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RESUMO: 

 

 

A tetralogia de Luísa Beltrão apresenta-se como uma espécie de “rizoma” onde 

história, literatura, filosofia, política, entre muitas outras áreas do saber, se entrecruzam, criam 

ramificações inseparáveis não sendo possível determinar qual das linhas é a fulcral e quais as 

negligenciáveis. 

A partir das “Memórias da tia Graça” – apresentada como coautora visto ter sido a 

fonte da “História viva” que subjaz à criação do universo romanesco -, a autora edificou um 

extenso palimpsesto cujo principal objetivo era estabelecer uma linha condutora entre o 

passado e o futuro para que o ser humano compreenda a forma como a sua identidade (pessoal, 

social, nacional) foi construída. 

Sob a forma do romance histórico, concretamente a saga familiar, são vários os aspetos 

a analisar na extensa teia tecida nestes quatro volumes: a problematização do conceito de 

romance histórico e da evolução desse género ao longo dos séculos XIX e XX, da oposição 

história pública/ privada e, consequentemente, as questões de género associadas a essas duas 

esferas, da importância da memória como alicerce fundamental da construção da identidade 

humana seja ela pessoal ou nacional; a apresentação de um leque variado de mulheres e da sua 

situação específica com o intuito de valorizar o universo feminino e a deteção de diferentes 

linhas ideológicas inerentes ao universo polifónico, dialógico e heteroglóssico da escrita desta 

autora. 

A imbricação de todos esses elementos vai ser fundamental para a construção do 

retrato de Portugal ao longo dos séculos XIX e XX. Porém, esse construto não é uno e 

imutável; consoante a visão de mundo, a classe social de origem das personagens e os seus 

valores, defende-se uma determinada face do imenso polígono que é o ser-se português. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Luísa Beltrão, romance histórico, identidade nacional, polifonia 
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ABSTRACT 

 

 
 

 

The tetrology of Luisa Beltão presents itself as a kind of “rhizome” where history, 

literature, philosophy, politics and many other areas of knowledge are intersected, creating 

inseparable ties, without being possible to determine which of the lines are the key and which 

are negligible. 

From “Memórias da tia Graça” – as the co-author seen to be the source of “Living 

History” underlying the creation of the romanesque/romantic universe – the author built an 

extensive palimpsest whose objective was to establish a guiding line between past and future 

so that the human being could understand how their identity (personal, social, national) was 

built. 

As a historical novel, namely the family saga, several aspects are to be considered in 

the extensive web woven in these four volumes: problematization of the concept of historical 

novel and the evolution of these gender over the nineteenth and twentieth centuries, history of 

public and private opposition and, subsequently gender issues associated with these two 

spheres: the importance of memory as a fundamental basis for the construction of human 

identity, whether personal or national and the presentation of a wide range of women and their 

particular situation, in order to value the feminine universe and the detection of different 

ideological lines inherent to the polyphonic, dialogical and heteroglossic  universe writing of 

this author. 

The overlapping of all these elements will be the key to the making of a portrait of 

Portugal over the nineteenth and twentieth centuries. However, this portrait is neither single 

nor unchangeable; depending on particular world views, the origin and social class of the 

characters and their values, it is possible to argue an intrinsic dimension of the huge polygon 

that is to be Portuguese. 

 

KEY WORDS: Luisa Beltão, historical novel, national identity, polyphony 
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 A história póde comparar-se a uma columna polygona de marmore. Quem quizer 

examinal-a deve andar ao redor d’ella, contemplal-a en todas as suas faces. 

  

     Alexandre Herculano, Revista Universal Lisbonense 
 

 

 

 

 

 

(…) num período de transição, a sociedade em trânsito não é uma sociedade fechada sobre si 

própria. Escoa-se de um tempo já vivido para se alongar, adentrando-se, num tempo ainda 

desconhecido. 

 

Maria de Lourdes Pintasilgo,  

Discurso de apresentação do 5.º Governo Constitucional 

 

    

 

 

 

 

 
    

Vu comme texte, le roman est une pratique sémiotique dans laquelle on pourrait lire, 

synthétisés, les traces de plusieurs énoncés. 

 

     Julia Kristeva, Recherches pour une sémanalyse 
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PREÂMBULO 

 

 

 A construção de uma imagem de Portugal como um estado autónomo e 

independente foi equacionada pelos mais diversos escritores, pensadores, políticos, 

entre outros. De uma maneira geral, sentiram a necessidade de criar uma identidade 

nacional para o esse território. 

 O processo de textualização da “portugalidade” é transversal a diferentes áreas 

do saber (desde a História, à Sociologia, Filosofia ou Política) e acaba, inelutavelmente, 

por se fazer sentir ao nível do campo artístico com particular incidência na literatura. 

 Esse processo torna-se particularmente pertinente nos momentos de crise ou 

quando ocorrem mudanças abruptas que obrigam o Homem a questionar-se e ao mundo 

circundante. Ao observar da contemporaneidade essas épocas (como é o caso da crise de 

1383-1385, durante o domínio filipino ou o período liberal, ao longo da instável 

Primeira República, no decurso de quarenta anos de ditadura ou na presente 

democracia), constata-se que a “portugalidade” é de difícil definição ou é apresentada 

de forma simplista (como se tivesse apenas um único rosto), quando ela é construída a 

partir de diversas faces antagónicas, em contínua mutação e aparentemente 

inconciliáveis. 

 Um dos constrangimentos inerente a essa indefinição ou, pelo menos, à 

inexistência de um consenso é a incapacidade humana em situar-se numa imensa linha 

temporal cujo início e o fim transcendem a sua pequenez existencial. Decorrente desse 

facto, o ser humano tem tendência a assumir o seu presente como o único, o mais capaz, 

o inquestionável e imutável. Daí a constatação de Montaigne: “Temo que o nosso 

conhecimento seja fraco em todos os sentidos: não vemos nem muito longe nem muito 

para trás; é um conhecimento que pouco abarca e pouco vive, curto em extensão de 

tempo e de matéria”
1
 ou a de Luísa Beltrão ao parafrasear a tia Graça (a “coautora” da 

obra, aspeto a ser abordado na introdução desta tese): “temos tendência a considerar o 

dia em que nascemos como o princípio do mundo e as nossas convicções como as 

únicas.”
2
 

                                                 
1
 Cf. MONTAIGNE, Charles – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), Lisboa: 

Relógio d’Água, 1998, pág. 235 
2
 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 13. 
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 Foi, precisamente, a vontade em compreender por dentro, em construir uma 

linha temporal capaz de iluminar a forma como foi, é, será tecido o conceito de “ser 

português” que conduziu à elaboração da presente dissertação. Tal como a Luísa Beltrão 

moveu-nos “a vontade de entender o fio condutor que nos transporta ao que hoje 

somos.”
3
 

 Numa fase anterior, havíamos já feito uma reflexão sobre a forma como foi 

erigido um determinado rosto de Portugal durante o período do Estado Novo e as suas 

desconstruções sucessivas evidentes nos textos poéticos da época
4
. Interessava-nos, 

agora, ampliar essa reflexão a outros períodos históricos de forma a detetar as 

similitudes e as divergências existentes no retrato do país durante o processo de 

construção da identidade nacional. Mais do que comparar visões históricas ou políticas, 

procurou captar-se as faces construídas, perpetuadas ou desvirtuadas na literatura, 

particularmente nas obras produzidas nos dois últimos séculos (aqueles onde o conceito 

de identidade nacional foi sedimentado e difundido às massas). 

 Não sendo possível abarcar um corpus tão extenso quanto o da literatura 

portuguesa dos séculos XIX a XXI, foi necessário restringi-lo a um conjunto de textos 

que permitissem apreender a forma como a literatura capta, modela e auxilia a criar, 

difundir e perpetuar uma determinada imagem do eu-indivíduo e do eu-social. Em 

virtude de a diegese da tetralogia de Luísa Beltrão decorrer ao longo de dois séculos (o 

XIX e o XX) e dialogar com inúmeros outros textos do património literário e cultural 

quer nacional quer internacional, esta tornou-se no corpus privilegiado para uma análise 

retrospetiva da forma como se perpetuou/perpetua no tempo o conceito de “ser 

português”. 

 Delimitado o corpus base, era necessário aprofundar as leituras nas áreas de 

diversas Ciências Sociais e Humanas a fim de erigir mentalmente o conceito de Portugal 

e dos portugueses difundido ao longo de vários séculos e, com particular incidência, o 

dos séculos XIX e XX para, posteriormente, o comparar com o Portugal ficcional 

apresentado na tetralogia. Muito embora as questões literárias subjazam à conceção 

desta tese, a questão de partida alargava-se a outras áreas como a História, a Política, a 

Filosofia, questões culturais, entre outras. Pretendíamos compreender a forma como foi 

                                                 
3
 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 11. 
4
 Cf. MORAIS, Paula - Portugal sob a égide da ditadura: o rosto metamorfoseado das palavras, Braga: 

s/n, 2005 (dissertação de mestrado disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/ 

bitstream/1822/7862/1/ Tese%20Paula%20Morais.pdf). 

 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/%20bitstream/1822/7862/1/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/%20bitstream/1822/7862/1/
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evoluindo a construção da identidade nacional portuguesa, comparar a vertente histórica 

com a ficcional e, pontualmente, com o texto poético (no que diz respeito ao período do 

Estado Novo visto em muitos poemas os autores desconstruírem o Portugal oficial e 

apresentarem um outro país). Assim, privilegiou-se uma metodologia onde a Literatura 

e as Ciências Sociais e Humanas se mesclam, dado existir um diálogo contínuo entre 

texto e contexto com o intuito de criar uma ou várias visões de mundo. 

 Não nos interessou, dessa perspetiva, inserir a autora em escolas ou correntes, 

mas sim analisar o corpus textual restrito – a tetralogia – enquanto exemplo privilegiado 

da forma como o romance histórico evoluiu e a sua capacidade para recriar épocas e 

ideologias. De igual modo, não se procurou descortinar a intenção do autor nem tão 

pouco encarar as intervenções de Luísa Beltrão (enquanto autor textual, muito embora 

essas posições sejam também veiculadas pelo autor empírico em entrevistas e noutro 

tipo de intervenções) como factos e posições inquestionáveis. Optou-se por manter um 

ponto de vista objetivo, propiciador da confrontação imparcial de faces de Portugal, 

muito embora com a consciência de que essas imagens do país são fragmentos de uma 

totalidade: desde sempre, a construção e difusão da identidade nacional tem estado nas 

mãos das elites, excluindo a visão de grande parte da população (a do povo anónimo). 

Em face desse posicionamento, a presente tese enveredou por um percurso ora 

descritivo ora analítico ora comparativo. 

A análise da tetralogia obrigou a percorrer outras narrativas, outros tipos de 

textos com os quais a obra dialogava ou que lhe serviram de alicerce. Foi da interseção 

dessas linhas, da sua combinação – por oposição ou sintonia – que, aos poucos, foi 

emergindo a imagem de um país em busca de si próprio desde muito cedo, ávido de 

assumir um papel central no mundo civilizado, muito embora incapaz de definir um 

rumo certo para si. Por isso mesmo, dependendo do século em questão, da classe social 

fulcro da focalização do discurso, da faixa etária do enunciador, da memória do passado 

que acompanha o sujeito pensante, entre muitos outros, é apresentado um determinado 

Portugal. Construir a ideia da “portugalidade” implicaria descobrir a forma como todas 

as peças desse puzzle se encaixam já que, à semelhança de um rizoma
5
, nenhuma delas é 

o cerne da identidade nacional e, simultaneamente, todas o são. 

                                                 
5
 Cf. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix – Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie, Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1980, pp. 13 – 31. 
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No fundo, guiou-nos a interrogação retórica de Mário de Carvalho em Fantasia 

para dois coronéis e uma piscina: “Há emenda para este país?”
6
 Por isso mesmo, urgia 

compreender a forma como “este país” construiu uma determinada identidade, os 

motivos da exclusão de diversos outros retratos, as estratégias usadas para os rasurar ou 

ampliar. Depois, descortinar as várias possibilidades existentes para criar um outro país 

ou, pelo menos, apresentá-lo com um outro rosto. Finalmente, tentar responder à 

pergunta ou continuar em busca da resposta. Para tal, recorreu-se ao texto literário e às 

diversas possibilidades apresentadas na tetralogia, sem nunca esquecer que a obra de 

Luísa Beltrão corresponde a uma visão de mundo: a da elite cultural ou política de uma 

determinada época, simbolizada na obra pela família Teixeira. 

Decorrente dos objetivos anteriormente mencionados, a tese foi construída numa 

interseção contínua entre questões literárias e questões culturais, políticas, sociais e 

históricas. Se, muitas vezes, foram apresentadas separadamente, outras surgiram como 

rizomas, ligadas umbilicalmente entre si e, por isso, impossíveis de separar e abordar 

isoladamente. 

Assim, na introdução procurou traçar-se um percurso diacrónico sobre a 

evolução do conceito de identidade nacional, perspetivar a forma como a literatura, 

principalmente o romance histórico, contribui para a criação de uma “consciência 

nacional” não só ao apresentar uma determinada conjuntura epocal, mas também ao 

inscrever numa determinada diegese os silêncios, as rasuras, as omissões do discurso da 

História. De seguida, refletiu-se sobre uma possibilidade de classificação da tetralogia: 

muito embora apresente certas características do romance histórico oitocentista, a obra 

assume-se como um romance da vida privada e do seu impacto sobre a vida pública. 

Daí, também, a necessidade de equacionar o papel desempenhado pela tia Graça, 

apresentada como “coautora” da obra, e pelos seus testemunhos. Era imprescindível 

saber se ela era apenas mais uma estratégia típica do romance histórico para garantir a 

veracidade da matéria narrada ou se a sua existência enquanto ser-real era passível de 

ser comprovada. Porém, independentemente de a tia Graça ter efetivamente existido, ela 

desempenha o papel singular de dar voz a muitos silêncios, preconceitos, a formas de 

viver a vida privada e ser personagem da própria obra ao ser transformada em tia 

Elisinha. 

                                                 
6
 Cf. CARVALHO, Mário – Fantasia para dois coronéis e uma piscina, 2.ª ed., Lisboa: Editorial 

Caminho, 2004, pág. 227. 
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Num primeiro capítulo, dada a imensa teia polifónica que percorre a tetralogia, 

explanam-se as questões relativas à polifonia discursiva. Tendo por base os conceitos de 

Bakhtine (polifonia, heteroglossia, dialogismo), procurou analisar-se a forma como 

todos eles se combinaram na tetralogia de forma a dar corpo à imensa hidra: às diversas 

faces de Portugal. Para além de se elencar os diversos elementos característicos de um 

romance polifónico presentes na tetralogia, procurou apresentar-se o seu contributo para 

a criação de uma identidade coletiva plural, porque pejada de diferentes vozes e visões 

de mundo, muitas delas inconciliáveis. De igual modo, e na senda de Genette, 

exploraram-se algumas estratégias discursivas, incluídas no conceito de 

transtextualidade, utilizadas pela autora de forma a construir um imenso palimpsesto 

cultural, filosófico, político, histórico, literário, entre outros. 

Nos três capítulos subsequentes apresenta(m)-se o(s) retrato(s) do país a partir da 

saga de uma família burguesa cujo início está associado às convulsões provocadas pela 

guerra entre liberais e absolutistas e o fim corresponde à década de oitenta do século 

XX. Interessou ver, mais uma vez, como conceitos do foro literário (conceção das 

personagens, herói solar/lunar, protótipos de figuras femininas – mulher-anjo, mater 

dolorosa, entre outras -, estatuto do narrador, recursos expressivos, …) se agilizavam 

nessa construção/desconstrução de um determinado Portugal. Sempre que se considerou 

oportuno, foram convocados outros textos do panorama nacional com o intuito de 

comparar a visão apresentada na obra de Luísa Beltrão com textos das épocas objeto de 

estudo.  

Na conclusão procurou efetuar-se uma síntese dos diversos aspetos de forma a 

poder descortinar uma resposta à pergunta norteadora desta reflexão. Constatou-se que, 

tal como uma das personagens femininas da obra – Conta –, os portugueses parecem 

perseguidos pela pergunta “Quem és tu?” A tetralogia vem evidenciar o facto de não só 

a pergunta se ter tatuado na personalidade dos portugueses, como também a resposta. À 

semelhança do Romeiro de Garrett, a generalidade dos portugueses apresentados na 

obra olham para as figuras do passado e não se reveem nelas, tentam vislumbrar as do 

futuro e também não as aceitam. Assim, apontam para o seu próprio retrato e respondem 

“Ninguém!” 

 Ao longo da extensa diegese procura-se uma outra resposta, uma que não 

conduza à nulidade ou negação do Eu. A obra não apresenta uma única hipótese como 

válida, fornece um conjunto alargado de possibilidades: para assumir uma identidade 

coletiva urge que o sujeito se reconheça na multiplicidade de papéis a desempenhar, 
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aceite os diversos elementos humanos constitutivos da sua comunidade, seja capaz de 

não julgar uma determinada realidade a partir dos seus valores e conhecimentos e sim 

em função da conjuntura epocal para, tal como a tia Graça, apreender a visão polifónica 

do mundo. 

Para além disso, a tese vai acompanhada de um conjunto de anexos de forma a 

documentar alguns dos aspetos nela abordados: desde os relativos à existência da tia 

Graça e seu papel enquanto “co-autora” da obra, poemas e outros documentos relativos 

à época do Estado Novo ou ao 25 de abril. Como as questões relativas à polifonia 

discursiva são transversais a todos os volumes, foi necessário listar as ocorrências 

desses itens já que tal não era viável no corpo desta tese. Os anexos correspondem a 

uma espécie de fundo documental, cuja finalidade é ilustrar algumas das questões em 

análise e relembrar documentos epocais. 

Este estudo, embora ínfimo e restrito aos séculos previamente mencionados, 

tentou realçar o facto de ser possível usar a literatura para nos compreendermos e aos 

outros, aspeto, aliás, vincado por Antoine Compagnon no seu Para que serve a 

literatura?
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cf. COMPAGNON, Antoine – Para que serve a literatura? (trad. José Domingues de Almeida), Porto: 

Deriva, 2013, pp. 44 – 45. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

PRESSUPOSTOS NORTEADORES DO PORTUGAL  

EMERGENTE DA TETRALOGIA 

 

 

 

1. A Identidade nacional: o complexo de Hamlet 

 

 

         “La nation a été intellectuellement construite comme un  

      organisme immuable, toujours identique à lui-même à tra- 

        vers les vicissitudes de l’histoire.” 

      Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales:  

     Europe XVIII
e
 – XX

e
 siècle 

 

 

 

 Muito embora o conceito de identidade nacional só tenha começado a ser 

equacionado a partir do século XIX (dada a necessidade de os países ocidentais 

fundamentarem a sua independência/ autonomia e em virtude dos ideais nacionalistas 

do Romantismo), muitos dos pressupostos associados a essa problemática já existiam e 

tinham sido utilizados para justificar uma determinada conjuntura sócio-económico-

política, histórica e cultural de um povo. 

