, as doçuras que 

deve a humanidade a esta virtude, a este amável sentimento, verdadeira 
benção da Providencia, a este bálsamo d'alma suave e milagroso! 

(...) Teriam, sem esperança, abalançado-se á mais estupenda e gloriosa 
restauração que viram tempos antigos ou modernos, os nossos Quarenta 
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Heroes que, há 200 annos, e n'um anno quarenta como este, n'uma só manhã, 

sahindo de casa de D. Antão d'Almada. libertaram Lisboa, Portugal, a nossa 

pátria, da usurpação Castilhana, das unhas da chamorra corte e chamorros 

ministros de então? 

(...) Não é, pois, sem mui bôa razão que no guião da verdadeira 

Restauração Peninsular mostramos aos povos da Iberia a Esperança. 

CARIDADE (CHARITAS). 

(...) Depois de tão infelizes, tão encarniçadas discórdias, que têm 

rasgado em deploráveis fracções a unidade civil em nossos dois paizes, e 

nelles espalhado a ruina, a miséria, e a desolação predita pelo Divino oráculo, 

(...) que outro remédio mais efficaz pode encontrar-se e requerer-se do que a 

caridade para sarar tão funestos males? Que outro bálsamo pode soldar tão 

damnosas scisuras, tão profundas feridas em nosso corpo social? 

(...) A caridade politica será pois um dos dogmas de nossa doutrina 

social... 
AS DUAS BANDEIRAS. 
As bandeiras de Portugal e Hispanha, com seus escudos, todo o mundo 

sabe que reprentam as duas nações. Esta atadas á Cruz e por ella sustentadas, 

porque, como reflexionámos, encostadas, abraçadas á mesma Cruz (...) foi que 

as duas Monarquias da Peinsula se ergueram, se sustentaram, se 

engrandeceram, se illustáram, se enobreceram... 

O LAÇO. 

O Laço, o vinculo de união e alliança que hoje propomos aos dois 

membros da ossa regeneranda Peninsula — Liberdade, Independência — não é 

invenção nova e cerebrina, como bastante gete — e principalmente muitos de 

nossos Realistas — vam pensal-o, ao primeiro fixar de olhos no meu symbolico 

typo de verdadeiro systema de bôa politica Peninsular. 

LIBERDADE. 

Não hade faltar quem grite e declame contra a blasphemia de se fallar 

em liberdade n'um systema que professa sustentar todos os bons princípios 

monarchicos, anti-revoltosos e de legitimidade. 

(...) Arrotamos "Constituição, e liberdades Britânicas" até á nausea, e 

dizemos muito ufanos: "Aquillo, sim, é governo! — aquillo é que sam 

instituições livres!" ... e nem pela imaginação nos passa, que o bom, o precioso, 

o verdadeiramnete livre da Constituição Ingleza, o tivemos nós muito antes, 

muito mais digno, muito regularmente, em nossa admirável Constituição e 

Instituições Legitimas, nacionaes, Portuguezas Monárquicas, Peninsulares, e 

Representativas — se querem o moderno charlatanico nome. 
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(...) Não se prezaram sempre os nossos Monarcas, não se 

vangloriaram, no titulo honroso e nobre de Defensores das liberdades do 

Pôvol... 

INDEPENDÊNCIA. 

A independência é filha da força, a força é filha da união. Sem a 

independência mal pode existir a liberdade. Portugal e Hispanha, hoje 

principalmente, depois que a revolução lhes roubou suas mais preciosas 

colónias, acham-se vilipendiados, abatidos, menoscabados, escarnecidos, 

pisados aos pés por todo governo estrangeiro a quem se antolhe dar seu couce 

no enfermo e prostrado leão!... Cumpre ás duas Nações o remirem-se de 

condição tão aviltadora, de tão afrontosa abjecção. Cumpre-lhes o revendicar 

a dignidade, o respeito, a influencia que lhes pertencem na Europa e no 

mundo. Cumpre-lhes emancipar-se da tutela degradante em que se acham 

constituídas, á mercê de nações a quem a Peninsula soube n'outros tempos 

f ai lar alto, impor attenção e respeito. Cumpre-lhes o resgatar-se das garras 

aduncas do agio estrangeiro, d'aquelle que, para fazel-as contrahir as dividas 

o mais usurárias e ruinosas, tem de propósito suscitado a desunião e a 

discórdia, soprado entre nós o fogo das guerras civis, especulado 

desalmadamente sobre o sangue Hispanhol e Portuguez. Cumpre-lhes 

melhorar a sua agricultura, reanimar o seu commercio, resuscitar a sua 

educação, religiosa, moral, e civil, reabilitar a sua marinha, reorganizar-se, 

reviver-se, revigorar-se finalmente em tudo. 