Desde, pelo menos, a época dionisina, procurou erigir-se um retrato de Portugal 

com o intuito de congregar as expectativas da população existentes no país. Por isso 

mesmo, este pode ser encarado como uma hidra, com as cabeças em contínua mutação, 

em virtude da necessidade de se ir adequando essas imagens ao momento histórico 

concreto e aos traços que urgia enfatizar. No entanto, essas cabeças não são visíveis em 

simultâneo, em cada época valorizou-se uma e omitiram-se/rasuraram-se as restantes; a 

consciência dessa multiplicidade/complexidade só passou a ser percetível, de modo 

claro, no final do século XX. 
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 Sendo uma das nacionalidades
8
 mais antigas da Europa, com fronteiras bem 

definidas desde o início do século XIII, sem grandes guerras civis a devastar o território, 

Portugal foi construindo o eixo bipolar sobre o qual seria edificado, no século XIX, o 

conceito de “ser português”. Por um lado, a valorização das características heróicas e 

predestinadas da nação; por outro, a consciência da perpetuação de traços antagónicos 

conducentes à passividade, decadência, pseudo-nulidade dos portugueses, incapazes de 

agirem como os heróis de épocas precedentes. Na construção dessa vertente decadente e 

derrotista da pátria destaca-se a ação de Oliveira Martins e de Antero de Quental bem 

como a de alguns dos seus coetâneos, como é o caso de Eça de Queirós. Eduardo 

Lourenço salienta: a “consciência da nossa marginalidade, espicaçada pela memória 

romântica do século XVI e do nosso papel nessa época, atingiu então [no final do século 

XIX] o seu nível mais doloroso.”
 9 

Esse dualismo surge logo, por exemplo, nas Crónicas de Fernão Lopes. Na 

Crónica de D. Pedro I
10

, a atuação do próprio rei corporiza essa ambivalência; por um 

lado, ele é o herói do povo (pela forma como exerce a justiça, pune os infratores), por 

outro torna-se num anti-herói ao perseguir de forma violenta os assassinos de Inês de 

Castro desrespeitando os compromissos anteriormente assumidos e pela sua contínua 

arbitrariedade. Na Crónica de D. João I é evidente a oposição rainha D. Leonor/Conde 

Andeiro e Mestre de Avis/povo. Os primeiros defendem interesses linhagísticos, estão 

demasiado próximo das influências políticas castelhanas; os segundos pugnam pela 

manutenção da autonomia do país, usando todos os meios ao seu dispor para contrariar 

as intenções da rainha
11

. 

 Esse eixo bipolar torna-se mais evidente no século XVI, emanado dos textos de 

Gil Vicente e da obra símbolo da nação Os Lusíadas de Camões. Ora se faz a apologia 

de uma vertente otimista e valorativa de Portugal, ora se alude à decadência da pátria, 

envolta numa “austera, apagada e vil tristeza”
12

. O primeiro pólo corresponderia a uma 

                                                 
8
 Benedict Andersen considera a nação como “an imagined political community – and imagined as both 

inherently limited and sovereign.” dado não ser possível o conhecimento pessoal de todos os elementos 

constitutivos de uma nação, muito embora esses seres acreditem formar um todo harmónico e dominado 

pelos mesmos ideais (Cf. ANDERSEN, Benedict – Imagined communities (revised edition), London/New 

York: Verso, 1991, pág. 6). 
9
 Cf. LOURENÇO, Eduardo – Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª ed., Lisboa: INCM, 1990, pág. 20.  

10
 Cf. LOPES, Fernão – Crónica de D. Pedro (ed. crit., intr, gloss. índ. Giuliano Macchi), 2.ª ed. rev., 

Lisboa: INCM, 2007. 
11

 Idem – Crónica de D. João I: Segundo o Códice n.º 352 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (intr. 

Humberto Baquero Moreno), 2 vols., Porto: Livraria Civilização, 1983. 
12

 Cf. CAMÕES, Luís Vaz de – Os Lusíadas, Porto: Porto Editora, 1978, pág. 351, canto X, estância 145, 

verso 8. 
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espécie de retrato idealizado, exacerbado sempre que urge enaltecer a pátria. Por isso 

mesmo, Jacinto do Prado Coelho salienta a vertente apologética e ideológica associada à 

apresentação de determinados momentos da história nacional n’ Os Lusíadas. A partir 

deles, os portugueses deveriam compreender a sua missão coletiva de forma a valorizar 

a pátria, a religião e o conhecimento:  

 

Camões, n’Os Lusíadas, com a evocação da História portuguesa, desde a fundação da 

nacionalidade aos Descobrimentos e à conquista ultramarina inculca-nos um sentido 

providencialista e de missão que organiza a narrativa, e a que se junta uma concepção de homem 

português. E se a História se nos oferece como panorama mental, numa longa sucessão de 

episódios, cenas, falas, é para que os destinatários do poema não só se reencontrem na sua 

identidade colectiva mas continuem a mesma História num porfiado esforço de engrandecimento 

ao serviço de valores supremos: o Estado, a Cristandade, o conhecimento do mundo.
13

  

 

O segundo assemelhar-se-ia a uma fotografia mais próxima da realidade vivida 

pelos portugueses. Nesta segunda vertente incluem-se, por exemplo, a Peregrinação de 

Fernão Mendes Pinto
14

, no seu desmistificar dos comportamentos de alguns portugueses 

no Oriente, e O Soldado Prático de Diogo do Couto
15

 ao abordar as questões do foro 

pragmático relativas à vida político-social na Índia portuguesa, ao desnudar o lado 

sombrio do Império do Oriente – as prática incorretas, os comportamentos imorais dos 

altos dignatários e demais servidores do Estado.  

Muito embora a glorificação da pátria funcione como uma espécie de 

compensação moral e afetiva pelas derrocadas posteriores aos Descobrimentos, nela 

está latente uma espécie de complexo de inferioridade. O país parece necessitar de 

sublimar as características de um dado período da sua existência para justificar a 

mediocridade instalada num outro. 

 Esse complexo é denominado por João Medina de “complexo de Hamlet” dado 

as dúvidas constitutivas da nacionalidade portuguesa se adequarem à própria reflexão de 

Hamlet sobre a identidade pessoal. Para João Medina, esse complexo imbrica-se na 

coexistência de vários fragmentos da imagem identitária do país e na incapacidade de os 

                                                 
13

 Cf. COELHO, Jacinto do Prado – “Camões – ideologia e poesia” in ALONSO, Vicente et alii – Cuatro 

lecciones sobre Camoens, Madrid: Fundación Juan March/Cátedra, 1981, pág. 49.  
14

 Cf. PINTO, Fernão Mendes – Peregrinação, 2.ª ed., 2 vols., Mem Martins: Publicações Europa-

América, 1988.  
15

 Cf. COUTO, Diogo – O Soldado Prático (intr. Reis Brasil), Mem Martins: Publicações Europa-

América, 1988. 
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unificar, razão pela qual os portugueses não conseguem responder à pergunta sobre 

quem são
16

.  

Em épocas históricas mais conturbadas (as relativas à possibilidade de perda da 

independência ou de determinados territórios nacionais encarados como parte integrante 

do país), os portugueses procuraram saber quem são e qual dos pólos do eixo identitário 

é necessário selecionar para justificar a conjuntura circundante. Porém, essa introspeção 

é mais profunda visto não só ser necessário ter consciência do retrato do país, mas 

selecionar a opção “ser” ou “não ser” tendo em conta os aspetos identitários associados 

a um determinado período da história nacional. 

 Apesar de surgir com particular incidência no início do século XVI, será após a 

perda da independência que muitos dos princípios inerentes à matriz da nacionalidade 

portuguesa passarão a fazer parte da “forma mentis”
17

 da identidade coletiva, perdendo 

o carácter abstrato e teorético, dado terem sido incorporados nas estruturas mentais dos 

portugueses, como realça Vasco Graça Moura: 

 

 É a partir dessa época [século XVII] que entram a fazer parte da identidade nacional 

elementos cuja função se torna ‘ontológica’, como se funcionassem como uma compensação do 

desastre nacional da perda da independência e do encolhimento do império ultramarino, de modo 

a transferir para o plano da memória mítica e do superego nacional o conjunto das glórias 

perdidas e que um dia haviam de tornar-se a realidade, fazendo justiça à missão universalista e 

escatológica de Portugal. É essa uma fase de razão barroca, como diria Eduardo Lourenço, por 

oposição à razão cartesiana dominante além-Pirenéus. E razão barroca não apenas no plano dos 

brilhos e dos artifícios da expressão do pensamento, mas sobretudo pela ultrapassagem dos 

atributos e condicionamentos lógicos em nome de um outro tipo de discurso legitimador. Nesse 

aspecto, o barroco mental português, na sua ultima ratio rerum, tem muito de afirmação 

irracionalista e existencial, de elaboração “conceptista” de uma dimensão afectiva e tão lúdica 

quanto impotente, e levou a tentativas de teorização e dissecação dos elementos constituintes da 

identidade que, de alguma maneira, como tal foram assumidos e assim entraram a fazer parte de 

uma consciência colectiva.
18

 

 

                                                 
16

 Cf. MEDINA, João – “O complexo de Hamlet” in História de Portugal: Dos tempos Pré-históricos aos 

nossos dias, vol. XIV, Amadora: Clube Internacional do Livro, s/d, pp. 156 - 157. 
17

 Cf. REAL, Miguel – Portugal: Ser e representação, Algés: DIFEL, 1998. Nesta obra, o autor aborda 

as estruturas mentais associadas à construção da identidade nacional dos diversos povos e, com particular 

incidência, as questões relativas à identidade portuguesa. Salienta também alguns dos símbolos incluídos 

no imaginário coletivo da nação e a forma como foram geridos ao longo dos séculos. 
18

 Cf. MOURA, Vasco Graça – “Identidade nacional, fim do império e destino europeu” in Lusitana 

Praia Ensaios e Anotações, Porto: ASA, 2004, pp. 16 - 17.  
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 A própria historiografia da época
19

 vai desempenhar um papel fulcral na 

construção de um Portugal mítico, povoado de memórias de heróis lendários e 

predestinado para a concretização de grandes feitos. No fundo, a história vai tornar-se 

na memória do povo, o eixo basilar da concatenação dos mais diversos indivíduos em 

torno de uma identidade social: o “ser português”
20

. 

 Deste modo, vão surgir diversas metanarrativas
21

 legitimadoras de um Portugal 

heróico e redentor. Elas emanavam do centro do poder com o intuito não só de o 

legitimar, mas principalmente estabelecer parâmetros de competência específicos de 

uma sociedade, permitindo a avaliação do seu desempenho e a criação de um quadro 

taxonómico distintivo face aos outros povos. Visto estarem associadas, normalmente, à 

elaboração da identidade nacional (fenómeno caracterizador das mais diversas culturas), 

havia a necessidade de as inculcar nos destinatários, apresentando-as como um conjunto 

de tradições centenárias, por vezes, quase milenares.  

 Contudo, como refere Eric Hobsbawm, as tradições “which appear or claim to 

be old are often quit recent in origin and sometimes invented”
22

, apesar de a população 

não ser capaz de detetar essa fabricação. Parte dessas tradições, afinal bem recentes, 

foram criadas com o intuito de fazer convergir à sua volta um conjunto de cidadãos, 

forçá-los inconscientemente a acreditar na sua antiguidade e no facto de nenhum outro 

povo partilhar dessas crenças. Sem essa adesão popular, não seria possível inventar ou 

reinventar a tradição e perpetuá-la.  

 O fluir temporal e a continuidade histórica de uma comunidade estão 

diretamente relacionados com a mediação feita por essas tradições, unificadoras do 

passado, presente e futuro, dado essa “tradição inventada” “is taken to mean a set of 

practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or 

                                                 
19

 As questões relativas à elaboração do retrato da pátria lusa e o papel preponderante desempenhado 

pelos historiados do século XVI são analisadas na obra de José Eduardo Franco, O mito de Portugal: a 

primeira História de Portugal e a sua função política (Cf. FRANCO, José Eduardo – Op. Cit., Lisboa: 

Fundação Maria Manuela e Vasco D’Orey, 2000). 
20

  A simbiose entre História e profecia inerente à construção de uma determinada imagem de Portugal é 

apresentada por Hélder Macedo ao comparar a forma como esses dois conceitos surgem conjugados nas 

obras de Fernão Lopes, António Vieira e Oliveira Martins (Cf. MACEDO, Hélder – “História como 

Profecia, Profecia como História: Fernão Lopes, António Vieira, Oliveira Martins” in BUESCU, Helena e 

CERDEIRA, Teresa Cristina (org.) – Literatura Portuguesa e a Construção do Passado e do Futuro, 

Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2011, pp. 99 – 106). 
21

 Cf. LYOTARD, Jean – A Condição Pós-Moderna, 2.ª ed., Lisboa: Gradiva, 1989. 
22

 Cf. HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (ed.) – The invention of tradition, Cambridge: Cambridge 

University Press, Canto Edition, 1992, pág. 1. 
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symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by 

repetion, which autommatically implies continuity with the past”
23

.  

 Quando a invenção da tradição era/é proveniente das instituições a quem foi 

conferida legitimidade para agir em nome do coletivo (o Rei, o Estado
24

), ela está 

associada à concretização de determinados objetivos. A fim de terem o apoio da 

população e motivá-la para defender o país
25

, posteriormente convertido em pátria
26

, 

dos ataques exteriores, os diferentes países inculcaram nos seus cidadãos um 

determinado conceito de identidade nacional, privilegiando certos traços de carácter ou 

acontecimentos da respetiva História nacional. Essa construção corresponde à 

elaboração e difusão de uma ideologia, de um discurso ou conjunto de discursos 

construídos a partir do conhecimento social e político de um povo, apresentado(s) de 

forma coerente e racional para assumir(em) os epítetos de único(s) e verdadeiro(s).  

O vocábulo “ideologia” é profundamente polissémico em virtude das diversas 

flutuações do seu significado. Quando foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo 

francês Destutt de Tracy, o termo fazia referência à ciência relativa ao estudo da 

construção/produção de ideias na mente humana
27

, por isso mesmo, ao longo do século 

XVIII, os filósofos eram também denominados de ideólogos. Para Marx e Engels, ela 

estava associada a um discurso capaz de distorcer a realidade de forma a justificar as 

desigualdades sociais visto emanar dos que se dedicavam ao trabalho intelectual e, por 

isso, estavam próximos dos detentores dos meios de produção, distribuição e troca. 

Assim, a ideologia correspondia ao não-real, isto é, às representações elaboradas pelos 

pensadores distantes da praxis e do mundo histórico. Tal decorria do facto de a 

                                                 
23

 Cf. HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (ed.) – The invention of tradition, Cambridge: Cambridge 

University Press, Canto Edition, 1992, pág. 1. 
24

 Segundo Marx e Engels, o Estado corresponde à forma abstrata encontrada para conciliar os interesses 

individuais com os do coletivo, criando uma “comunidade ilusória” onde as divisões e interesses típicos 

das classes – previamente divididas em função do trabalho desempenhado – são mantidos. Assim, 

continuará a existir uma classe dominante e as dominadas razão pela qual “todas as lutas no seio do 

Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto, etc., etc., são 

apenas formas ilusórias que encobrem as lutas efectivas das diferentes classes entre si” (Cf. MARX, Karl 

e ENGELS, Friedrich – A Ideologia Alemã I (trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira), vol. I, 

4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1980, pág. 39). O vocábulo é normalmente utilizado para fazer 

referência ao conjunto das instituições imprescindíveis ao controlo e administração de uma nação. 
25

 País, a região geográfica, o território delimitado por fronteiras naturais ou políticas, onde existe um 

estado soberano. 
26

 Pátria no sentido da referência ao território de origem de alguém (espaço onde nasceu, onde vive), 

acrescida de uma carga afetiva associada a determinados elementos históricos, culturais e à tradição com 

os quais cada ser humano se identifica. 
27

 Cf. TCHOUGOUNNIKOV, Serguei – “O Círculo de Bakhtin e o Marxismo soviético: Uma ‘Aliança 

Ambivalente’ ” in Revista Conexão Letras (org. Ana Zandwais, Cláudia Mentz Martins e Jane Tutikian), 

n.º 3, Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 2006, disponível em 

http://www.msmidia.com/conexao/3/cap3.pdf. 

http://www.msmidia.com/conexao/3/cap3.pdf
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sociedade se organizar racionalmente em função do trabalho e de ele ser mais eficaz 

quando os homens estavam agrupados de acordo com as suas capacidades; daí 

distinguirem trabalho “intelectual” do “material” e a necessidade de existir uma troca 

entre eles
28

.  

Posteriormente, o vocábulo passou a ser equivalente a visão de mundo, isto é, à 

forma como os seres fazem interagir as suas crenças e valores com as estruturas do 

poder e as relações estabelecidas entre eles. No Diccionario de Política considera-se a 

aceção de Marx como uma forma forte (negativa) e a outra uma forma fraca (neutra). 

Na atualidade, tem predominado apenas o conceito de ideologia enquanto um conjunto 

de crenças justificativas do exercício do poder, com base nas quais se explicam e julgam 

os acontecimentos históricos de forma a distinguir as boas e más opções políticas e 

definem as relações entre a política e as outras atividades
29

. 

 Ao modelar o universo simbólico, povoá-lo de mitos e figuras lendárias, tornar 

obrigatória a difusão de alguns deles através do sistema escolar, os países criaram/criam 

uma efabulação do real tão eloquente que parece não permitir equacionar a sua 

veracidade. Conscientes, também, da necessidade tão humana de acreditar em heróis, 

em futuros gloriosos, na teoria da predestinação para construir um percurso de vida 

heróico, os diferentes governantes manipulam, adulteram e, por vezes, inventam esses 

símbolos que se convertem em linhas orientadoras de uma comunidade.  

 Decorrente do poder encantatório dessas metanarrativas, apesar de algumas 

nacionalidades ocidentais serem extremamente recentes
30

, a maioria dos indivíduos 

dessas comunidades acredita serem centenários os elementos constitutivos da sua 

identidade nacional, bem como serem esses os traços distintivos face às demais 

sociedades. Desta perspetiva, a atuação dos inventores dessas identidades foi 

extremamente profícua já que, tendo começado a urdi-las no século XIX
31

 e, por vezes, 

no século XX, implementaram a crença da ancestralidade desses traços identitários.  

                                                 
28

 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich – A Ideologia Alemã I (trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio 

Nogueira), vol. I, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1980 e Idem – A Ideologia Alemã II (trad. Conceição 

Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira), vol. II, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1980 
29

 Cf. BOBBIO, Norberto e MATTEUCI, Nicola – Diccionario de Política (trad. Raúl Crisafio, Alfonso 

García, Mariano Martín, Jorge Túla), vol. I, 1.ª ed., Madrid: Siglo XXI de Espana Editores, 1982, pp. 785 

–  790. 
30

  Países como a Itália ou a Alemanha só existem com essa identidade a partir do século XIX, a própria 

França e a Espanha viveram durante muitos séculos como conjuntos de estados autónomos sem 

afinidades entre si. 
31

  Realça-se o papel dos escritores românticos na explicação do mito da origem de cada país e na 

tentativa de o sustentar com argumentos das mais diversas áreas do saber (folclore, textos ancestrais, entre 

outros). Benedict Andersen enfatiza o facto de não ser possível indicar o nascimento concreto de cada 
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 Com base nessas efabulações, autores como Anne-Marie Thiesse, Anthony 

Smith, Peter Berger, Thomas Luckman e Eric Hobsbawm
32

 explanaram não só as 

taxonomias elaboradas pelos diversos estados para construírem o conceito ocidental de 

identidade nacional, mas também o poder atribuído ao Estado para selecionar os traços 

constitutivos da identidade de uma nação. Competiu a este último, enquanto fonte 

legitimadora dessa construção, incorporar ou rasurar os aspetos da história do país 

imprescindíveis/negligenciáveis para a elaboração de um imaginário coletivo 

propiciador da adesão dos elementos humanos desse território a esse conceito de 

identidade nacional.  

 Dessas taxonomias e do discurso identitário fazem parte, entre outros, a 

existência de um território, uma língua própria, monumentos, tradições ancestrais, uma 

história nacional unificadora. A valorização de certos heróis (símbolo das virtudes de 

um povo), de mitos encarados como pertença exclusiva dessa comunidade, de certas 

crenças permitiu aos habitantes de uma região aceitar a existência de um fluir temporal 

coletivo, adequar-se a essa visão de nação, autoidentificar-se com a denominada 

identidade nacional, assumindo a sua individualidade por oposição às outras nações. 

 À semelhança dos outros países, Portugal também vai ser (re)fundado no século 

XIX, como salienta Rui Ramos
33

. Nesse (re)nascimento estiveram envolvidas 

personalidades das mais diversas áreas (historiadores, políticos, escritores,…), 

salientando-se alguns escritores românticos (Garrett e o seu contributo político e 

literário, Alexandre Herculano ao resgatar um certo conceito de medievalismo luso com 

as suas Lendas e Narrativas e ao preconizar uma história globalizadora
34

) e com 

particular acuidade alguns membros da denominada Geração de 70 – como é o caso de 

Oliveira Martins (com a sua História de Portugal) e Teófilo Braga (com os estudos 

sobre o folclore, a etnografia e a literatura portuguesa). Para além da contribuição ao 

                                                                                                                                               
nação e quando ocorre a sua morte, ela nunca é natural, mas consequência da ação humana (Cf. 

ANDERSEN, Benedict – Imagined communities (revised edition), London/New York: Verso, 1991, pág. 

205). 
32

Cf. THIESSE, Anne-Marie – La création des identités nationales: Europe XVIII
e
 – XX

e
 siècle, Paris: 

Éditions du Seuil, 1999; SMITH, Anthony D. – A identidade nacional, Lisboa: Gradiva, 1997; BERGER, 

Peter e LUCKMANN, Thomas – The Social Construction of reality, Middlesex, England: Penguin 

Books, 1985; HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (ed.) – The Invention of Tradition, Cambridge: 

Cambridge University Press, Canto Edition, 1992; MATTOSO, José – A Identidade Nacional, 4.ª ed., 

Lisboa: Fundação Mário Soares/Gradiva, 2008. 
33

 Cf. RAMOS, Rui – “A Segunda Fundação (1890–1926)” in MATTOSO, José (ed.) – História de 

Portugal, vol. 6, Lisboa: Círculo de Leitores, 1994. 
34

  Veja-se os diversos artigos publicados por Herculano na Revista Universal Lisbonense (confrontar 

nota 84). 
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nível teórico, procuraram envolver os portugueses em acontecimentos de carácter 

nacional reveladores da excecionalidade dos lusos.  

Neste período são escritas Histórias de Portugal e elaboradas as primeiras 

Histórias da Literatura Portuguesa com o intuito de abordar cronologicamente o 

percurso evolutivo de Portugal desde a fundação até à atualidade, selecionando os 

heróis/escritores que deveriam funcionar como modelos pátrios
35

. Para além disso, teve 

particular importância a celebração do Tricentenário da morte de Camões, as 

Comemorações do Centenário do Marquês de Pombal, a inauguração do Monumento 

Comemorativo da Restauração da Independência, a Exposição Industrial de Lisboa, 

entre outros. Essa teia de histórias, algumas baseadas em factos reais, foi decisiva, já no 

século XX. Ao difundi-las, os ditadores europeus conseguiram manter a população 

unida num mesmo objetivo e fiel ao novo redentor da pátria, a súmula dos valores 

nacionais
36

.  

 Após um período de decadência, seguido da violência da implantação da 

República e da instabilidade do regime parlamentar, Portugal vai ser dominado pela 

vontade de resgatar o tempo dourado do passado: o da harmonia, prestígio e 

centralidade ao nível europeu, numa recuperação do mito da “Idade de Ouro”. Nesse 

ambiente de profunda consternação, aguarda-se o aparecimento de um novo D. 

Sebastião, de um chefe de estado capaz de liderar os portugueses e indicar-lhes qual o 

papel a desempenhar num mundo em mudança. No entanto, a associação D. 

Sebastião/Sidónio Pais sairia gorada em face da inoperância do programa político da 

primeira República e da ausência de consensos entre as diversas forças políticas. No 

fundo, essa instabilidade em nada diferia do cenário europeu onde a Primeira Guerra 

Mundial e a crise económica forçaram a reequacionar os pilares de sustentação 

económico-social dos mais variados países. 

 Neste contexto, são facilmente compreensíveis os motivos da aceitação quase 

pacífica, num primeiro momento, do ideário do Estado Novo, do líder Oliveira Salazar e 

dos diversos argumentos utilizados para unir as vontades dos portugueses em torno de 

um único pilar – a ressurreição da pátria – e de uma única imagem identitária: a definida 

                                                 
35

 A construção do discurso da história literária portuguesa é analisada por Carlos Cunha em A construção 

do discurso da história literária na literatura portuguesa do século XIX com o intuito de apreender a 

forma como essa história foi urdida e os motivos da omissão de determinadas figuras do panorama 

literário português (Cf. CUNHA, Carlos – Op. Cit., Braga: Universidade do Minho/Centro de Estudos 

Humanísticos, 2002).  
36

 Daí a incessante ação, por exemplo, dos agentes de Hitler em descobrirem as relíquias medievais que 

provavam a ligação dos germanos à raça ariana ou a atuação de Salazar ao tentar descobrir os desígnios 

ocultos de Deus visto os portugueses surgirem como povo eleito. 
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pelo Estado. Decorrente das consequências nefastas advindas de quase um século de 

congestões internas, cerceadoras do desenvolvimento do país, o Estado Novo surgiu 

como o único meio disponível para o evoluir de Portugal. Daí, Eduardo Lourenço 

afirmar que “o salazarismo foi o preço que uma nação agrária desfasada do sistema 

ocidental a que pertence teve de pagar para ascender ao nível de nação em vias de 

industrialização.”
 37

 

 Para concretizar esse objetivo, criou-se uma certa “consciência histórica” 

recorrendo ao ensino da História, Língua e Literatura para “alimentar as grandes 

certezas da alma colectiva.” Ela servia para congregar os portugueses em torno não só 

de uma identidade coletiva, mas acima de tudo, apresentar-lhes modelos a imitar; 

acentuar, assim, o carácter teleológico do devir nacional visto “Portugal, uma das mais 

antigas nações da Europa, [ter nascido] de uma cruzada contra os infiéis e daí [os 

historiadores do Estado Novo] retiravam que a missão dos portugueses ao longo dos 

séculos fora sempre a propagação da palavra de Deus.”
38

 

 Base de sustentação desta identidade erigida pelo Estado Novo vai ser a 

constituição aprovada em 1933. Nela (re)instauram-se os princípios que enformarão a 

construção e sedimentação do Estado Novo: a função primordial da Igreja Católica
39

, a 

valorização das colónias e a necessidade de as considerar como províncias portuguesas 

de facto (o Estado Português era constituído por Portugal continental, insular, por todas 

as colónias portuguesas de África, Ásia e Oceânia, na velha tradição do cartismo), o 

corporativismo, todos são vistos como iguais perante a lei, a família como célula fulcral 

da estrutura social, a exaltação dos heróis nacionais e dos seus feitos míticos.  

De igual modo, o decreto n.° 21.103, de 7 de abril de 1932
40

, deixa clara a forma 

como a História foi utilizada para alicerçar um determinado tipo de consciência 

nacional. Se no artigo 1.º se refere que “Os acontecimentos, as instituições e os homens 

do passado devem ser julgados dentro da sua época e dos seus objectivos e nunca 

transportados para os sentimentos particulares de hoje” (evidenciando um carácter anti-

ideológico do recurso aos acontecimentos históricos), já no artigo 2.º realçava-se: “Todo 

o feito que significa esforço da Nação, desde o início da História Pátria até ao presente, 

                                                 
37

  Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do destino português, 2.ª ed., 

Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 33. 
38

 Cf. RODRIGUES, José Paulo – Salazar: Memórias para um perfil, 1.ª ed., Lisboa: Edições Pró-

Homem, 2000, pág. 301. 
39

  Daí a importância da Concordata assinada com o Vaticano, datada de 1940 e em vigor até 2004. 
40

 Cf. Diário do Governo, 1.ª série, 15 de abril de 1932, pág. 625 Apud MEDINA, João – História de 

Portugal Contemporâneo. Ditadura: o estado novo, vol. II, Lisboa: Universidade Aberta, 1994, pp. 45 - 

47.  
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deve ser exaltado como bom e digno”. De seguida, no artigo 3.º, enfatizava-se o 

contributo da História nacional para a consolidação dos princípios basilares do Estado 

Novo:  

 

Deve ser objecto de justificação e glorificação tudo quanto se tem feito através de oito séculos de 

História de Portugal, no sentido de fortalecer os seguintes factores fundamentais da vida social: a 

Família, como célula social; a Fé, como estímulo da expansão portuguesa por mares e 

continentes e elemento de unidade e solidariedade nacional; o Princípio de Autoridade, como 

elemento indispensável do progresso geral; a Firmeza do Governo, espinha dorsal da vida 

política do País; o Respeito da hierarquia, condição básica da cooperação dos valores; a Cultura 

literária e científica 

 

e, no 4.º, a necessidade de rasurar todos os itens conducentes à decadência de Portugal: 

“Tudo quanto, pelo contrário, tem sido elemento de dissolução nacional, de 

enfraquecimento da confiança no futuro, falta de gratidão para com os esforços dos 

antepassados deve ser objecto de censura”. 

 Decorrente dessa opção é a difusão da simbiose Nação/Pátria, a construção da 

imprescindibilidade de a defender, principalmente, de todos os ataques exteriores de 

forma a preservar o conceito de “ser português”: 

 

a Nação portuguesa é apresentada e tratada como categoria suprema, realidade viva, ente 

imperecível, a que tudo se deve subordinar; como entidade não só autónoma mas diferenciada no 

conjunto das nações; e como agregado humano, dotado de características próprias e a que é 

inerente uma missão específica e exclusiva. Torna-se o nacionalismo, deste modo, um traço 

vincado no ânimo dos Portugueses, e ramifica-se simultaneamente em patriotismo, dignidade 

colectiva, independência austera. Nada é praticado ou consentido, no plano interno, e no externo, 

que possa atingir o orgulho, o brio, a honra, o amor-próprio da nação. Daqui a recuperação das 

grandes tradições e dos grandes símbolos da história de Portugal: as celebrações de datas de 

consequência, a exaltação de figuras que deram ao país o rosto que tem, as exposições 

documentais do passado, a reconstrução de monumentos antigos que representavam épocas ou 

feitos portugueses.
41

  

 

 Para congregar os portugueses nesse culto da pátria e dos seus valores, o Estado 

Novo comemorou diversas efemérides (Fundação da Nacionalidade e da Restauração), 

criou suportes audiovisuais para perpetuar a ideologia do regime (filmes históricos ou 

do regime, canções histórico-patrióticas, religiosas), organizou bibliotecas, elaborou 

                                                 
41

 Cf. NOGUEIRA, Alberto Franco – O Estado Novo, Porto: Civilização Editora, 2000, pág. 46.  
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uma literatura histórica infantil, entre outros, como forma de reproduzir e divulgar a 

“consciência histórica” fabricada pelo regime e pilar fundamental da identidade 

nacional. 

Contudo, as opções ideológicas do Estado Novo, a sua perpetuação por mais de 

quarenta anos, a falta de vontade da classe dominante/Estado em harmonizar-se com as 

tendências europeias de modernização, propiciaram a abertura de fissuras no discurso 

identitário e o questionar dos princípios subjacentes à ditadura salazarista. Após o 

reerguer económico (nas décadas de 40/50), a manutenção de uma certa estabilidade 

política, várias são as vozes apologistas da criação de um outro Portugal. Deste modo, 

torna-se audível a negação do conceito de pátria e de português difundido durante o 

Estado Novo
42

. 

 Apesar dessa luta titânica para destruir a ditadura e todos os seus princípios, o 

pós-25 de abril não surtiu os efeitos desejados e os portugueses renasceram, ao fim de 

quarenta anos, como crianças “órfãs” (sem valores, sem referentes e querendo 

olvidar/rasurar um período significativo da sua existência). Por isso mesmo, Gastão 

Cruz enfatiza os efeitos advindos do desaparecimento do Estado Novo, principalmente a 

inércia dos portugueses e a “perda das utopias”: “No mundo concentracionário da 

ditadura, em que a poesia funcionava como uma das utopias possíveis, vislumbrava-se 

(ingenuamente?) um futuro diferente do que nos bateu à porta: a pasmaceira ‘sem ideal 

nem esperança’ das chamadas democracias ocidentais”
43

. 

 Após esses breves momentos de euforia, o país procurou consolidar a recente 

democracia e reaproximar-se dos restantes países europeus. No entanto, as limitações de 

Portugal não tardaram em manifestar-se em virtude da longevidade de uma certa 

conceção de mundo e de homem há muito enraizada na mentalidade portuguesa. Por 

isso, o país é um mesclar de tempos diferentes (mas vividos em simultâneo), nele 

coexistem traços de país do Primeiro Mundo e do Terceiro, muitas vezes inconciliáveis 

                                                 
42

  Esse estilhaçar do retrato de Portugal, o desconstruir do conceito de “ser português”, a consciência da 

necessidade de erguer um novo país de contornos, ainda, indefiníveis é amplamente abordado por Paula 

Morais em Portugal sob a égide da ditadura: O rosto metamorfoseado das palavras (Cf. MORAIS, Paula 

– Op. Cit., Braga: s/n, 2005 - dissertação de mestrado disponível em http://repositorium.sdum.umi-

nho.pt/bitstream/1822/7862/1/Tese%20Paula%20Morais.pdf). Essas vozes são o exemplo da forma como 

o contrapoder procurou fazer ruir as bases de sustentação de um regime considerado, por ele, como 

ilegítimo. 
43

 Cf. CRUZ, Gastão - A Poesia Portuguesa Hoje, 2.ª ed. corrigida e aumentada, Lisboa: Relógio de 

Água, 1999, pág. 220. Também Eduardo Lourenço, em O Labirinto da Saudade, menciona: “O futuro-

outro que ela prometera, à parte (e não é pouco…) o triunfo e consolidação, na metrópole, da democracia 

do tipo europeu que não conhecêramos durante meio século, não se cumpriu.” (Cf. LOURENÇO, 

Eduardo – Op. Cit., 2.ª ed., Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 12). 
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e impermeáveis à mudança visto terem sido pacificamente interiorizados pelos 

portugueses. 

 

 Nos últimos dez anos, e muito particularmente no período político que antecedeu 

imediatamente a última vaga eleitoral, instalou-se entre nós, com foros hegemónicos, a 

convicção de que um país pequeno e pobre como o nosso está condenado a depender das 

oportunidades que os países maiores e mais ricos lhe criam, e a usá-las de modo a não pôr em 

risco os laços de dependência que a esses países o ligam. A princípio, essa ideia abriu a nossa 

boca de pasmo, nós que estávamos habituados a ser mundo e a dar novos mundos ao mundo. A 

pouco e pouco foi-se instalando em nós como um fato há muito usado e assim nos foi fechando a 

boca até ao silêncio da aceitação pacífica do que é evidente e inelutável
44

. 

 

 A tetralogia de Luísa Beltrão (constituída pelos volumes Os Pioneiros
45

, Os 

Impetuosos
46

, Os Bem-Aventurados
47

 e Os Mal-Amados
48

) permite ao leitor refletir 

sobre a evolução de Portugal ao longo do século XIX e XX, deixando claro os 

meandros da teia ideológica da edificação de um determinado conceito de nação e os 

motivos da adesão pacífica aos ideais do Estado Novo. Ao longo dos quatro volumes, os 

princípios basilares da “forma mentis” portuguesa são explanados, bem como são 

antecipadas as consequências nefastas da sua destruição. A segurança, equilíbrio, noção 

de pertença a uma comunidade gloriosa desaparecerão para dar lugar à ausência de 

memória, perda de referentes, consciência da posição semiperiférica do país e aceitação 

da inércia e improdutividade como as características dominantes da identidade nacional 

no final do século XX
49

.  

                                                 
44

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – A cor do tempo quando foge (Crónicas 1985-2000), Porto: 

Edições Afrontamento, 2001, pp. 35 - 36. Este autor, tal como outros, tem a perceção do efeito, por vezes, 

nefasto da perpetuação de um passado em tudo diverso do presente. Desse confronto nasce a crença na 

nulidade do presente e/ou das instâncias governativas, o imputar da falta de evolução, ou o pouco 

desenvolvimento, a causas internas alheias aos portugueses: “ Since Portugal was one of the first 

protagonists of the process – European expansion – that led to the development of developed countries 

today, it is not surprising that the distance that has separated her from these countries for the past three 

centuries is considered excessive, that people argue that it could be much smaller, and that, if it is not, this 

is mainly due to internal causes.” (Cf. Idem – “Portugal: Tales of Being and not Being” in Portuguese 

Literary & Cultural Studies, Dartmouth: University of Massachussetts, 2009, pág. 4).  
45

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004. 
46

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000. 
47

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997. 
48

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997. Dado a 

tetralogia estar esgotada e não estar prevista uma reedição da obra, optou-se por incluir um conjunto mais 

extenso de citações dos textos com o intuito de possibilitar uma melhor explanação dos diversos aspetos 

objeto de estudo. 
49

  A aceitação dessa passividade é denominada por Boaventura de Sousa Santos de “autoflagelação” (Cf. 

SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Coimbra: Almedina, 2011, 

pág. 9). Miguel Real, em Nova Teoria do Mal, realça o facto de a sociedade portuguesa contemporânea 
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 O decurso da diegese vai permitir visualizar o estilhaçar dos ícones constitutivos 

do imaginário nacional, das imagens habilmente geridas em função de um núcleo 

simbólico associado a uma matriz heróica
50

. Com base nesses núcleos, o Homem 

executa um processo mental que lhe permite organizar o caos, a partir da sua apreensão 

do mundo e da sua interação com os mitos; cria-se, deste modo, uma intercomunicação 

entre o imaginário e o real. Neste há a tentativa de tornar em elementos concretos e 

credíveis fragmentos do primeiro, daí a importância dos textos pictóricos, linguísticos 

ou de outro tipo de representações para a transposição/inclusão do universo mítico de 

um povo no seu viver quotidiano. Decorrente dessa simbiose, o Estado Novo produziu 

um conjunto de cartazes propagandísticos onde a dicotomia passado (da decadência, 

miséria e improdutividade)/ presente (da prosperidade e evolução) era amplamente 

vincada, usou o sistema de ensino para incutir nos portugueses, desde tenra idade, o 

Portugal definido e formatado pelo Estado: a típica “casa portuguesa” 
51

. 