Ninguém de fora as ajudará, por modo algum, sincera, efficazmente 

em tão necessária quanto trabalhosa empresa. A pesar das baforadas dos 

liberdadeiros universaes de Londres e paris (sem exceptuar os Palmerstons, 

os Melbournes, os Thiers), o que os estrangeuros querem é desfrutar-nos, 

exploitar-nos, definhar-nos, chupar á nossa pobre Peninsula até á ultima 

gota de sueco ou de chorume. Portugal e Hispanha acham-se em 

circunstancias idênticas, sam as duas tetas por onde os estranhos vampiros — 

ajudados de seus degenerados comparsas nacionaes — sucam o pouco sangue 

que ainda resta ao corpo (quasi cadaver) das Hispanhas. Se, pois, as duas 

metades d'esse corpo querem parartão grandes males, querem suster a 

hemorragia, sacudir-se das nunca-fartas sanguesugas, combinem-se entre si, 

abracem-se, apoiem-se, remedêem-se, sustentem-se, auxiliem-se, soecôram-se 

mutuamente; firmem pacto solidário de federação, que tenha por objecto 

recobrar, manter e assegurar a Independência de ambas. 

OS PADRÕES. 

Os dois Padrões que ladeam a emblemática representação da Alliança 

Peninsular, apenas carecem aqui de maior explicação que a fornecida por 
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suas inscripções, e pelos bem conhecidos symbolos que os coroam. Todo leitor 

que tenha conhecimento, mesmo perfunctorio, da historia da Peninsula, verá 

logo em cada um dos ditos Padrrões, a pedra angular de cada uma das nossas 

duas Monarquias. O pedestal sobre que repousa o ardido e lesto Dragão de 

Portugal, como o em que descança o grave e robusto Leão de Hispanha, sam ao 

mesmo tempo bases da politica estructura de cada um dos reinos, sam como 

cofres, não menos, como arcas d'alliança, onde estam depositados os pactos, 

leis, e instituições fundamentaes das duas nações; pactos, leis, e instituições, 

que, como os termos assas o manifestam, fazem os principaes fundamentos, 

alicerces e sustentáculos das verdadeiras e legitimas constituições dos dois 

actuaes Estados. As inscripções darám assumpto a grandes desenvoluções, no 

seguimento de nosso propósito. 

Ao Dragão Portuguez, ao Leão da Hispanha, a guarda de tão preciosos 

archivos é commettida. Postados como estam sobre a tampa dos cofres, não 

deveram jamais deixal-os abrir nem tocar por mãos Ímpias e profanas. 

Representam as respectivas nações; inculcam a constante attenção, aturada 

vigilância, e melindrosa gelosia, com que houveram de velar pela guarda e 

observância de suas Constituições e Leis de Estado..." 
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Nisi Domi-
nus œdinca-
veritdomum, 
in vf.oum 
luboraverunt 
qui œdificant 
earn. (Pa.) 

Nisi Domi-
nus custo-
dierit civita-
lem, frustra 
vigilat qui 
cuaiodit earn. 
(Ps.) 

Libertas inrcstimabilis est. (PAUI.. Lib. 2 ad Edict. Digest. Be. Reg. JUT. L. CVI.) 

; Acorde, pois, levante-se 
O fero Leão de Hispanha, 

E ao Luso Draco unindo-se, 
Preparem-se á campanha! 

Juntos em forte vinculo 
De solida allianç.a, 

Verám chegar, sem duvida, 
O dia da vingança. 