Muito embora esse imaginário pareça ser coeso, uno e imutável, ele é composto 

por conjuntos de elementos que estabelecem entre si relações instáveis e tencionadas, 

formando uma cadeia dicotómica em contínua alternância consoante o lado positivo ou 

negativo enfatizado pelos agentes do poder. Tal circunstância é evidente nos dois pólos 

emergentes do imaginário coletivo português: ora se realça a heroicidade, o 

empreendedorismo, a perspicácia dos portugueses, ora se mergulha no seu antípoda – a 

passividade, a ataraxia, a nulidade, o viver acabrunhado à sombra de fantasmas de 

épocas passadas. Esse “rotativismo” sucede, muitas vezes, no interior de cada ser, como 

refere Miguel Real ao explanar a forma como os quatro complexos constitutivos da 

identidade nacional foram percorrendo toda a história nacional. Segundo este autor, a 

dicotomia heroicidade/passividade corresponde à alternância do complexo viriatino ou 

                                                                                                                                               
ter erigido um novo binómio para acrescentar à teia da identidade nacional: o Bem (associado ao 

conhecimento) versus o Mal (o predomínio da ignorância). Como este último parece predominar, a 

sociedade portuguesa aproxima-se do viver do terceiro mundo onde os antigos valores pereceram para 

emergir o Homem número e o individualismo (Cf. REAL, Miguel – Nova Teoria do Mal, 3.ª ed., Lisboa: 

Dom Quixote, 2012, pág. 12). 
50

 O imaginário corresponderia, assim, a uma rede de imagens cujo sentido decorre da sua inter-relação. 

Elas foram organizadas de acordo com uma lógica, uma estruturação; por isso mesmo, a configuração 

mítica do imaginário depende da forma como as fantasias dos homens são arrumadas. Ele confere o poder 

de mudar/recriar o mundo. Por isso, inclui todo o tipo de manifestações artísticas (visuais e linguísticas) 

concatenadas em torno de um núcleo espiralar em contínua transformação. Daí, Gilbert Durant afirmar: 

“l’imaginaire n’est rien d’autre que ce trajet dans lequel la représentation de l’objet se laisse assimiler et 

modeler par les impératifs pulsionnels du sujet, et dans lequel réciproquement, comme l’a magistralement 

montré Piaget, les représentations subjectives s’expliquent ‘par les accomodations antérieures du sujet’ au 

milieu objectif” (Cf. DURAND, Gilbert – Les structures antropologiques de l’imaginaire, 11.ª ed., Paris: 

Dunod, 1992, pág. 38). 
51

 Cf. Anexo - pág. 388. 
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do vieirino - conducentes à valorização do país e de alguns dos seus heróis – com o 

complexo pombalino – apreensão do país como inferior quando comparado com os 

congéneres europeus – e o canibalista – típico do período democrático 
52

.  

Porém, esta tensão é, muitas vezes, habilmente, senão mesmo ardilosamente, 

gerida pelos detentores do poder com vista à eliminação dessa bipolarização. Sempre 

que um desses pólos é anulado, ocorre a difusão de um conjunto de traços 

inquestionáveis e unilaterais. 

Essa opção é evidente na época do Estado Novo com a valorização do Portugal 

telúrico, por um lado, e o dos grandes heróis, por outro. O outro pólo, o da passividade, 

foi aparentemente rasurado do viver português e as diversas manifestações artísticas ou 

discursos produzidos com a intenção de tornar visível esse outro Portugal foram 

silenciados pela censura. Esse Portugal estagnado, parado no tempo, incapaz de evoluir 

visto estar aprisionado numa redoma criada pelo Estado Novo é evidente no poema “Ar 

Livre” de Torga, de 1950, e o retrato profundamente negativo dos pilares de sustentação 

da identidade nacional surge no poema “A Portugal” de Jorge de Sena, de 1961
53

. Eles 

corporizam a contestação ideológica à matriz da “forma mentis” portuguesa fabricada 

pelo Estado Novo, um dos motores da futura revolução de abril: “Foi a imagem 

ideológica do povo português como idílico, passivo, amorfo, humilde, e respeitador da 

ordem estabelecida que o 25 de Abril impugnou, enfim, em plena luz do dia.”
 54

 

Decorrente dessa atuação, a maioria dos portugueses interiorizou o princípio 

salazarista do “viver habitualmente”
55

, deixar o Estado gerir a vida nacional e a privada, 

bem como aderiram à visão providencialista e teleológica da história nacional. Este é o 

país do terceiro volume da tetralogia, com o título de Os Bem-Aventurados a realçar o 

período da ditadura como o da harmonia, felicidade e prosperidade da nação, em 

sintonia com os ideais do próprio ditador. 

 Já o último volume apresentará um país dominado por comportamentos díspares 

e reveladores de um cenário em que se entrecruzam características dos países da Europa 

Central (mais desenvolvidos) e dos países periféricos (situados nas franjas do continente 

e, por isso, menos desenvolvidos) na distinção efetuada por Boaventura de Sousa 

                                                 
52

 Cf. REAL, Miguel – A Morte de Portugal, 1.ª ed., Porto: Campo das Letras, 2007. 
53

 Cf. Anexo – pp. 389 -390.  
54

 Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do destino português, 2.ª ed., 

Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 60. 
55

 Henri Massis em Ocidente ou Oriente? No limiar da hora trágica, refere: “Trago no ouvido as palavras 

de Salazar: ‘Só tenho um fim em vista. O que me proponho é levar Portugal a viver habitualmente’.” (Cf. 

MASSIS, Henri – Op. Cit., Coimbra: Casa do Castelo, 1949, pág. 11). 
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Santos
56

 de forma a catalogar Portugal como um país semiperiférico dada essa 

pluralidade. Contudo, esse cenário não surge aleatoriamente, já nos volumes anteriores 

há a inclusão de situações/comentários reveladores desse mesclar de mundos. 

 

 Ayrinhos nasceu na Figueira da Foz em Abril de 1898, tal como acontecera com 

Elisinha. Fora uma exigência de Albertina que, habituada aos cuidados competentes de Daniel de 

Mattos, preferira o médico da Figueira, recusando-se a confiar no de Anadia. Era este um 

homem possante como um touro, a beata sempre caída ao canto da boca, as unhas amarelas de 

tabaco, tão seguro da sua longa experiência clínica e do seu saber, que afirmara logo no primeiro 

dia em que Albertina o fora consultar: 

 – Estes médicos novos têm cada mania! Não os percebo, complicam tudo! Imaginem os 

senhores que os meus jovens colegas insistem em lavar as mãos antes de irem operar. Ainda se 

fosse depois da operação, até tinha a sua lógica. Mas antes? Lavar para quê, se ainda não as 

sujaram?
57

 

 

 Foi ele que a abordou, um dia em que o trabalho se prolongara até tarde, o caso de uma 

criança epiléptica cujos pais se recusavam a aceitar a doença do filho, e por isso qualquer 

tratamento ou intervenção médica. Isabel defendera que os pais deviam ser alvo de uma ajuda 

paciente, “é um problema de denegação, eles não aguentam, não conseguem enfrentar”, “quanto 

tempo demora isso?, entretanto a criança vai sendo destruída”. (…) Já passava das nove da noite, 

o mês de Fevereiro mostrava-se gelado nesse Inverno de 1952. Os elementos da equipa 

despediram-se, “está um frio!”, “devíamos exigir um suplemento para as constipações”, 

“devíamos era exigir uns caloríferos, as nossas condições de trabalho são de terceiro mundo”, “e 

onde vivemos nós senão no terceiro mundo?”
58

 

 

 O novo Portugal (do pós-25 de abril) nasce da destruição dos pilares fulcrais da 

identidade nacional, da vontade em omitir o período da ditadura da história portuguesa 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 81. Neste excerto é evidente a oposição médicos do passado e do presente, o posicionamento 
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pacientes. Tal decorre não só do retrato do doutor Daniel de Mattos (fumador compulsivo, com uma 

compleição física semelhante a um “touro”) em contraste com a sua experiência, mas também da sua 

intervenção onde proliferam as frases exclamativas e as interrogações retóricas. 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 225 – 
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ou denegri-lo, da perda dos referentes e do universo mítico-simbólico organizadores da 

vida lusa durante séculos. A partir da análise dessa conjuntura, José Gil deteta não só a 

crise de identidade, mas acima de tudo a inclusão de um novo traço no imaginário 

nacional: o pânico. 

 

 A crise actual abalou já as velhas referências – e também as mais recentes – da 

identidade portuguesa. Vivemos actualmente três tempos diferentes (da globalização, da 

europeização, e o nosso tempo nacional – que, só ele, constitui uma mescla de muitas camadas 

de passado) e três espaços diferentes correspondentes. E eles não se encaixam nem consistem uns 

com os outros. Vivemos agora à deriva depois do embate destes três elementos, sem sabermos 

nem podermos tomar um rumo certo. Ao medo habitual em que vivíamos vem progressivamente 

enxertar-se a síndrome do pânico.
59

 

 

 Desde o primeiro volume da tetralogia é evidente o “complexo de Hamlet” 

característico da elaboração da identidade nacional. Portugal é apresentado como um 

país ingovernável e “insolúvel”, com aptidões propiciadoras de grandes feitos (idênticas 

às dos antepassados dos Descobrimentos), mas desvirtuadas pela “brandura dos 

costumes”, pela inércia e apatia instauradas no quotidiano dos portugueses; associando-

se, ainda, a falta de capacidade das elites e a existência de um claro fosso entre 

habitantes da capital (elitistas, preconceituosos, dominados pela corrupção e intriga, 

vivendo num mundo profundamente hierarquizado) e os das zonas rurais (mais 

genuínos, impermeáveis à mudança, conscientes do seu lugar no mundo). 

 Essas vivências díspares, condicionadoras do retrato do país e do homem 

enquanto indivíduo, vão fazer parte da existência das duas personagens masculinas, 

símbolos de um Portugal heróico, reto, atuante, primando pelos valores da lealdade, 

honra e perseverança: Manuel Joaquim e o conde de Aguim, os pioneiros. Muito 

embora provenientes de diferentes meios sociais, as duas personagens fundem-se nesse 

universo mítico, o dos heróis da pátria, dão corpo ao “complexo viriatino” tal como 

seria posteriormente apresentado por Miguel Real em A Morte de Portugal: 

correspondem ao herói impoluto, defensor da tradição
60

. No caso do primeiro, a 

heroicidade está associada ao facto de ter construído um império económico e auxiliado 

o país durante a guerra civil; o segundo participou nas lutas liberais e deixou para a 
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 Cf. GIL, José – Em busca da identidade: o desnorte, Lisboa: Relógio d’Água, 2009, pág. 57. 
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posteridade um conceito de político incorruptível, preocupado, efetivamente, com o 

país.  

 Todavia, os descendentes corporizarão as transformações ocorridas no país ao 

longo dos dois últimos séculos, evidenciando a perda gradual de aptidões, a 

incapacidade em gerirem a vida privada e, consequentemente, a transformação da vida 

pública num caos dominado pela permissividade, conluios e inoperância das camadas 

dirigentes. Paulatinamente, vai emergir um país vítima do que José Gil, aprofundando o 

conceito de hiperidentidade abordado por Eduardo Lourenço
61

, define como doença da 

hiperidentidade, uma vez que se a identidade 

 

é o surgir do rosto do eu, como condição de possibilidade de afirmação de todos os atributos 

‘mundanos’ do indivíduo, da afirmação deste como sujeito, antes do surgimento da singularidade 

do indivíduo como homem, ser nu em devir. Neste sentido a identidade é uma patologia de que o 

eu é o vírus despótico. Eu uno, unificador e omnipresente. Em tudo, na acção, na fala, nas 

relações sociais, na vida profissional, no espaço público, nós somos “fulano de tal”, somos 

pessoais e auto-reflexivos (ao contrário da criança ou do artista ou do artesão, perdidos no 

objecto e no jogo). Somos portugueses antes de sermos homens – eis a doença da 

hiperidentidade que nos corrói. (…) A nossa falta de confiança, a inércia, a autocomplacência, o 

queixume e a inveja são pragas nacionais que nos envenenam. Todas decorrem naturalmente do 

tipo de subjectividade produzida pela doença da identidade. Esta fecha-nos em nós mesmos, 

impedindo-nos de criar um “fora”, ar e vento livres, respiração para viver.
62

 

 

 Um dos grandes pilares da construção/manutenção da identidade nacional foi/é a 

Literatura, principalmente o romance histórico, daí a sua prodigalidade. Desde os 

românticos
63

 até à atualidade, os mais diversos escritores salientaram a pertinência desse 

género como forma de (re)lembrar as raízes, de colaborar na construção da identidade 

nacional, de permitir um ressurgimento do carácter de um povo e possibilitar-lhe 

ultrapassar a crise de valores presente. No caso de Portugal, esses aspetos tornaram-

se/tornam-se ainda mais contundentes dado a História nacional ser povoada de grandes 

acontecimentos e ter propiciado o aparecimento de mitos. Na primeira edição de Para a 
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História da Cultura em Portugal, António José Saraiva enfatiza esse facto, 

acrescentando ser ele também a razão de alguma da inércia do presente: “E é de lembrar 

que Portugal é uma nação densa de história, vítima quer do seu passado real, quer dos 

mitos que sobre ele foram construídos.” 
64

 

 Se no final do século XIX e início de XX, os romances históricos poderiam 

contribuir para a sedimentação da consciência da alteridade (os portugueses/os outros), 

do especificamente português dado viver-se numa época de questionação de valores
65

; 

nos finais desse século e início do XXI, o romance histórico parece continuar a 

desempenhar esse papel singular de permitir ao Eu reencontrar-se com as suas origens, 

não se dispersar no meio do multiperspetivismo e da vontade de destruir a identidade 

pessoal (e consequentemente a social e nacional). No fundo, evidenciam não só estarem 

incluídos numa comunidade de textos com memória (a semiosfera), como 

problematizam o efeito perverso da sua perda
66

. Perceção desse facto têm tanto 

escritores como João Aguiar, ao afirmar que Literatura e História “são a única arma 

possível contra alguns perigos graves que hoje ameaçam a nossa sociedade – a 

massificação total, uma nova forma de servidão e uma nova forma de 

embrutecimento”
67

, como historiadores, de que é exemplo Sérgio Campos Matos: 

 

o culto de uma memória histórica de sete séculos, tão rica e variada de situações de desafio, 

poderia constituir não apenas um meio de desassombrar e reconciliar os portugueses em relação 

aos dissídios de uma contemporaneidade conturbada, mas também de revigorar o seu abalado 

ânimo e incutir confiança no futuro. Significava um pendor de fidelidade ao passado e 

empenhamento no presente e no devir, pela continuidade da nação.
68

 

 

ou ensaístas, como Maria de Fátima Marinho: 
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as primeiras décadas de novecentos aproveitam a liberdade de efabulação para legitimar opções 

políticas ainda frágeis e condicionar o horizonte de expectativas de um público que procura 

avidamente uma identidade que ficara abalada com os acontecimentos políticos dos últimos anos 

da monarquia constitucional. Curiosamente, as últimas décadas do século há pouco findo 

retomaram, com uma força semelhante à dos românticos, o repensar da História, embora os 

pressupostos e os resultados sejam, por vezes, diametralmente opostos
69

. 

 

 

 

2. Romance histórico: a textualização dos silêncios da História 

 

 

 

 

 “(…) a ‘verdade’ da história está em como cada um a conta, 

escolhendo determinadas realidades, omitindo outras e 

interpretando o fio condutor da forma que entende mais 

correcta.” 

   Luís Reis Torgal, História e Ideologia 

 

 

 

 No decurso dos últimos séculos, o romance
70

 assumiu um carácter privilegiado 

no âmbito do cenário literário dada a adesão de um vasto público a este género. 

Contudo, à medida que ele era explorado até à exaustão, houve quem anunciasse a sua 

morte e aniquilamento (esse processo corresponde ao ciclo: não pertença ao cânone, 

inclusão no cânone, desqualificação e requalificação). Apesar dessas “profecias” 

catastróficas, o século XXI não foi assolado com o desaparecimento do romance, os 

diversos autores enveredaram por outros caminhos, questionando, muitas vezes, as 

características específicas deste género e os conceitos que o permitiam identificar e 

catalogar dentro do cânone ocidental.  
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 Essa “ebulição” é evidenciada por Aguiar e Silva ao salientar:  

 

Segundo alguns críticos, o romance actual, depois de tão profundas e numerosas metamorfoses e 

aventuras, sofre de uma insofismável crise, aproximando-se do seu declínio e esgotamento. Seja 

qual for o valor de tal profecia, um facto, porém, não sofre contestação: o romance permanece a 

forma literária mais importante do nosso tempo, pelas possibilidades expressivas que oferece ao 

autor e pela difusão e influência que alcança entre o público.
71 

 

 Não é, por isso, de estranhar que, após um período de menor produtividade 

(início do século XX), esse género tenha renascido das suas próprias cinzas para 

continuar a ser uma das formas privilegiadas de o autor captar um auditório alargado de 

massas, de o influenciar ou de o deleitar. Tal decorre do facto de o romance permitir 

encenar a ilusão de nele se reproduzirem circunstâncias da vida humana. Em virtude 

dessa afinidade entre matéria narrada e circunstâncias/figuras em que se inspira, é, por 

vezes, difícil ao leitor destrinçar realidade histórica de universo diegético.  

 Essa fusão não é acidental nem aleatória; os romancistas usam essa imbricação 

mundo romanesco/mundo real para acentuar o pendor de ilusão da realidade – visto os 

leitores não serem capazes de apreender a complexidade do real –, brincar com as 

expectativas do leitor empírico, convocando-o como ator da própria narrativa (na 

medida em que interioriza determinadas personagens, acontecimentos, ao viver de 

forma mediada nesse novo universo construído pela leitura, projetando nela o seu 

próprio eu, as suas reminiscências, atualizando os seus conhecimentos
72

), sugerindo-lhe 

hipóteses credíveis para a apreensão e explanação do mundo circundante.  

Não importa, assim, se os factos abordados são efetivamente reais, mas a 

capacidade de o autor apresentar esses cenários de forma a criar no leitor a aceitação da 

sua verosimilhança. Com base numa perspetiva semelhante, Genette, em Fiction et 

Diction
73

, relembra o conceito aristotélico de Mimésis – a representação/simulação de 

ações e acontecimentos imaginários, mas verosímeis – para apresentar a possibilidade 

de traduzir o vocábulo Mimésis pelo termo ficção. Posicionamento equivalente é 
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apresentado por Antoine Compagnon
74

, na sua lição inaugural no Collège de France, ao 

mencionar o facto de, nos últimos tempos, o termo mimésis ter passado a ser traduzido 

por representação ou ficção e não imitação.  

 Tal capacidade é realçada por Milan Kundera ao afirmar “O romance não 

examina a realidade, mas sim a existência. E a existência não é o que se passou, a 

existência é o campo das possibilidades humanas, tudo o que o homem pode vir a ser, 

tudo aquilo de que ele é capaz”
75

 e por Linda Hutcheon ao destacar a principal 

componente do romance: ser uma construção – “O romance de hoje ainda continua a 

afirmar, frequentemente, ser um género com raízes nas realidades do tempo histórico e 

do espaço geográfico; e, todavia, a narrativa é apresentada apenas como narrativa, como 

a sua própria realidade – isto é: como artifício.”
76

 

 Se o romance canónico oitocentista está munido de um conjunto de estratégias 

geradoras da ilusão da realidade; o denominado romance histórico explora-as até às 

últimas consequências. Decorrente desse facto, no século XIX (época áurea desse tipo 

de discurso), defendia-se a sua leitura como forma de substituir a consulta de livros de 

História visto serem o relato de acontecimentos realmente ocorridos.  

Tal sucedeu em virtude de o novo público, a burguesia (classe emergente das 

transformações sociais da Revolução Francesa), não ser possuidor de referentes 

literários nem ter formação/instrução propiciadores da interpretação dos mais diversos 

tipos de texto ou ser detentora dos valores da aristocracia. Por esses motivos, houve a 

necessidade de adequar a escrita ao novo público-leitor e fazê-lo crer na factualidade 

dos relatos apresentados nos romances históricos da época, permitindo-lhe efetuar uma 

formação histórico-literária sem o recurso às fontes
77

. Neste contexto, surgiam como um 

instrumento didático capaz de ensinar o leitor a compreender o presente a partir dos 

eventos passados. 
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A defesa de tal posição refletiu-se não só sobre o ato de escrita, mas também 

sobre as expectativas dos leitores. Os escritores necessitavam de respeitar determinados 

requisitos com o intuito de o texto ser incluído na categoria de romance histórico (daí 

haver uma clara relação de simbiose entre o discurso da narrativa e o da historiografia); 

enquanto os leitores acreditavam na veracidade dessas narrativas, no pacto de leitura 

estabelecido pelo autor. Tal pacto implicava o estabelecimento de um trabalho 

colaborativo entre a imaginação do autor e a dos seus leitores a fim de a ilusão de 

realidade suscitada por essas narrativas ser aceite como verosímil. 

Essa co-construção do universo ficcional decorre do facto de “(…) o texto [ser] 

uma máquina preguiçosa que requer do leitor um árduo trabalho cooperativo para 

preencher espaços do não-dito ou do já-dito, espaços, por assim dizer, deixados em 

branco, então o texto mais não é do que uma máquina pressuposicional.”
78

 Eco enfatiza, 

assim, a importância da cooperação leitor/texto visto o primeiro ir proceder à 

atualização do segundo. Por isso mesmo, o autor cria um Leitor-Modelo com 

capacidade para atualizar o texto, uma vez que domina o mesmo leque de competências 

do autor
79

, e essa dialética é o motor fundamental para a interpretação do texto. 

Também autores como Stanley Fish abordam o facto de leitores e autores fazerem parte 

de uma comunidade interpretativa, condicionadora das estratégias discursivas e de 

leitura, capaz de interferir de forma sub-reptícia na conceção de um enunciado.
80

  

O romance histórico inclui-se no conceito de literatura mimético-verosímil 

apresentado por García Berrio. Ao apresentar fragmentos do mundo real (habitado pelo 

autor e pelos leitores) no referente do texto ficcional, permitindo-lhes coabitar com 

seres e situações recriadas pela imaginação do autor, este tipo de género propicia a 

crença na factualidade do real apresentado e na sua capacidade para se tornar história. 

Berrio realça que o mundo real permite a construção de modelos de mundo 

indispensáveis à formulação dos referentes textuais. Deste modo, esses modelos são o 
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Press, 1980, pág. 14). 
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elemento imprescindível da ficção, enquanto meio de ligação entre a realidade vivida 

por autor e leitores e a emergente da obra literária:  

 

Esta conjunción [mundo real/ficcional] de ámbitos opuestos y complementarios es la 

que se produce en los textos ficcionales com realidades históricas, discursos ficcionales 

miméticos en cuyos referentes se mezclan seres y acontecimientos históricos com seres y 

acontecimientos ficcionales. En esta clase de textos es evidente el refuerzo que supone la 

inclusión de personajes y hechos de índole histórica para la aparencia de realidade, lo que 

contribuye a constatar que, en cuanto a su organización, historia y ficción tienen mucho en 

común.
81

 

 

Em virtude de as situações serem verosímeis e incluírem personagens 

referenciais, nem sempre o leitor empírico está apto a consciencializar-se da 

ficcionalidade dos relatos, acreditando – como o desejavam os românticos – na 

veracidade da matéria narrada.  

Apesar de o pacto de leitura realista não ser abalado, as novas formas de encarar 

o próprio discurso da História, ao longo do século XX, vão projetar-se no campo 

literário. A História passou a ser concebida não como o relato objetivo, factual e 

inquestionável da realidade, mas como “uma ‘leitura’ e afinal um ‘ensaio’, sem que esta 

constatação implique a ideia de que ela alguma vez possa supor a falta de rigor da 

investigação e da análise.”
82

  

Distancia-se, assim, do conceito positivista preocupado somente com questões 

políticas, económicas e militares praticadas por elementos do topo da hierarquia. 

Corresponderia a uma visão “from above”, como realça Peter Burke, omissa quanto ao 

contributo das populações no evoluir dos diferentes países. Esta História, com uma 

perspetiva de cima para baixo, distancia-se da que passará a ser praticada a partir de 

meados do século XX, com a valorização de um ângulo “from below”, “with the views 

of ordinary people and with their experience of social change”.
83
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 Cf. BERRIO, Antonio García – Teoría de la literatura, Madrid: Ediciones Cátedra, 1989, pág. 348.  
82

  Cf. TORGAL, Luís Reis – História e ideologia, Coimbra: Minerva, 1989, pág. 13. Apesar de este 

posicionamento ser característico do século XX, já anteriormente filósofos como Montaigne (século 

XVII) abordavam a parcialidade da História. Por isso, acreditava ser necessário confrontar factos e 

testemunhos (Cf. MONTAIGNE, Michel – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), 

Lisboa: Relógio d’Água, 1998, pág. 195), bem como diversos autores para captar os vários ângulos da 

História (Cf. Idem, Ibidem – pág. 193). 
83

 Cf. BURKE, Peter – “Overture. The New History: Its Past and its Future” in BURKE, Peter (org.) – 

New Perspectives on Historical Writing, 2ª ed., Cambridge: Polity Press, 2001, pág. 4.  
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Realça-se a antevisão da história global por autores como Fernão Lopes ou 

Alexandre Herculano em face da sua perceção do contributo da vida do comum dos 

populares para o devir histórico de uma comunidade. Para eles, a sociedade constrói-se 

a partir da fusão de múltiplos fatores e dos interesses de grupos sociais distintos. 

Segundo Herculano, restringir a História às questões dinásticas, excluir a sua inserção 

num contexto epocal onde diversas forças humanas interagem, seria um absurdo porque 

as transformações conducentes à evolução social não estão dependentes apenas da 

dinastia reinante. Para ele, essa não era a “verdadeira historia” visto ter omitido uma 

parte significativa dos intervenientes no devir humano, bem como ter negligenciado a 

abordagem dos costumes e das diversas transformações sociais
84

.  

Também Marx e Engels, em A Ideologia Alemã I, fazem a apologia de um outro 

conceito de História, no final do século XIX. Segundo eles, “a história foi sempre 

descrita de acordo com uma norma que se situa fora dela. A produção real da vida surge 

na origem da história mas aquilo que é propriamente histórico surge separado da vida 

ordinária, como extra e supraterrestre. As relações entre os homens e a natureza são 

assim excluídas da historiografia, o eu dá origem à oposição entre natureza e história.”
85

 

Decorrente dessa opção, a história privilegiava apenas os factos políticos, religiosos e as 

questões do foro teórico. 

 Reis Torgal, como tantos outros historiadores contemporâneos, defende também 

um conceito de história mais abrangente: não se pode encará-la como uma mera “leitura 

narrativa e documentalista” (historiografia) ou como uma “leitura conceptualizante” 

(historiosofia), mas sim como uma “memória”, isto é “a consciência da história 

apreendida colectivamente” quer em termos nacionais quer em termos de classe ou 

grupo social
86

. Essa memória inclui diferentes fontes (desde as transmitidas de forma 

oficial, pela escola, até às inerentes à tradição oral e meios de comunicação) e, por isso 

                                                 
84

 Cf. HERCULANO, Alexandre – “Ensaio sobre a Historia do Governo e da Legislação de Portugal, por 

M. A. Coelho Rocha – Coimbra 1841 – 1 vol. 8.º” in Revista Universal Lisbonense, n.º 5, Tomo I, 

Lisboa: Imprensa Nacional, 28 de outubro de 1841, pp. 38 – 39; disponível em 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/Outubro/N.º%20005/RUL N5.pdf. O 

mesmo posicionamento surge nas cartas publicadas na mesma revista, no n.º 41, 5.º da 4.ª série, Lisboa: 

Imprensa Nacional, 14 de julho de 1842, pág. 487 (disponível em http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/Julho/N.º%20041/HTM/ P_P0.html); n.º 43, 7.º da 4.ª série, Lisboa: 

Imprensa Nacional, 28 de julho de 1842, pp. 506 – 507 (disponível em http:// hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/Julho/N.º%20043/HTM/ P_P6.html) e n.º 44, 8.ª da 4.ª série, Lisboa: 

Imprensa Nacional, 4 de agosto de 1842, pp.516 – 518 (disponível em http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/Agosto/N.º%20044/HTM/P_P11.html). 
85

 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich – A Ideologia Alemã I (trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio 

Nogueira), vol. I, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1980, pág. 50). 
86

 Cf. TORGAL, Luís Reis – História e ideologia, Coimbra: Minerva, 1989, pág. 20. 

http://heme/
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mesmo, está permanentemente em ebulição, é suscetível a manipulações externas (do 

Estado, partidos, ideologias,…) numa dialética contínua entre factos a perpetuar e a 

esquecer ou omitir.  

Há, assim, nesta altura (anos 50 do século XX), o assumir da imbricação entre a 

história e a(s) ideologia(s) vigente(s) dado esta(s) última(s)  poder(em) ser vista(s) como 

um “sistema de representações – ideias, imagens, mitos, valores, práticas – que se 

procura impor, ‘convencendo’, e assim alcançar um espaço hegemónico, se não mesmo 

totalizador”
87

, associado a um conjunto de objetivos (sendo um deles a conquista e/ou 

manutenção do poder), concretizados pelo recurso à reprodução contínua dessa mesma 

ideologia. 

 Os mais diversos pensadores tornam, assim, clara a possibilidade de a História 

ter sido urdida pelos detentores do poder para veicular um determinado retrato de país – 

ao acrescentar, adulterar e silenciar factos. Perpassando alguns dos pilares da evolução 

da teoria da história (Marx, Mannheim, Marc Ferro, Benedetto Croce,…), Reis Torgal 

refere que, apesar das diferentes tentativas de demarcar a cientificidade e objetividade 

da história, o historiador deve ter consciência da permeabilidade da sua ciência às 

ideologias e não deve, por isso, escamotear esse dado da sua análise dos factos e da 

forma como vai construir o seu discurso. A história é indissociável do historiador e do 

momento temporal em que ele vive, daí a necessidade de a encarar não apenas como 

uma ciência capaz de (re)construir uma realidade que lhe serviu de base, mas também 

como uma vertente do conhecimento humano com capacidade para perpetuar factos, 

funcionando como uma memória coletiva
88

.  

Paulatinamente, instala-se a perceção da interferência do historiador na 

construção do real, não só por os seus textos terem por base a interpretação de outros 

discursos, mas também por não ser fácil delimitar o impacto da cultura e ideologia
89

 que 

enformaram a visão de mundo do historiador:  

 

However hard we struggle to avoid the prejudices associated with color, creed, class or gender, 

we cannot avoid looking at the past from a particular point of view. Cultural relativism obviously 

                                                 
87

  Cf. TORGAL, Luís Reis – História e ideologia, Coimbra: Minerva, 1989, pág. 21. 
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 Idem, Ibidem – pp. 26 – 27. 
89

  Em Ideologia e Utopia, Paul Ricouer efetua um trajeto reflexivo sobre as flutuações do conceito 

ideologia desde o século XVIII até à atualidade, passando por Marx, Althusser, Mannheim, Weber, 

Habermas e Geertz. O vocábulo corresponde a um “código de interpretação” indispensável para a 

integração do homem numa dada sociedade visto justificar/legitimar o “sistema de autoridade” e 

preservar a identidade pessoal ou grupal (Cf. RICOUER, Paul – Op. Cit. (trad. Teresa Perez), Lisboa: 

Edições 70, 1991, pág. 83 e 339). 
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applies as much to historical writing itself as to its so-called objects. Our minds do not reflect 

reality directly. We perceive the world only through a network of conventions, schemata and 

stereotypes, a network which varies from one culture to another.
90

 

 

 Esta mudança de paradigma no discurso da História vai produzir efeitos na 

forma como o romance histórico é urdido. Este género começou a explorar outro tipo de 

pressupostos narrativos: ele não substitui a História oficial, procura focalizar o seu 

interesse nas histórias opcionais, nas lacunas, nas rasuras passíveis de serem 

preenchidas continuando a gerar o mesmo efeito de verosimilhança. Assumia, assim, a 

sua principal característica: ser um texto narrativo, uma ficção mascarada de realidade 

ou, como o apelidaria  Kristeva, um jogo dominado pela mudança contínua
91

. 

 Desta forma, este tipo de romance tem tido uma longevidade e uma cada vez 

maior aceitação pelo público, desejoso de encontrar nele não já a verdade, mas os 

relatos possíveis e verosímeis, propiciadores da construção de um mundo dominado por 

hipóteses, suposições e onde nada é, efetivamente, real.  

 A segunda metade do século XX vê surgir diferentes tipos de romance histórico 

consoante o público-alvo. Por um lado, os denominados romances eruditos, para um 

público letrado, dotado de amplos conhecimentos para interpretar e desconstruir o texto; 

por outro, os de massas, destinados a um público ávido de evasão, desejoso de conhecer 

épocas remotas, mas sem capacidade para equacionar a veracidade da matéria narrada. 

A partir da década de 80/90 do século XX, o romance histórico trilhou novos caminhos: 

os relativos ao abarcar da vida quotidiana, o simular/recriar a vida privada quer de 

individualidades quer das populações em geral. 

 A tetralogia de Luísa Beltrão inscreve-se nessa recente proliferação de romances 

históricos que, muito embora fundeados em factos e personagens históricas, apresentam 

os outros lados da história: daí o subtítulo dos romances ser Uma História Privada. A 

autora
92

 deixa, assim, claro que o essencial da matéria narrada pertence ao foro da 
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 Cf. BURKE, Peter - “Overture. The New History: Its Past and its Future” in BURKE, Peter (org.) – 

New Perspectives on Historical Writing, 2ª ed., Cambridge: Polity Press, 2001, pág. 6. Também Linda 

Hutcheon, a propósito do pós-modernismo, enfatiza o facto de a história chegar até ao historiador através 

de textos, são eles os testemunhos do passado: “History is not made obsolete: it is, however, being 

rethought - as a human construct. And in arguing that history does not exist except as text, it does not 

stupidly and ‘gleefully’ deny that the past existed, but only that its accessibility to us now is entirely 

conditioned by textuality. We cannot know the past except through its texts: its documents, its evidence, 

even its eye-witness accounts are texts.” (Cf. HUTCHEON, Linda – A Poetics of postmodernism – 

History, theory, fiction, New York and London: Routledge, 1988, pág. 16). 
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 Cf. KRISTEVA, Julia – Le Text du Roman, second printing, Paris: Mouton, 1976. 
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  Sempre que é utilizado o vocábulo no feminino referimo-nos ao autor empírico, quando ocorre o 

masculino a referência é ao autor textual. O primeiro corresponde à entidade física portada de BI/CC e 
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intimidade das personagens e não pode ser verificável a partir da consulta de qualquer 

texto historiográfico; ela é uma memória individual (seletiva e criativa) – a da tia Graça 

– na qual se incluem acontecimentos conjunturais das épocas relativas a essas 

lembranças.  

 Desta perspetiva, esta tetralogia inclui-se no subgénero de romance histórico 

dedicado à saga de uma família, fomentador da reconstrução de factos e vivências 

históricas a partir do rememorar de uma ou várias personagens. Ao longo do evoluir da 

diegese é possível apreender as mudanças ocorridas, confrontar as várias gerações e 

equacionar os motivos geradores da evolução de uma sociedade. Há, assim, uma 

projeção da memória sobre um fundo social, condicionando a objetividade do relato 

visto ele estar intimamente dependente da focalização de que é objeto e da relação 

estabelecida com o percurso familiar: “A História passa a ser contada do ponto de vista 

daquele núcleo e é através dele que nos apercebemos da importância das mutações e 

convulsões do passado. Ao transferir a focalização do poder para o cidadão comum, o 

narrador problematiza o conceito de História consagrado e cria uma outra dimensão do 

fazer histórico.”
93

 Num artigo posterior, Maria de Fátima Marinho aborda a importância 

da memória, enquanto construção de um passado encarado como imprescindível para 

                                                                                                                                               
demais documentos atestadores da sua referencialidade, diz respeito ao “ser biológico e jurídico-social” e 

o segundo só existe no interior de um texto literário enquanto “entidade ficcional que tem a função de 

enunciador do texto e que só é cognoscível e caracterizável pelos leitores desse mesmo texto” (Cf. 

AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel de – Teoria da Literatura, 8.ª ed., Coimbra: Almedina, 1988, pág. 

227), é “a instância da qual dependem as vozes que concretamente falam nos textos literários” (Cf. Idem – 

Teoria e Metodologia Literárias, Lisboa: Universidade Aberta, pág. 86) ou, como realça Genette, o autor 

textual seria mais uma componente do texto ficcional: “L’énonciateur putatif d’un texte littéraire n’est 

donc jamais une personne réelle, mais ou bien (en fiction) un personnage fictif” (Cf. GENETTE, Gérard – 

Fiction et Diction, Paris: Éditions du Seuil, 1991, pág. 22), a “entidade operativa na obra”de acordo com 

a posição defendida por Helena Buescu (Cf. BUESCU, Helena Carvalhão – Em busca do autor perdido, 

Histórias, Concepções, Teorias, Lisboa: Edições Cosmos, 1998, pág. 25). Esta autora, tal como Aguiar e 

Silva, distingue autor empírico (neste caso a autora Luísa Beltrão) de autor textual, a “representação 

funcional de uma série de traços que operam a inserção do texto no conjunto mais lato das práticas sociais 

e simbólicas. O autor textual marca, no texto, ao mesmo tempo essa operação e essa dilacção.” (Cf. 

BUESCU, Helena Carvalhão – Em busca do autor perdido, Histórias, Concepções, Teorias, Lisboa: 

Edições Cosmos, 1998, pág. 25 e Idem – “Autores empíricos e autores textuais. Porque é que um autor é 

um problema” in Românica, n.º 6, Lisboa: Edições Cosmos, 1997, pág. 47). Foucault salienta a existência 

de determinados signos no interior do texto (pronomes pessoais, advérbios de tempo e lugar, flexão 

verbal) que reenviam para o autor. No entanto, ele não corresponde ao autor empírico, mas ao textual a 

que Foucault denomina de “função autor”, isto é, um “alter-ego” cuja distância relativamente ao escritor 

pode ser maior ou menor e variar ao longo da própria obra (Cf. FOUCAULT, Michel – O que é um 

autor? (trad. António Fernando Cascais, Eduardo Cordeiro), 4.ª ed., Lisboa:Vega, 2000, pág. 55).  
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 Cf. MARINHO, Maria de Fátima – O Romance Histórico em Portugal, Porto: Campo das Letras, 1999, 

pág. 149.  
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legitimar determinadas crenças ou opções. A memória seria, deste modo, o veículo 

fundamental à busca da identidade
94

. 