Mas ALUANÇA—entenda-se; 

Nada d'ouua junctura : 
INDEPENDÊNCIA guarde-se 

Nobre, inteira, segura. 
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N° 19— Quando Ella Espichar o Rabo 

É uma das inúmeras caricaturas que constituíram a original 
publicação de Rafei Bordalo Pinheiro, A Berlinda. Reproduções d'um 
Album Humorístico, ao correr do Lapis, Lisboa, 1870-1871. 

Este desenho faz parte de um conjunto de dúzia e meia de 
caricaturas que preenche a Ia página, sob o título sugestivo de O s 
Fossadores do Patriotismo. 

Nesta alegoria aos efeitos nefastos do patriotismo, a Pátria 
está representada por uma vaca moribunda com o povo pendurado 
nas suas tetas e ainda "a Hespanha a puxar de lá, a Commissão de 
Dezembro a puxar de cá", como se essas duas forças se disputassem 
a presa, e em conjunto a exaurissem. Esta caricatura traduz a 
crescente contestação de que a actuação da Comissão do Largo de S. 
Domingos ia sendo alvo por parte de diversos sectores da sociedade 
portuguesa, nomeadamente dos progressistas e republicanos. 
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1 0 . QUAÏvDOEI.LÀ E.-PlCiUn O RABO —I-V.-se, coitadinha!—Pobre 
pátria! mas como morreu tfa?-Ora ! como morreu?... era a 
ITesVanha a puxar de lá, i Cornmissão de Dezembro a puiar 
de cá, nós lodos pendurado? ás leias, c o lio a qucrcrcnral-a: 

de lá, a Cornmissão de. Dezembro a puiar 
durado? ás leias, c o tio a <]u 

puzemoí-a n'este estado.— Requicscot in pocr.. 

(LA SC1T£ AU PROCHAIN NIJ.MKRO.} 
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1 4 . 
Conclusão 

Em jeito de balanço final, estas considerações pretendem um 
duplo objectivo, por um lado, dar conta das principais dificuldades 
que fatalmente se haviam de deparar à concretização da 
investigação, por outro, realizar uma sumária reflexão, sobre os 
contributos mais significativos do trabalho para o conhecimento da 
questão ibérica do terceiro quartel do século XIX. 

Uma dificuldade ineludível prendeu-se com o acesso às 
fontes, desde já a enorme massa de imprensa periódica compulsada, 
que obviamente obrigou a uma pesquisa sistemática nas bibliotecas 
nacionais. Apesar do excelente acervo existente na B. P. M. P., ele 
revelou-se insuficiente tendo em vista as necessidades concretas 
dos propósitos da investigação, ora em virtude de algumas colecções 
se encontrarem incompletas, ora fora de consulta (por alegados 
motivos de restauro e deterioração das espécies), ora ainda pela 
simples razão da sua inexistência. Esta última situação tem 
particular expressão para a imprensa dita de província e para 
periódicos de vida efémera e de pequenas tiragens, os quais, apesar 
de geralmente constarem dos ficheiros da B. N. L., nem sempre 
corresponderam às nossas expectativas, já que aí as séries se 
encontram consideravelmente truncadas, contendo, em muitos 
casos, um número insignificante de fascículos. 

Esta situação de inacessibilidade às fontes tentou colmatar-se 
através de porfiadas consultas em diferentes bibliotecas, com o 
intuito de cruzar e completar colecções, bem como de chegar ao 
conhecimento de outras, manifestamente mais raras. 

Assim, tornou-se objectivo da pesquisa compulsar com 
carácter de exaustão as colecções de imprensa periódica publicada 
em Portugal e disponíveis nas bibliotecas portuguesas , 
correspondentes ao âmbito cronológico definido no título do 
trabalho. Relativamente às épocas anteriores a esse período, bem 
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como aos anos posteriores, procedeu-se a um levantamento muito 
menos sistemático, ora fruto de indicações directas, ora de 
remissões mais ou menos sugestivas. 

Após um levantamento árduo e moroso destas fontes, que se 
estimam em várias centenas de volumes que representam alguns 
milhares de edições, desajudado pelos obstáculos técnicos e 
administrativos colocados à reprodução das mesmas, o seu 
tratamento revelou-se complexo, em virtude da quantidade mas 
também da relativa diversidade da informação compulsada. Por 
outro lado, a crítica das fontes correu paralelamente à análise dos 
conteúdos, pelo que se desenvolveu um esforço complementar de 
estudo dos periódicos compulsados, fundamentalmente no tocante 
aos seus colaboradores e ideologia dominante. 

O quadro que traçámos para a imprensa periódica podia 
aplicar-se para a restante, com a diferença apenas de o seu volume 
ser necessariamente menor. Não só não se encontram organizadas 
em núcleos temáticos representativos em nenhuma biblioteca do 
país, como algumas das espécies já identificadas na lista do 
Dicionário Bibliográfico Português, se revelaram bastante raras ou 
em estado de avançada degradação, facto que incontornavelmente 
burocratizava a consulta. Por outro lado, o seu âmbito foi 
substancialmente alargado, quer relativamente a edições 
portuguesas quer a textos publicados no estrangeiro, o que implicou 
uma pesquisa mais extensa, com os custos de tratamento e 
problematização temática daí decorrentes. 

No tocante a fontes manuscritas também se promoveram 
pesquisas em diversos arquivos, mas só o da Academia das Ciências 
de Lisboa correspondeu às exigências e necessidades do tema e 
época em estudo. 

Ultrapassadas estas fases, ao fim e ao cabo, comuns em 
investigação histórica, pretendeu-se construir um discurso tão 
articulado quanto possível sobre os diferentes registos da vasta 
questão ibérica, no intuito de avaliar as dimensões e precisar os 
contornos da polémica. 

Á medida que o trabalho se ia desenrolando, esses contornos 
tornaram-se obviamente mais nítidos e certas estruturas mais 
persistentes, redefinindo-se tópicos de cariz metodológico-temático, 
a priori menos sustentáveis. Isto é, o diálogo entre as fontes e o 
objecto de estudo, ou melhor, as interrogações que este nos 
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suscitava, produziu reajustamentos e opções anteriormente não 
vislumbrados. Alguns assuntos, reclamaram um espaço próprio, um 
tratamento específico, em virtude da frequência e da significação 
que protagonizavam. Como seria de esperar, eles inscrevem-se na 
periferia do grande debate politico-ideológico, esse sim, mais 
tradicionalmente referido, e até esporadicamente estudado. 

De qualquer modo, o rastreio e análise da difusão do 
pensamento iberista em Portugal, e as nuances ideológicas a ele 
subjacentes, constituiu uma das fulcrais preocupações do presente 
estudo. Manifestamente mais visível na primeira metade da década 
de cinquenta, e depois reprojectado nos finais da de sessenta e ao 
longo da seguinte, postulando o unitarismo monárquico ou o 
federalismo republicano, foi publicitado através de diferentes 
formas e personagens. Além da existência de periódicos 
fundamentalmente vocacionados para a apologia e doutrinação do 
reformismo iberista, de que o Progresso foi o exemplo mais perfeito, 
constatou-se que importantes periódicos diários de Lisboa e do 
Porto, na viragem da década de quarenta para a seguinte, foram 
permeáveis a essa mensagem, servindo-lhe também como veículo 
propagador. 

Todavia, a reacção nacionalista a esse pensamento, fabricado 
internamente mas a partir de finais dos anos cinquenta, cada vez 
mais propalado a partir dos meios políticos, intelectuais, e 
sobretudo da imprensa periódica espanhola, geraram um 
movimento de quase mobilização nacional que, pelo seu volume e 
variedade de manifestações, constitui uma parte significativa do 
objecto de análise do presente trabalho. 

A questão peninsular do 3o quartel de Oitocentos deve 
necessar iamente enquadrar-se no complexo xadrez dos 
nacionalismos europeus, inspirados em ideologias diversas de 
leitura ambígua e por vezes até contraditórias, desde o 
cosmopolitismo ou internacionalismo à teoria das nacionalidades. A 
referência estrangeira mais citada foi, sem dúvida, a unificação 
italiana; o entusiástico aplauso que recebeu da esmagadora maioria 
dos sectores liberais portugueses, teve o seu reverso na explicação 
recorrente da diferença entre as duas penínsulas, na total 
disparidade entre o nacionalismo itálico e o ibérico, um escorado no 
desejo do povo que se pretendia emancipar de jugos estranhos, o 
outro sem repercussão na vontade popular. 
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Recusando à partida a perspectiva da história diplomática, 
pretendeu-se sobretudo avaliar as dimensões da polémica ibérica, 
como fenómeno cultural amplo, rastrear as suas repercussões no 
relacionamento dos dois países peninsulares, definir o 
enquadramento da sua emergência e evolução, compreender e 
explicar fundamentadamente esse clima de "impossível 
tranquilidade", para utilizar a expressão de Borges de Macedo1. 