 O subtítulo permite enquadrar também a narrativa nos pressupostos dos estudos 

coetâneos sobre a vida privada das populações
95

. Conscientes das limitações da dita 

História oficial (apenas preocupada com as vertentes política, económica e militar) na 

reconstrução do passado de forma global, os historiadores da escola dos Annalles e seus 

seguidores dedicaram-se ao estudo da história das ideias, permitindo o eclodir da 

história da vida privada, na segunda metade do século XX. Historiadores como Philippe 

Ariès e Georges Duby
96

 direcionaram parte da sua investigação para as áreas do foro 

privado (a vida doméstica, as relações familiares, a vivência da sexualidade, …), 

encaradas como veículos de compreensão da vida das populações e dos seus líderes. 

 Procuravam, sobretudo, captar as outras dimensões da História (as do viver 

quotidiano), tidas como negligenciáveis, mas de extrema importância para a 

compreensão da mentalidade das épocas anteriores e, muitas vezes, responsáveis 

diretas/indiretas pelas decisões tomadas na esfera pública. Peter Burke realça, 

precisamente, essa alteração de hierarquias na forma de encarar os motores da evolução 

humana ao referir: “Once dismissed as trivial, the history of everyday life is now 

viewed by some historians as the only real history, the center to which everything else 

must be related.”
 97

  

Deste modo, o século XX permitiu valorizar essa dimensão ignorada pela 

História positivista e detetar nela os elementos vitais geradores de todas as mutações 

sociais, económicas, políticas e militares: “Car c’est précisément dans les conditions 

intelectuelles et matérielles de la vie quotidienne que se manifestent les forces don’t 

precedent les mouvements historiques; ceux-ci, qu’ils soient militaries ou 
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 Cf. MARINHO, Maria de Fátima – “A construção da memória” in Veredas Revista da Associação 

Internacional de Lusitanistas, vol. 10, Santiago de Compostela: Associação Internacional de Lusitanistas, 
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 Obras como a História da Vida Privada, História das Mulheres no Ocidente, entre outras, foram 

publicadas entre as décadas de 80 e 90. Muito embora a tetralogia surja nesse contexto, foi publicada 
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só ser editada passadas mais de duas décadas (Cf. MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em 

Portugal, 4 vols., Lisboa: Círculo de Leitores, 2010/2011). 
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 Cf. ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges (dir.) – História da vida privada (trad. e rev. cient. Armando 

Luís Carvalho Homem), 5 vols, Porto: Edições Afrontamento, 1989 - 1990. 
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 Cf. BURKE, Peter – “Overture. The New History: Its Past and its Future” in BURKE, Peter (org.) – 

New Perspectives on Historical Writing, 2ª ed., Cambridge: Polity Press, 2001, pág. 11. 
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diplomatiques, ou qu’ils concernent la constitution intérieure de l’Êtat, ne sont que le 

produit, le résultat final des changements profonds de la vie quotidienne ”
 98

. 

 A tetralogia, para além de apresentar o retrato de dois séculos de vida política 

portuguesa e internacional– à semelhança de qualquer romance histórico tradicional –, 

vai equacionar os critérios subjacentes à distinção esfera pública (o domínio dos 

homens)/esfera privada (o domínio das mulheres)
99

, deixar clara a dificuldade em 

delimitar com precisão cada uma delas e subverter a perceção tradicional  quanto à 

hierarquia desses dois mundos, dado optar-se, muitas vezes, por uma visão feminina dos 

acontecimentos. 

 Serão alguns elementos do sexo feminino e as personagens mais lúcidas, 

coerentes e verdadeiramente interessadas no progresso de Portugal, o porta-voz dessa 

inversão de prioridades: muito embora os homens atuem na esfera pública e dela 

tenham banido as mulheres, é no domínio privilegiado do sexo feminino – o privado – 

que são tomadas as grandes decisões, as capazes de modificar a vida de um ser humano: 

“os homens andam muito ocupados a elaborar leis e a impô-las, mas, na prática, quem 

realiza e transforma são as mulheres.”
100

, “Mulheres-trabalhadoras! Há-de ser por elas 

que o mundo vai à ruína! Não são os homens que mantêm a ordem, são as 

mulheres!”
101

, “os homens gritam, discutem, impõem. Mas são as mulheres que 

governam, porque o essencial passa-se no domínio do privado. É aí que nos 

realizamos.”
102
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 Cf. AUERBACH, Erich – Mimésis La representation de la realité dans la literature occidentale (trad. 

Cornélius Hein), Paris: Gallimard, 1968, pp. 44 - 45. 
99

  Essa distinção corresponde a uma representação burguesa do século XIX, acentuada no pós-Revolução 
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 Por isso mesmo, valorizam o papel da casa, da família, da centralidade da 

mulher; anteveem a degradação da vida pública ao captarem as mudanças sociais 

características do século XX – a destruição do conceito tradicional de família, dos 

valores e princípios constitutivos da identidade pessoal e social. A anulação, 

inoperância da vida privada levará à decadência da pública visto não existirem alicerces, 

figuras tutelares, mitos, histórias norteadores da atuação dos homens e com os quais seja 

necessário esgrimir pontos de vista. Esse tipo de cenário já havia sido traçado por 

Alexandre Herculano, num artigo publicado na Revista Universal Lisbonense; nele, 

alertava para as consequências da denegação do passado, das tradições e dos valores: tal 

postura implicaria a destruição da identidade e o consequente declínio do país 
103

. 

 Tal como a História da Vida Privada, a tetralogia tornará percetíveis as 

mudanças e os seus efeitos nefastos. As questões iniciais de Philippe Ariès, objeto de 

reflexão nos cinco volumes da obra mencionada, poderão ser complementadas pela 

visão ficcional dos romances de Luísa Beltrão. Também aqui o desnorte, a destruição da 

vida privada serão os motores da perda da identidade e, em última instância, do colapso 

de Portugal. 

 

 Não será evidente o estiolar dos espaços intermediários da sociabilidade privada, entre a 

residência e o local de trabalho? Não teremos vindo a assistir à rápida e desconcertante extinção 

da diferença entre masculino e feminino, que a história nos mostra fortemente ancorada na 

separação entre o exterior e o interior, entre o público e o privado? Não será hoje perceptível que 

é urgente um esforço para salvaguardar a própria essência da pessoa, já que o fulgurante 

progresso das técnicas desenvolve, arruinando os últimos baluartes da vida privada, formas de 

controlo estatal que, se não forem tomadas precauções, depressa reduzirão o indivíduo a não 

mais do que um número no seio de um imenso e aterrador banco de dados?
104

 

 

 À semelhança dos autores da História da Vida Privada, defensores do estudo 

dessa história viva, em ação, Luísa Beltrão preocupar-se-á em fornecer uma visão 

alargada do país ao incluir essa história da vida privada no retrato do Portugal político, 

documentado e apresentado nas mais diversas Histórias de Portugal; visão essa 

associada às vivências da elite e de uma camada circunscrita da população, o povo surge 

                                                                                                                                               
em Portugal A Época Contemporânea (coord. Irene Vasquinhas), vol. 3, Lisboa: Círculo de Leitores, 

2011, pág. 11). 
103

 Cf. HERCULANO, Alexandre – “O Muro de Elrei D. Fernando 1.º” in Op. Cit., Tomo II, n.º 1, 

Lisboa: Imprensa Nacional, 6 de janeiro de 1842, pp. 90 – 92.      
104

 Cf. DUBY, Georges – “Prefácio à História da vida privada” in ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges 

(dir.) – História da vida privada (trad. e rev. cient. Armando Luís Carvalho Homem), vol. 1, Porto: 
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como uma massa abstrata, mencionada sempre que urge distinguir a elite dos 

comportamentos e cultura associados ao grosso da população.  

No entanto, a autora enfatiza a sua insatisfação por não ser possível, com 

palavras, reproduzir esse viver quotidiano, mostrar a vitalidade desse mundo privado 

visto faltarem fontes capazes de sustentar esse tipo de história: “Fica-me a insatisfação 

do pouco que fiz ao procurar erguer figuras vivas, porque o que é vivo não se descreve, 

esquematiza-se. Bem ou mal, aqui fica a minha intenção de contar uma história privada 

de gente portuguesa.”
105

 Nestes quatro volumes é estruturante essa complementaridade 

do discurso da História e o da diegese, nesse mesclar contínuo de factos reais e 

ficcionais – principalmente nos volumes três e quatro –; muito embora, os últimos 

sejam o fulcro da construção da obra. 

 

Espejo de dos rostros. La novela y la historia son dos discursos de invención que se apasionan 

por el tiempo. Ambas, a su manera, recrean una dramática del devenir humano. Por eso se 

reflejan y se prestan mutuamente sus rasgos. Sin embargo difieren en su rostro final: la historia 

se descubre como un saber científico y la novela como un saber narrativo. La una se brinda en la 

razón, la outra se ofrece en la imaginación. La prédica de la historia, com su exclusividad de 

ningún lenguaje, porque todos los lenguajes le son pertinentes, incluye hasta lo que no parece 

probable (la imaginación es una argamasa), su juego no es o consenso no juego para ganar: jugar 

es lo que cuenta.
106

 

 

 

2.1. Romance histórico ou romance da vida privada 

 

 

            “Move-me sim a vontade de entender o fio   

condutor que nos transporta ao que hoje somos” 

       Luísa Beltrão, Os Bem-Aventurados 

 

 

 Esta tetralogia pode, assim, ser classificada como um conjunto de quatro 

romances históricos, muito embora algumas das características desse género sejam 

reequacionadas e subvertidas para instaurar a perceção de que a narrativa é ficcional, é 

                                                 
105

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 13. 
106

 Cf. LARIOS, Marco Aurelio – “Espejo de dos rostros. Modernidad y postmodernidad en el 

tratamiento de la historia” in KOHUT, Karl (ed.) – La invención del pasado: la novella histórica en el 

marco de la posmodernidad, Frankfurt: Vervuert, 1997, pág. 136. 



 39 

uma construção do seu autor, pois fala “do que não existe, embora apresentando a sua 

não-realidade como se existisse realmente”
107

. Tal desconstruir do conceito de que um 

romance histórico corresponderia ao relato objetivo e factual da História é evidente não 

só no subtítulo da obra, mas também na forma como a autora vai doseando a referência 

a factos reais e aos do foro privado, permitindo detetar na tetralogia a própria evolução 

do romance histórico ao longo de dois séculos.  

 Estes romances tornam evidente a mutação dos pressupostos associados à 

elaboração deste género romanesco e da própria escrita. Nos dois primeiros volumes é 

notória uma maior proximidade com o romance histórico tradicional – ou não 

decorresse a diegese no século XIX e início de XX. No entanto, neles aparece a 

polifonia discursiva
108

, a reflexão do narrador sobre os comportamentos das 

personagens (“A virtude do meio termo era custosa, deu percentagens de lucro, não 

lições de moral.”
109

, “Foi benéfico para ele o contacto com espíritos superiores, artistas, 

cientistas, políticos, filósofos, seria a doença que os tornava filósofos ou seriam os 

espíritos superiores mais atreitos à doença?”
110

), alusões ao futuro ou ao presente do 

narrador, tornando clara a não coincidência entre o tempo da ação e o da escrita (“Mas a 

questão ibérica manter-se-á por muito tempo e irá fazer correr muita gente, prenúncio de 

futuras uniões menos polémicas e mais eficientes,”
111

, “No entanto, não sabia se o havia 

de oferecer aos Alemães, se aos Aliados e tal problema, que hoje não teria importância 

nenhuma”
112

), a inclusão do pensamento ou do que seria a intervenção da personagem 

no discurso do narrador sem qualquer tipo de indicação (“A viagem fora longa e aflita. 

Conhecera a dureza do anonimato, sofrera calado a sordidez rugosa da promiscuidade, 

passara frio e fome, tivera dúvidas, será que Deus castiga os insensatos?”
113

, “Pedro 

sorriu, porque a afirmação era tudo o que havia de mais exacto, mas vinha com uma 

missão e pelo menos tinha que tentar desempenhá-la, a mania que as pessoas têm de 

julgar os outros por si próprias”
114

), a apresentação do fluir temporal de forma não 
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 Cf. ISER, Wolfgang – “A ficcionalização como dimensão antropológica da literatura” (trad. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 
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cronológica, privilegiando uma espécie de amálgama, onde todos os tempos coexistem 

em simultâneo (“Albertina adorava Lamalou e a convivência, apesar do desgosto, toda a 

vida ela falou desta convivência que, valorizando o espírito, satisfazia a matéria.”
115

).  

 Os dois últimos (cuja ação percorre a época do Estado Novo até à atualidade) 

evidenciam uma cada vez maior polifonia discursiva, incluem reflexões sobre a matéria 

narrada (“Mais tarde diria que fora uma refugiada política, mas isso foi mais tarde, 

quando o álibi lhe veio parar às mãos. Ou talvez não dissesse. É tão difícil esta história 

dos álibis! Terá sido Constança que o disse? Não, definitivamente não disse, o seu álibi 

foi outro, construído por si. Peço desculpa pelo engano.”
116

), há hiatos e amálgamas 

temporais geridos pelo narrador (apresenta acontecimentos do passado não narrados, 

como se já os tivesse relatado, para só os abordar posteriormente - tal é o caso do 

incidente nos estúdios de Joinville envolvendo Isabel e Richard)
117

 , ocorrem 

intromissões sistemáticas da instância narrativa (“Os ventos de mudança, a 

autodeterminação dos povos…‘Uma ova’, diria Salazar (Salazar não empregaria 

calão)”
118

, “As notas gloriosas do hino, transmitidas pelos altifalantes, ecoaram pela 

artéria lisboeta e no fim os aplausos saudaram a Pátria e o guia da Pátria, aquele que 

restituíra o orgulho à Nação, pobre nação que andara em bolandas, sem rumo, sem 

esperança no futuro”
119

), aparecem segmentos dialogados apenas com a textualização 

das intervenções de um dos interlocutores (“Jeanne contou que também trabalhava no 

Daily Mirror, como secretária, não, não era de Paris e sim da Provença, viera com 

dezoito anos à procura de uma situação, não, não conhecera Richard no jornal”
120

) ou o 

narrador salienta o facto de eles serem meramente especulativos, desnudando a própria 

forma como o texto foi construído (“Este diálogo é pura ficção na medida em que tais 

interlocutores jamais se encontrariam na circunstância propícia ao confronto de 

opiniões.”
121

). 

 Esses estratagemas acabam por fazer colapsar todo o cenário do romance 

histórico tradicional, culminando na total subversão quando, no fim do último volume, 

todas as personagens se eclipsam para deixar sozinha a tia Graça (fonte de memória, o 
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útero da tetralogia) e ela constata a não-realidade daqueles seres: uns eram fruto da sua 

memória, outros da sua imaginação e ela própria tinha sido ficcionalizada, existindo 

como tia Elisinha. 

 

 Subitamente a tia Elisinha sentiu um sopro gelado a percorrer-lhe o corpo e a murchar-

lhe a vitalidade espantosa que até aí a animara… 

 Olhou à sua volta: não havia ninguém. 

 NINGUÉM. 

 A família que segundos atrás se agrupava para a fotografia histórica, desaparecera, 

como se tivesse sido misteriosamente arrebatada por força oculta.
122

 

 

 – Becas! Ainda bem que está aqui… Por amor de Deus faça alguma coisa… eles 

desapareceram todos. 

 – Não desapareceram, tia, pela simples razão de que nunca existiram. 

 – Como? Não estou a perceber, oiço pouco… Porque está aí tão calma quando a minha 

família desapareceu toda? 

 Becas abraçou-a: 

 – Ó tia, não se enerve assim, faz-lhe mal – alteava a voz. – Eles eram personagens de 

romance.”
123

 

 

 Com o intuito de assinalar essa distinção entre o universo da diegese e aquele 

onde habita a tia Graça, a autora alterna, nestas páginas finais, os fragmentos escritos 

em itálico (relativos à personagem-real tia Graça) com os escritos em letra normal 

(idênticos à escrita da própria tetralogia). O uso do advérbio “Subitamente” associado à 

repetição do pronome indefinido “ninguém” (acentuado pela sua maiusculação na 

segunda utilização) realça a rapidez do quebrar da ponte estabelecida entre o mundo 

ficcional e o referencial. 

 Para recriar/fundamentar a existência desta obra enquanto romance histórico, 

existe uma “Introdução” no primeiro volume onde, assumindo-se uma primeira pessoa, 

são explicitados os motivos norteadores da elaboração da tetralogia. Por um lado, 

porque “Por vezes dá-[lhe] a nostalgia das histórias contadas na [sua] infância.”
124

; por 

outro, visto o universo imaginário do homem moderno estar povoado de pseudo-heróis 
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“numa miscelânea apátrida”
125

, sem valores e identidade que urge desconstruir e, 

finalmente, porque foi criada num meio de contadoras de histórias (a avó das histórias 

terríficas; a dos contos de fadas e a bisavó sofrida e feliz que contava histórias 

“verdadeiras, vividas por si ou por gente que conheceu”
126

). Entre estas, as que mais a 

fascinavam eram as últimas, visto lhe permitirem ter a perceção do fluir temporal, a 

forma como vai sendo criada a identidade e o facto de cada elemento ser um elo no 

devir: essas narrativas “[Levavam-na] a sentir que pertencia a um mundo que vinha de 

longe e que se continuaria.”
127

  

Posteriormente, no Colóquio da Arrábida em 2002, a autora voltará a enfatizar 

essa intenção. A tetralogia é o meio ao seu dispor para construir essa linha cronológica 

entre o passado e o futuro: “O motivo que me levou a escrever esta obra de grande 

fôlego foi isto mesmo: tecer um fio para uso da memória, um fio orientador no tempo, e 

com esse fio construir uma teia que permita não confundir o dia em que se nasceu com 

o começo do mundo, ou os estilos ancestrais como anacrónicas projecções relativizadas 

por modas consumistas.”
128

 

 Tal permite a tomada de consciência da pertença a uma comunidade, a 

construção de uma identidade individual e, simultaneamente coletiva, como enfatiza 

Fernando Gil: “Identificamo-nos a nós próprios através da nossa experiência porque 

cremos descobrir nela uma continuidade que conservamos e que nos conserva. O 

passado exige ser apercebido como uma linha ininterrupta de existência e não como 

uma sequência de acontecimentos instantâneos.”
129

 

 Com base nestes pressupostos, salienta-se: “as histórias de gente vulgar, 

passadas aqui na nossa terra e não em Paris ou Londres (…), dava-me [sic] esperanças 

para o futuro.//Por isso me pareceu importante escrever histórias de gente nossa, 

corridas ao fio do tempo. E porque tinha ao meu alcance fontes importantes de História 

viva.”
130

. O conceito de “História viva” relaciona-se com os princípios defendidos pelos 

historiadores do século XX ao valorizarem o tipo de fontes inerentes à elaboração da 
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história da vida privada. Neste caso concreto, essa fonte prende-se com a memória da 

“tia Graça”, apresentada como uma espécie de “coautora” da tetralogia: “Para levar a 

cabo a minha tarefa de escrita, tive a ajuda preciosa da ‘tia Graça’, uma senhora que ao 

tempo tinha 99 anos e morreu três anos depois, passando-me um testemunho de vida. A 

sua memória prodigiosa abria-me os caminhos (…).”
131

 Concebe, assim, a diegese 

como “história de gente nossa” e a sua intenção era “contar uma história privada de 

gente portuguesa.”
132

  

 Está, deste modo, criado o cenário base do romance histórico tradicional – 

aquele que vai relatar a história de um povo, uma família, uma personalidade, … –, 

muito embora o subjetivismo, a impossibilidade de comprovar a veracidade de grande 

parte da informação, a hipótese de ela ser distinta da versão oficial surgirem mesclados 

nesta “Introdução”: a narrativa mistura dois planos, as memórias da tia e a construção 

ficcional, ou não fosse este um romance pós-moderno a mimetizar a forma como o 

romance histórico era elaborado no século XIX e inícios de XX. 

 A procura em criar um cenário verosímil leva à inclusão, em cada um dos 

volumes, de uma “Nota Prévia”. Nesses textos introdutórios, o autor empírico apresenta 

os elementos subjacentes ao pacto de leitura a ser estabelecido com o leitor empírico: 

neles assume-se que os factos narrados, muito embora comuns à generalidade dos 

portugueses da época, têm como base a história da sua família. Neles rememoram-se os 

objetivos inerentes à elaboração da tetralogia e salienta-se o facto de a instância criadora 

do universo ficcional ter consciência de estar a praticar “uma violação: limitava-[se] a 

captar indícios, como os violadores de túmulos”, de “profanar um mistério que não 

[lhe] pertence e que teimosamente [tenta] desvendar”:  

 

Quando me dispus a fazer o primeiro volume desta “Saga Familiar”, movia-me o desejo de 

“erguer figuras vivas” como então escrevi na introdução. (…) Este segundo volume refere-se já 

a um tempo mais próximo e muita gente há que ainda o viveu. Ao concebê-lo vi-me 

repentinamente entrando num enorme recinto cheio de gente que falava, sem que eu percebesse 

o que diziam.
133

 (…); É este o terceiro volume da tetralogia, Uma História Privada que me 

propus escrever com o objectivo de recriar épocas ao correr das gerações.
134

 (…); Com especial 

incidência neste volume, cuja pesquisa foi orientada sobretudo pelos testemunhos orais, 
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expresso a minha gratidão para com os que aceitaram falar das suas experiências, sentimentos, 

opções, permitindo-me compreender melhor o lado privado de uma época que ainda não é 

história.
135

 

  

De igual modo, sustenta-se a veracidade do discurso pela inclusão sistemática de 

datas numa tentativa de tornar tudo “quantificável” e credível. Daí a minudência dessas 

referências que incluem a referência ao ano, mês, dia e, por vezes, hora da ocorrência do 

facto relatado (“Corria o dia 7 de Outubro de 1931”
136

, “No dia vinte e um de Setembro 

de 1899, a família de Júlio mudava-se para Lisboa”
137

). 

 Em todos os volumes surge uma árvore genealógica para facilitar a apreensão 

das relações familiares, a forma como a “Saga” foi sendo edificada (cria-se, deste modo, 

a ilusão histórica da árvore genealógica) e, nos dois primeiros volumes (os mais 

próximos do romance histórico tradicional), cada capítulo é antecedido da reprodução 

do retrato da(s) personagem(ns) fulcro do capítulo
138

 e de um relato da tia Graça, no 

português da época, onde ela assume ser a voz da narrativa, transportando ecos dos 

antigos contadores de histórias
139

:  

 

Este pormenor mostra bem as proporções desta fortuna de que falarei mais adeante.
140

, Cazou 

em primeiras nupcias com Dona Antonia de Moura Telles, senhora muito baixinha e fragil, 

tendo trez filhos, de que falarei mais adeante.
141

, Do conde de Aguim, de quem não me lembro, 
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Graça na tetralogia de Luísa Beltrão) ” (Cf. Idem – Um poço sem fundo: Novas reflexões sobre literatura 

e história, Porto: Campo das Letras, 2005, pág. 33). No entanto, neste caso particular, as memórias não 

são fictícias porque existem esses relatos escritos pela tia. Contudo, a partir deles (de certos excertos, da 

adaptação/reordenação de algumas das memórias – seguindo as próprias instruções da tia Graça), erigiu-

se um universo ficcional profundamente verosímil (Cf. Anexo – pág. 393). 
140

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 19. 
141

 Idem, Ibidem – pág. 20. 
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pois morreu no ano em que eu nasci, falarei mais adeante, assim como de meu pae e tios.
142

, 

Como já disse atraz, a família de meu pae é complicada.
143

 (…), Já expliquei atraz (…).
144

, Mas 

voltando à vida de meus pães (…)
145

, Durante mêses tive pezadelos, sempre fui muito nervosa e 

atreita a visões e medos, depois contarei algumas delas, para não perder o fio à meada.
146

, 

Como já referi, viemos viver para Lisboa por causa da doença de meu pae.
147

, – O Afonso 

Costa, de que já falei (…).
148

,Prefiro voltar a coisas mais alegres.
149

 

 

 No entanto, nos últimos volumes tal estratégia desaparece visto ter sido efetuada 

outra opção: intensificam-se, ampliam-se as estratégias de desnudamento do processo 

criativo. Assim, não há o relato da história de uma personagem particular, mas a 

reprodução do que seria o viver quotidiano de uma família burguesa, com ligações ao 

centro do poder, detendo determinados privilégios e um status que é abalado/destruído 

finda a época do Estado Novo. Por isso mesmo, nas mesmas notas prévias, vai-se 

aludindo à função primordial da imaginação, das memórias e enfatiza-se que esta pode 

ser a história familiar de qualquer português: 

 

trabalhei com a imaginação, sendo que ela não é mais que um rearranjo da memória. As figuras 

deste romance são fictícias, movendo-se muito embora num palco temporal histórico. 

 Respeitei as lembranças da “tia Graça”, porque muito mais que os livros ela me 

ajudou a recriar a época. Porém, não é esta ‘Saga’ a epopeia da sua família, da minha família, 

de nenhuma família em especial. É uma história privada de uma qualquer gente portuguesa.
150

  

 

 Aí menciona-se que o primeiro volume foi feito a partir de personagens reais, 

embora “romanceadas”, o segundo apresenta já um afastamento dessa imbricação 

mundo real-mundo romanesco dado algumas situações e figuras terem sido inventadas e 

modificadas para preservar a “privacidade dos mortos e dos vivos”
151

, o terceiro é “um 

romance de ficção cujas personagens e enredos são fruto da minha fantasia. É evidente 

que continua o cenário histórico, muito embora não tenha havido objectivos científicos 

                                                 
142

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 87. 
143

  Idem, Ibidem – pág. 149. 
144

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 17. 
145

 Idem, Ibidem – pág. 19. 
146

 Idem, Ibidem – pág. 58. 
147

  Idem, Ibidem – pág. 101. 
148

 Idem, Ibidem – pág. 144. 
149

 Idem, Ibidem – pág. 228. 
150

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 11 -

12. 
151

 Algumas dessas alterações prendem-se com a modificação do nome de alguns dos filhos de Albertina e 

Júlio, a invenção dos descendentes e seu percurso de vida. 
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de rigor, antes o intuito de reconstruir, com alguma dificuldade, confesso, os ambientes 

e mentalidades de um certo estrato da sociedade lisboeta deste período”.
152

 

 

 Estes romances apresentam, dessa forma, o novo enfoque dado a este género 

narrativo. Como salienta Maria Boëchat,  

 

Evidentemente, o que se espera de um romance histórico – contemporâneo ou não – é que ele, 

distinguindo-se da narrativa histórica (pois, caso contrário, não seria romance) não se proponha a 

ser história, oferecendo-se como uma versão da ‘história oficial’, mas que ele, mostrando-se 

como ficcionalização da história, desloque esse discurso, colocando-o em questão
153

. 

 

 Decorrente desse posicionamento, no último volume, é possível identificar a tia 

Graça com a personagem tia Elisinha, realça-se alguns dos pilares de construção da 

tetralogia (similares aos apresentados nas notas introdutórias) pela voz de uma 

personagem aparentemente real, “a Becas”, o elemento humano que (re)liga a tia Graça 

ao presente, lembrando-lhe quem ela é e o motivo de todas as personagens terem 

desaparecido: 

 

 – É a tia Graça - respondeu Becas. – A tia Elisinha foi um nome emprestado para 

entrar no livro. Mas agora já saiu do romance. 

 – Romance? 

 – Sim, aquela tetralogia. Não se lembra de ter colaborado nos dois primeiros volumes 

onde contava a história da sua família? No terceiro volume, à medida que se aproximava dos 

nossos dias, os protagonistas passaram a ser puramente imaginários. Não se lembra, tia? Agora 

acabou. Este é o fim do último capítulo do quarto e último volume
154

. 

 

 No entanto, este diálogo é profundamente anacrónico, fictício visto a tia Graça 

ter falecido em novembro de 1995 e já não poder acompanhar o desfecho da tetralogia. 

                                                 
152

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 11. 
153

 Cf. BOËCHAT, Maria – “O romance histórico de José de Alencar” in BOËCHAT, Maria Cecília (org) 

– Romance Histórico Recorrências e Transformações, Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2000, pág. 115. 

Esta posição é também assumida por Linda Hutcheon ao salientar o facto de a metaficção historiográfica 

não aspirar a dizer a verdade e sim a equacionar qual a verdade a ser contada em prol da construção do 

conceito de realidade: “Fiction does not mirror reality; nor does it reproduce it. It cannot. There is no 

pretense of simplistic mimesis in historiographic metafiction. Instead, fiction is offered as another of the 

discourses by which we construct our version of reality, and both the construction and the need for it are 

what are foregrounded in the postmodernist novel.” (Cf. HUTCHEON, Linda – A Poetics of 

postmodernism – History, theory, fiction, New York and London: Routledge, 1988, pág. 46). 
154

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 281.  
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Este diálogo surge, assim, como mais uma subversão aos cânones tradicionais dado 

transportar para o discurso uma personagem real com a qual “Becas” dialoga que, à 

data, já não fazia parte do mundo dos vivos. 

Por outro lado, nos quatro volumes privilegia-se essa “História viva” (a do viver 

quotidiano, onde se sente “o pulsar das gentes, o modo como vivem, como se adaptam, 

como evoluem…”
155

), transmitida oralmente, perpetuada pelos contadores de histórias 

(como a tia Elisinha e as avós), possibilitando às gerações futuras a construção de um 

fluir temporal coletivo, gerador da consciência de si e da pertença a uma comunidade: 

“Com os ditos quatro livros propus-me falar da casa, do espaço íntimo da casa e da 

vinculação aos ritmos domésticos; propus-me dar nexo à memória, à minha memória e, 

por arrasto, à memória dos que fossem convencidos pelas vivências que eu criava, 

revendo-se nelas como se de suas memórias se tratassem.”
156

 

 Ao contrário da denominada História oficial, aprendida na Escola, perpetuada 

pelos escritos oficiais e pelo sistema de ensino, difundida pelos meios de comunicação 

ao serviço do Estado, a história da vida privada não pode ser verificável a partir de 

fontes escritas/documentais, mas apenas com base no confronto das memórias pessoais 

desses contadores de histórias
157

. Ambas estabelecem uma dialética imprescindível à 

construção da memória humana, fruto das recordações, vivências pessoais e da sua 

inserção num mundo referencial necessário à compreensão e rememoração do passado. 

Por isso mesmo, a partir do terceiro volume, a História oficial passa a estar confinada a 

pequenos parágrafos (notando-se uma rarefação), enquanto a história da vida privada 

vai dominando o grosso da narrativa, estendendo-se por longas páginas. A primeira 

surge como um cenário (um conjunto de referências tempo-espácio-sociais) para 

contextualizar determinadas opções, ideologias e formas de estar das personagens, 

aparece como uma espécie de anotações sumárias contextualizadoras para manter o 

pacto de leitura previamente estabelecido:  

 

Em Abril desse ano de 1939 a Alemanha apoderava-se da Checoslováquia, infringindo os 

acordos de Munique, já de si tão humilhantes para a Inglaterra e para a França, sem que a 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 56. 
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 Idem – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro (org.) – As teias que 

as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pág. 139. 
157

 Nessas memórias incluem-se também registos escritos (como é o caso dos diários, cartas) e materiais 

(objetos, roupas e afins) perpetuadores de diversas cambiantes da vida diária das pessoas. 
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Sociedade das Nações reagisse a não ser com discursos impotentes de indignação. E a Itália 

invadia a Albânia incorporando-a nos seus territórios.
158

 

 

 Muito embora não se proponha fazer História (nem a oficial nem a do 

quotidiano), a tetralogia permite visualizar as mutações ocorridas na sociedade 

portuguesa dos dois últimos séculos, evidencia a relação de interdependência entre essas 

duas vertentes da História e aborda a forma como os acontecimentos da esfera privada 

condicionam os da pública, permitindo a valorização de um mundo ignorado ou, pelo 

menos, menosprezado até meados do século XX: o das mulheres. O universo feminino 

destaca-se ao ser realçado o papel fulcral desempenhado pelo sexo feminino na vida 

quotidiana e a forma como as opções relativas à esfera privada interferem no devir dos 

homens e, posteriormente, condicionam a sua atuação na vida pública, alterando os 

meandros da História. 

 A tetralogia tem por base o objetivo de valorizar as mulheres, retirá-las do 

espaço da não existência social, inscrevê-las (na aceção de José Gil
159

) na História a 

partir de percursos de vida tão díspares e proporcionar o contacto com diversas facetas 

do feminino (a mulher-mãe, a mulher de negócios, a atriz, a ativista política, a cidadã 

modelo, a companheira, entre outras), criando uma “História plural, tanto na 

multiplicidade das figuras evocadas/ [inventadas] como na variedade de pontos de 

vista”
160

 à semelhança do que fizeram as autoras da História das Mulheres no Ocidente. 

Tal propósito será realçado pela própria autora durante a sua participação no Colóquio 

da Arrábida em 2002. A tetralogia   

 

é a história de uma família que eu quis narrar, ao longo de sete gerações, com início nas 

primeiras décadas do século XIX e terminando na actualidade. E insisto também em considerá-la 

uma visão feminina, não apenas pelo facto de a sua autora ser uma mulher, mas também pela 

escolha das personagens de suporte: 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 126. Veja-se, por exemplo, o parágrafo onde é abordado o assassinato do presidente 

Kennedy e o seu funeral de estado (Cf. Idem, Ibidem – pág. 282). 
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 O conceito de não-inscrição é explanado por José Gil a propósito da repugnância dos portugueses em 

cumprirem a lei, em viverem de forma marginal, que ele denomina de “Chico-espertismo”. No entanto, 

esse conceito pode ser transposto para todo o tipo de comportamento em que o ser humano se inibe de 

assinalar o seu contributo para a construção do mundo, optando ou sendo obrigado a optar por uma 

espécie de não-existência, como foi o caso das mulheres na sociedade portuguesa até meados do século 

XX (Cf. GIL, José – Portugal hoje: o medo de existir, 3.ª ed., Lisboa: Relógio d’Água, 2005, pág. 85.) 
160

 Cf. DUBY, Georges e PERRAT, Michele (dir.) – História das Mulheres no Ocidente (trad. e rev. 

cient. Maria Helena da Cruz Coelho, Irene Maria Vaquinhas, Leontina Ventura e Guilhermina Mota), vol. 

1, Porto: Edições Afrontamento, 1993 - 1994, pág. 8. 
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 Ana, a fundadora, Albertina, a doce, Maria Teresa, a combativa, Isabel e Mariana, as 

frágeis, Constança, a contraditória.
161

 

 

 Deste modo, emerge da diegese e dos elementos paratextuais o posicionamento 

particular da autora, ao observar a realidade e apresentá-la a partir do seu ponto de vista, 

ao desvendar esse universo minimizado do viver quotidiano e do sexo feminino: 

 

 Même si un texte littéraire voulait reproduire le monde présent, sa reproduction dans le 

texte serait déjà un changement pour la raison que la réalité répetée est dépassé par la vision qui 

en est offerte. En règle générale, le regard de l’auteur, visible dans le texte, perce les 

représentations du monde, les systèmes, les interprétations et les structures. Chaque texte 

littéraire porte en lui un regard sélectif du monde organisé au sein duquel il naît, et qui forme sa 

réalité référentielle
162

. 

 

 As capas da tetralogia
163

 excluem, desde logo, o mundo masculino e a esfera 

pública, apesar de, no primeiro volume, as figuras em destaque serem Manuel Joaquim 

e o conde de Aguim. Nos três primeiros surgem figuras femininas, em ambientes típicos 

da vida privada, facilmente associáveis a algumas das personagens (Ana de Jesus, no 

caso do primeiro, Maria Teresa, no segundo, Isabel e Mariana, no terceiro). No caso 

destes volumes, o vestuário das figuras femininas em evidência permite focalizar a 

atenção do leitor num determinado momento epocal e nalgumas posturas do feminino. 

O primeiro corresponde a um vestido do século XIX usado em momentos públicos 

(bailes, jantares, por exemplo), associado a uma maior rigidez dos gestos femininos; o 

segundo apresenta uma jovem num ambiente familiar, com roupas reveladoras duma 

maior liberdade de movimentos; o terceiro corresponde a uma cena familiar 

descontraída, num jardim, onde duas jovens dialogam. Nesta capa é evidente a 

passagem do tempo, as duas mulheres têm cabelos “à garçonne”, vestem roupas ligeiras 

típicas de meados do século XX.  

                                                 
161

 Cf. BELTRÃO, Luísa – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro 

(org.) – As teias que as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pág. 141. 
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 Cf. ISER, Wolfgang – L’ acte de lecture: théorie de l’effet esthétique (trad. Evelyne Sznycer), 

Bruxelles: Pierre Mardaga Editeur, 1985, pág. 9. 
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  Em conversa com a autora constatou-se que as capas foram criteriosamente pensadas em função do 

conteúdo de cada volume. Assim, o quadro do Visconde de Meneses tinha gerado a vontade de escrever 

um livro sobre o tipo de mulher aí retratado. Já as duas seguintes foram selecionadas em função da 

possibilidade de projetar o conteúdo dos dois volumes nesses quadros e a do quarto volume foi 

propositadamente concebida a fim de corporizar o desnorte, o caos, a multiplicidade de interpretações, a 

incapacidade em aceder ao presente e dele extrair um fio condutor inquestionável e capaz de sancionar 

todas as opções das personagens e da História oficial. 



 50 

 As próprias cores funcionam como evidências de situações, estados de espírito 

típicos de cada uma das épocas. Assim, se as tonalidades mais escuras ao fundo da 

imagem estão associadas aos dois primeiros volumes (onde a vida privada surge como 

um universo misterioso e inacessível), nos dois últimos, elas tornam-se mais claras 

muito embora com objetivos diferentes: no terceiro volume retratam um cenário de final 

de verão (fim da bem-aventurança) e no quarto dão corpo à ilegibilidade, à incapacidade 

em decifrar o objeto retratado dado o movimento semi-circular das linhas e a aparente 

confusão. 