A reflexão sobre a concertação económica peninsular foi um 
dos assuntos catapultados nesta altura, sem dúvida complementar 
da política, mas simultaneamente distinta. Com efeito, e algo 
surpreendentemente, após a análise de algumas dezenas de artigos 
sobre este tema, verificou-se que a maioria adoptou a apologia de 
certas formas de concertação económica peninsular, uma vezes com, 
outras vezes sem a liga alfandegária, enquanto que só um número 
mais reduzido a aceitava como preliminar da união política, ou a 
recusava pela mesma razão. 

A análise destes testemunhos, tradicionalmente desprezados 
na história da economia política portuguesa, deixou entrever um 
discurso assente em argumentos de carácter economicista que 
correu paralelo ao discurso político, com poucos e esporádicos 
momentos de convergência. Permitiu, ainda, inferir que o debate da 
concertação económica peninsular foi amplamente participado, as 
suas ideias razoavelmente publicitadas, pese embora, muitas das 
vezes, a informação científica específica não fosse muito elevada, 
pelo que faltava a essas abordagens o estabelecimento de bases de 
projectos concretos, ou sugestões para resolução de problemas 
emergentes desses mesmos projectos. 

Frequentemente, o discurso apologético da união económica 
aliava o desejo da aproximação cultural, científica e literária, para 
utilizar as palavras da época. Com efeito, este tema foi amplamente 
debatido e revelou vários nivéis de adesão, já que essa 
aproximação, além de ser obviamente um esteio do pensamento 
iberista peninsular, manifestou-se também fora dele, isto é, foi 
condicionalmente reinvindicada por sectores que rejeitavam a união 
política, mas alertavam para o interesse de uma estratégia de 
intercâmbio e a necessidade de incentivar a comunicação 

1 MACEDO, Jorge Borges de — "Estrangeirados", um conceito a rever, Lisboa, 
Edições do Templo, s.d., p. 13. 
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civil izacional"2 , constatou-se um não menos intenso movimento de 
desconfiança e mesmo rejeição a tudo quanto era espanhol, sendo 
perfeitamente notória uma anatematização da civilização espanhola, 
sobretudo da sua violência, entendida como filosofia subjacente à 
política, mas radicada também nas dobras do tecido psicológico e 
social de todo o povo. É nesta representação de uma Espanha 
sanguinária, "africana" porque bárbara e impiedosa, que emerge, 
por contraste, e em tempos de agudização da crise mental que se 
arrastaria até ao fim da centúria, traduzida pelo sentimento de 
decadência, a luminosa concepção de um Portugal, de pleno direito 
integrado na Europa dita "civilizada", pelo mérito das suas virtudes 
sociais, a tolerância e a brandura dos costumes, à cabeça. 

Este sentimento de auto-estima terá permitido a formação de 
uma atitude positiva que encontrou na dupla fórmula da exaltação 
dos valores nacionais passados e da revalorização dos presentes, a 
força necessária à resistência da propaganda do nacionalismo 
ibérico. 

A primeira recorreu a um arsenal mítico-histórico, por uma 
exercício de memória da nação que se projectou nas mais diversas 
manifestações da vida social e cultural do país, desde a 
comemoração do Io de Dezembro ao encarecimento do património 
arquitectónico-artístico-mitológico, do elogio dos mortos ilustres e 
consagração dos heróis à denúncia dos traidores e inimigos. 
Ressaltou deste labor o consumo crescente de diversos géneros 
literários de carácter historiográfico por camadas cada vez mais 
vastas e necessariamente menos preparadas da população. Estes 
registos iam dos manuais escolares, aos livrinhos publicados nas 
colecções populares ou à prosa ficcional de fundo histórico 
divulgada nos periódicos, mas também as prelecções, o teatro, a 
poesia e as canções. Os registos orais tinham necessariamente que 
suprir os obstáculos de uma sociedade imperfeitamente 
alfabetizada pelo que a sermonária também não pôde alhear-se de 
uma polémica nacional. Além de se 1er, de se ouvir, também se 
tentou ver. ou fazer ver, algumas facetas da questão ibérica, pelo 
que a estratégia iconografico-visual não foi de todo negligenciada. 

2 VIQUEIRA. Miguel — iberismo Versus Ibericidade? "Revista da Faculdade de 
Letras", Universidade de Lisboa, 5a Série, Lisboa, n° 16/17, 1994, p. 45-49. 
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alfabetizada pelo que a sermonária também não pôde alhear-se de 
uma polémica nacional. Além de se 1er, de se ouvir, também se 
tentou ver, ou fazer ver, algumas facetas da questão ibérica, pelo 
que a estratégia iconografico-visual não foi de todo negligenciada. 

Complementarmente, a revalorização dos valores presentes 
passou pela estratégia de diferenciação e promoção da civilização 
portuguesa face à espanhola, apontada como a nação de todos os 
fanatismos, das execuções políticas, do garrote e do fuzilamento, em 
contraposição a um Portugal na senda do progresso, de que a 
abolição da pena capital era um sinal mais do que evidente. O 
discurso nacionalista português, empolado pela propaganda ibérica 
produzida em importantes centros europeus de decisão, colocava 
somente a hipótese de se morrer pela pátria, e não de se ser 
assassinado por ela, como dizia acontecer na ingrata Espanha, que 
devorava os seus melhores filhos. 

As imagens que Portugal dava de si podiam ser 
complementadas pelas imagens que dele davam os outros. Nesta 
conformidade, afigurou-se-nos de toda a relevância percepcionar os 
ecos que a questão assumia Europa fora, analisando textos 
produzidos por estrangeiros que visavam representar e opinar 
sobre o relacionamento dos países peninsulares e sobre a questão 
ibérica. Assim, detivemo-nos sobretudo na recepção que tais 
testemunhos tiveram em Portugal, as reflexões que suscitaram, as 
polémicas que trouxeram à polémica, para acompanhar a devolução 
e impacto dessas representações. 

Destinos cruzados ou paralelos, os de Portugal e Espanha, 
ontem como hoje, ninguém parece duvidar. Não nos oferece 
qualquer dúvida que a aproximação também vem pelo 
conhecimento dos desencontros, das batalhas mesmo de papel e 
tinta, e não pelo escamotear dos diferendos, tantas vezes 
redutoramente perspectivados como produto deformado do 
nacionalismo canhestro atacado de antiespanholismo crónico. As 
ideias atingem a esfera de realidade quando são publicitadas, 
debatidas, agitadas, contestadas. Assim, o iberismo, mais do que um 
"fantasma"3 , foi uma realidade viva da História da Península, na 2a 

3 "Nada há que justifique a evocação do fantasma iberista do século XIX. 
fantasma consistente que existia até em gente lúcida que nos conhecia e nos 
amava de mais" (Cf. LOURENÇO, Eduardo — A Espanha e Nós, in "Nós e a Europa 
ou as duas razões", 3a ed., I. N. C. M.. 1990. p. 82. 
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metade de Oitocentos, tendo-se gerado e desenvolvido num quadro 
socio-ideológico-mental passível de análise. Como corpo doutrinário, 
foi sucessiva e simultaneamente percepcionado num vasto espectro 
ideológico, mas também suscitado por interesses vários, agitado e 
movido pelas intenções mais diversas, manipulado pelas diferentes 
facções, utilizado mesmo como arma política. Neste sentido foi um 
"fantasma" que pairou no imaginário da sociedade portuguesa da 2a 

metade do século XIX, ideia imperfeitamente definida mas sempre 
presente nas mais diversas manifestações do colectivo social de 
então. 

As teorias e concepções iberistas de oitocentos não tiveram 
confirmação histórica ou prática, careceram mesmo de uma 
implantação franca, mas constituíram um fenómeno cultural com 
manifestações e reacções pluriformes que, à luz da história das 
ideias, este trabalho pretendeu dilucidar. 
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