 

 

                

 

 

            Esta obra funciona, assim, como um testemunho de uma época, de uma 

sociedade, de uma determinada conceção de escrita/literatura, de uma identidade em 

extinção, mas necessária à compreensão do presente. Mais do que recordar os princípios 

inerentes à construção e consolidação da identidade nacional, estes quatro volumes 

equacionam a importância da manutenção de um certo equilíbrio entre a esfera privada 

e a pública, visto o estilhaçar dos valores e comportamentos inerentes à primeira 

gerarem uma sociedade caótica, inoperante, sem figuras capazes de fazer evoluir um 

“país ingovernável” e “insolúvel” como Portugal. A própria autora advoga esse carácter 

pedagógico da tetralogia numa entrevista à revista on-line Mulher Portuguesa: 

 

 Escrever livros tem a ver com a minha área de mãe e educadora e a tetralogia tem uma 

função pedagógica. Depois do 25 de Abril as novas gerações passaram por um corte muito 

grande, devido a uma revolução de costumes a todos os níveis. A evolução social implica 

qualquer coisa que vem detrás, porque nada acontece que não esteja ligado ao passado que se 

projecta no futuro. Nessa linha creio que as novas gerações perderam um pouco das suas 
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referências e estes livros foram uma reflexão em termos de história recente, onde teve início a 

nova mentalidade da democracia.
164

 

 

 

 

 

 

3. A tia Graça: o cosmos criador da narrativa 

 

 

 

    “As pessoas alimentam a necessidade de mitos com figuras  

       fictícias, bonitas, ricas, vivendo contos de fadas.”   

       Luísa Beltrão, Os Mal-Amados 

 

 

 

 Desde o primeiro volume, a tia Graça é apresentada como o elemento genesíaco 

da narrativa, do universo simbólico, do imaginário coletivo onde a autora colhe a 

informação privilegiada para a elaboração da História privada. Desempenhando esse 

papel singular – ser o útero da diegese –, a tia, devido 

aos seus “noventa e nove anos”, é a fonte onde 

convergem todas as memórias, histórias que permitem ao 

ser humano construir a sua identidade pessoal e social. 

Por isso mesmo, “O seu corpo gasto continua a cumprir a 

função de prolongar uma enorme vontade de viver”
165

, à 

medida que os seus pares desapareciam, ela rejuvenescia 

dado nela “[desabrocharem] lentamente (…) uma força 

feita de memórias e uma dignidade fruto da resistência à 

morte.”
166

                                                                                                                         
167

 

 Enquanto personagem aparentemente “exterior” à diegese (nos volumes um e 

dois), o recetáculo das memórias e, simultaneamente, o local de construção/reordenação 
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 Cf. Anexo – pp. 394 – 395. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 12. 
166

 Idem, Ibidem – pág. 12. 
167

  As fotografias da tia Graça foram gentilmente cedidas por Luísa Beltrão. 

Tia Graça com 100 anos 
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dessa matéria-prima, o seu discurso surge sempre em itálico, ora antecedendo o início 

de cada capítulo (numa espécie de sinopse da matéria a ser narrada), ora desaparecendo 

discursivamente nos volumes três e quatro visto, como é notório no final da narrativa, 

ter-se transformado, no contexto da diegese, na personagem representativa da memória 

coletiva, das histórias passíveis de serem transmitidas de geração em geração e que já 

poucos querem ouvir: a tia Elisinha.
168

 Essa transformação em personagem ficcional 

está associada ao romance histórico ou ao biográfico “bem conseguidos” segundo refere 

Jacinto do Prado Coelho. Nesse tipo de romance, o universo ficcional é homogéneo 

visto o real ser absorvido, integrado e transfigurado pelo fictício; por isso, mesmo as 

personagens históricas transformam-se em ficcionais
169

. 

 A narrativa dos dois primeiros volumes constrói-se à semelhança de certos 

textos poéticos medievais/renascentistas (constituídos por mote e glosas), de alguns 

textos dramáticos da época como os de Gil Vicente, por exemplo, e dos textos em prosa 

de carácter religioso denominados sermões (constituídos por um tema – normalmente 

uma citação bíblica – e seu desenvolvimento). As “Memórias da tia Graça” e o texto 

ficcional criam uma espécie de jogo
170

, de diálogo polifónico na aceção de Bahktine
171

: 

as primeiras são o mote/tema incompleto apresentando a perspetiva da tia sobre 

determinados acontecimentos e pessoas, corresponderiam ao exórdio, à apresentação 

dos itens fulcrais da diegese; a autora vai glosar essas memórias de forma a desenvolver 

o mote – amplia, reduz, modifica – num raciocínio lógico, bem estruturado, revelando a 

sua perícia ao mesclá-lo com outros discursos das mais diversas naturezas
172

. A diegese 

surge, assim, dotada de algumas das características do discurso argumentativo: docere 

(refletir sobre certos aspetos da história dos portugueses), delectare (através de um 

discurso metamórfico) e movere (persuadir o destinatário, inculcar-lhe uma determinada 

visão de mundo). 

 A personagem real tia Graça
173

 é o garante da veracidade da narrativa e, por isso 

mesmo, no último volume, a autora, confrontada com o artigo de Luís Pacheco no 

                                                 
168

 O diálogo entre a tia Graça e Becas surge no último volume como já foi referido anteriormente (Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, 

pág. 280).  
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 Cf. COELHO, Jacinto do Prado – Camões e Pessoa Poetas da Utopia, Mem Martins: Publicações 

Europa-América, 1983, pág. 21. 
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 Cf. Anexo – pág. 396. Os excertos selecionados ilustram esse feito do mote/glosa e da capacidade em 

ampliar um tema previamente fornecido associando-lhe valores morais. 
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 As questões relativas à polifonia discursiva são abordadas no capítulo I. 
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  Item a ser abordado no capítulo I. 
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  A sua existência é comprovada pelo registo de batismo e pela certidão de óbito (Cf. Anexo – pp. 397 

–  398). 
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Jornal Diário Económico
174

, faz questão de provar a existência da tia Graça. Por isso, 

relata este incidente no Epílogo, descreve os seus últimos momentos de vida (a tia 

Graça faleceu em novembro de 1995, antes da publicação dos últimos volumes) e inclui 

uma reprodução da resposta que a tia Graça terá enviado para o Jornal (aí não só surge o 

número de telefone da tia, como há a referência ao facto de a fotocópia do Bilhete de 

Identidade ir anexada à carta
175

). 

 Esta senhora de mentalidade aberta (“Saltou o choque das gerações”
176

), 

consciente das mutações sociais (“Acabava o seculo e lembro-me de ouvir contar que 

muita gente temia a aproximação do fim do mundo, com catastrofes e terriveis 

desgraças. Eu era creança e não entendia, mas hoje que sou velha, penso que, de certo 

modo, foi o fim de um mundo e o principio de outro completamente diferente.”
177

, 

“Havia grandes escandalos em Lisboa, sempre os houve, mas os costumes e a moral 

mudaram muito desde os meus tempos de menina”
178

), de mente lúcida, perspicaz, 

observadora da realidade e, consequentemente, capaz de relacionar pontos temporais 

distintos de forma a detetar as vantagens/desvantagens da evolução relativa à passagem 

do tempo: 

 

As crianças nessa epoca eram educadas sem cuidado dos seus sentimentos. Os paes não se 

ocupavam dos filhos, que tinham medo deles, muito afastados e com ares rigidos e superiores. 

Nunca vi, enquanto nova, um pae pegar num filho pequeno ao colo, conversar ou tratar dele, 

nem que estivesse doente; esses trabalhos competiam às mães que por veses os castigavam 

exageradamente com açoites. Os filhos tinham medo de seus pais e agora são os pais que têm 

medo dos filhos, o que talvez seja mais grave, pois se os paes ignoram muito, os filhos ainda 

ignoram muito mais.
179

 

 

foca, logo na “Introdução”, alguns dos aspetos que serão o cerne da narrativa:  

                                                 
174

 A crónica de Luiz Pacheco foi publicada no Diário Económico de 24 de abril de 1995. Aí, para além 

de se questionar a realidade da tia, de a apelidar de “macróbia”, são tecidas algumas considerações sobre 

a forma como os dois primeiros volumes foram urdidos (Cf. Anexo – pág. 399). 
175

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 285. 
176

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 12. 

Expressão utilizada no volume quatro para descrever a tia Elisinha, muito embora com a substituição do 

verbo saltar por ultrapassar: “quase com cem anos ultrapassara o choque das gerações e por isso não 

complicava” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 257). 
177

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 59. 
178

  Idem, Ibidem – pág. 101.  
179

 Idem, Ibidem – pág. 145. 
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 - o papel desempenhado pela mulher na sociedade portuguesa (“Fui uma mulher 

de segunda porque nunca cazei, as senhoras solteiras tinham o papel de servir a familia 

e as cazadas apenas brilhavam atravez dos maridos. Como dizia a minha irmã, pior 

que um mau cazamento só não cazar. Hoje as mulheres valem por si, se são mais 

felizes, isso já não sei.”
180

);  

 - as mudanças culturais, sociais, políticas e tecnológicas ocorridas em Portugal 

(“muitas mudanças, mudanças tão grandes que parece quase impossivel: o fim da 

monarquia, o aparecimento da electricidade, da telefonia, do telefone (o do meu avô 

era o número trez), do automovel, da televisão, a ida à lua; assisti a revoluções, 

nascimentos e mortes, tantas mortes que não me convencem da minha.”
181

);  

 - o papel da família como garante da identidade (daí o seu conselho “à gente 

nova” para que “cultivem a familia, é a coiza mais segura que nós temos.”
182

); 

 - o caos em que vive o Portugal moderno por falta de referências (“hoje há mais 

abertura, mas se calhar por isso mesmo, põe-se tudo em cauza e aguenta-se menos. Era 

tão bom conseguir a liberdade sem perder a segurança!”
183

).  

 De igual modo, equaciona o posicionamento tradicional face à dicotomia 

passado/presente; urge optar por um posicionamento plurifocal, onde um tempo não 

elimine o outro, devem ser encarados apenas como lados distintos de uma mesma 

paisagem que é necessário apreender globalmente e com diferentes enfoques para se 

poder julgar e avaliar.  

 Decorrente dessa capacidade de se sentar “num banco de jardim para apreciar a 

paisagem e, quando já viu, [sentar-se] noutro banco do mesmo jardim para observar de 

outra perspectiva”
184

, a tia Graça não é apologista da eliminação do tempo passado, este 

não deve ser rasurado e suplantado pelo presente ou vice-versa; tem consciência da 

passagem do tempo, do facto de ao homem competir fazer dessas mudanças algo 

melhor: “Há quem diga que antigamente era melhor. Eu não acho, era diferente, as 

distancias eram grandes e a vida comprida, tinhamos que inventar as nossas 

distracções. Hoje há mais leveza, mais sinceridade, mais liberdade. Se a uzam bem, não 

                                                 
180

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 12. 
181

 Idem, Ibidem – pág. 12. 
182

 Idem, Ibidem – pág. 13. 
183

 Idem, Ibidem – pág. 13. 
184

 Idem, Ibidem – pág. 13. No fundo, a tia Graça capta a vida humana na sua essência polifónica, como 

diria Bakhtine, a realidade/verdade só é alcançável se for perspetivada de diversos prismas. 
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sei, penso que nunca se dá o valor senão ao que se vê nascer.”
185

 Face a essa forma de 

encarar o fluir temporal, caso fosse possível efetuar um retrocesso ao passado, a tia fá-

lo-ia não para o mudar, mas para o “viver melhor” dado ele ser “o nosso destino”.  

 O relato das memórias da tia Graça, para além de uma panorâmica geral sobre a 

história da família
186

, permite ir disseminando indicações de que a matéria narrada diz 

respeito a acontecimentos reais visto a tia ter em sua posse o retrato do avô
187

, o “formal 

de partilhas do [seu] avô, mas é um documento muito velho, manuscrito com uma letra 

de escrivão em ortografia antiga e cheia de abreviaturas. Está muito sumido e mesmo 

que eu quizesse não percebia nada. De qualquer maneira não conheço as expressões 

notariaes.”
188

; ter guardado os poemas de diversos poetas sobre a sua irmã Maria Teresa 

(“Ainda conservo alguns poemas sobre ela, quando tinha uns cinco ou seis anos.”
189

), 

uma carta da Rainha Dona Amélia escrita a uma amiga sua (“Tenho em meu poder uma 

carta da Rainha Dona Amélia, escrita por essa ocasião a uma amiga minha e que 

mostra o sofrimento tremendo de uma mulher que perdeu o filho e o marido.”
190

) e uma 

cápsula de uma granada lançada na revolta que conduziu Sidónio Pais ao poder 

(“Conservo na sala uma capsula de granada, em metal amarelo, com a data dessa 

vitória.”
191

). 

 Quando tais provas não existem, procura alicerçar a sua visão da história em 

discursos produzidos por outrem. Tal é notório em virtude da reiteração de expressões 

como “sei, por ouvir dizer”
192

, “Ouvi dizer”
193

, “Mas sei de ouvir dizer”
194

; “Constou-

                                                 
185

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 12. 
186

  Realça-se o facto de alguns desses relatos terem sido incluídos na Genealogia da família Seabra de 

Mogofores de José Manuel Reis e Gonçalo Calheiros. Tal é o caso das memórias relativas ao visconde 

Seabra/conde de Aguim (Cf. REIS, José Manuel de Seabra da Costa e CALHEIROS, Gonçalo Ferreira 

Bandeira – Genealogia da família Seabra de Mogofores, Porto: Edição D. Olga Maria de Seabra da Costa 

Campos da Costa Reis, 1998, pp. 76 – 77), a Ana de Jesus (Cf. Idem, Ibidem – pp. 83 – 84), a Manuel 

Joaquim e à sua morte (Cf. Idem, Ibidem – pág. 86) e à morte da primeira mulher de Manuel Joaquim (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 96). Para além disso, D. Maria da Graça Silva Teixeira redigiu uma outra memória – 

em estilo similar às da tetralogia – sobre Aristides Seabra (ficcionalizado como Heitor por Luísa Beltrão) 

para ser incluída na Genealogia a pedido do próprio autor da obra (Cf. Anexo – pp. 400 – 401). 
187

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 19. 
188

 Idem, Ibidem – pág. 85. 
189

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 19. Um 

desses poemas estava guardado com os textos da tia (Cf. Anexo – pág. 396). 
190

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág.104. A tia Graça tinha em seu poder uma reprodução efetuada por si da carta supramencionada 

(Cf. Anexo – pp. 403 – 404). 
191

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 184. 
192

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 19. 
193

  Idem, Ibidem – pág. 53. 
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me que”
195

,“Conta-se”
196

, “Contava-se”
197

, “Dizia-se”
198

, “Lembra-me uma história que 

ouvia contar”
199

, “Dizem”
200

, “Digo, consta-me”
201

, “lembro-me de ouvir contar”
202

  

(deste modo faz apelo à memória coletiva com o intuito de proceder a uma reconstrução 

da época); “por eles soube”
203

, “minha querida mãi contava”
204

, “Costumava dizer”
205

, 

“Dizia minha avó”
206

 (usa figuras da sua família como caução do texto); invoca também 

comentários de personagens referenciais como o da filha de José Luciano de Castro 

(“Contou-mo a propria Julia.”
207

) ou o seu conhecimento pessoal de algumas dessas 

figuras referenciais como é o caso do escândalo à volta de Alves dos Reis: 

 

 Um escandalo que apaixonou a opinião publica foi o caso do Angola e Metropole, o 

Engrola (sic) a Metropole. Não se falava noutra coisa, o julgamento dos culpados ocupou as 

conversas por muito tempo. O Alves dos Reis foi o fantástico autor do roubo que fez o espanto 

de Portugal e até da Europa. Seu cúmplice, José Bandeira, que conheci muito bem, era 

simpatico, generoso e inteligente, mas com fama de vigarista. Esses foram culpados. Mas o 

Antonio Bandeira, nosso Ministro na (sic) Haia é que dividia as opiniões, uns diziam que estava 

inocente, outros que era culpado. Tinha muito bom nome e talvês tivesse ido no engano do 

irmão, de quem era muito amigo. Mas numa coisa tenho a certesa que ele mentiu: Casara pouco 

antes com a Raquel Mota Marques, que vivia em casa da tia Eliza, começando a fazer vida de 

milionarios. Ele afirmava que a mulher era rica, no que mentiu
208

.  

 

 A tia Graça transformou-se, assim, não só em “coautora” da obra
209

, mas acima 

de tudo no testemunho da História viva, em ação, num amplo mundo repleto de 

símbolos e arquétipos onde a autora vai colher o estímulo para a criação literária. Essas 

memórias transpostas em discurso escrito tornam-se versão autorizada da história de 

uma família burguesa dos séculos passados através da miscigenação de histórias e 

                                                                                                                                               
194

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 115 
195

 Idem, Ibidem – pág. 20. 
196

  Idem, Ibidem – pág. 53, 86 e 116. 
197

  Idem, Ibidem – pág. 86 e 183. 
198

 Idem, Ibidem – pág. 115. 
199

  Idem, Ibidem – pág. 116. 
200

  Idem, Ibidem – pág. 149 e 150. 
201

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág.17. 
202

 Idem, Ibidem – pág. 59. 
203

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 55. 
204

  Idem, Ibidem – pág. 115. 
205

  Idem, Ibidem – pág. 116. 
206

  Idem, Ibidem – pág. 150. 
207

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág.143. 
208

 Idem, Ibidem – pág. 229. 
209

  Facto, aliás, por diversas vezes realçado por Luísa Beltrão em intervenções públicas. 
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mitos, tornando-se a própria diegese numa espécie de discurso sobre heróis lendários (o 

fundador da família e alguns dos seus descendentes, independentemente do sexo a que 

pertenciam). Tal decorre do facto de o mito ser, segundo Durand, 

 

un système dynamique de symboles, d’archétypes et de schemes, système dynamique qui, sous 

l’impulsion d’un schèmem tend à se composer en récit. Le mythe est déjá une esquisse de 

rationalisation puis qu’il utilize le fil du discours, dans lequel les symboles se résolvent en mots 

et les archétypes en idées. Le mythe explicite un schème ou un groupe de schèmes. De même 

que l’archétype promouvait l’idée et que le symbole engendrait le nom, on peut dire que le 

mythe promeut la doctrine religieuse, le systéme philosophique ou (…) le récit historique et 

legendaire.
210

 

 

 A “veracidade” dos acontecimentos narrados consubstancia-se também no facto 

de a própria tia Graça realçar a sua incapacidade para preencher as lacunas da memória 

através da fantasia:  

 

Nunca fui a Meinedo, mas sei que a familia vivia numa quinta muito bonita, a Quinta da Renda. 

Gostaria de a ter conhecido para arrumar as minhas lembranças nos lugares certos, só que 

então já meus paes tinham morrido e a quinta mudara de mãos, saindo da familia. Tornou-se 

impossivel realizar o meu desejo, porque vizitar estranhos é contra a minha educação. E 

infelizmente imaginar não é o meu forte.
211

 

 

 Incapacidade essa transposta também para a personagem tia Elisinha, senhora de 

uma memória prodigiosa (típica dos que não usam a imaginação), capaz de reter os mais 

ínfimos pormenores da realidade. Em virtude desse realismo dos relatos, semelhantes 

aos de um jornalista, a sobrinha Isabel aprecia o seu discurso epistolar enquanto veículo 

para ter disponível, de forma objetiva e imparcial, os últimos acontecimentos pátrios: 

“A correspondência de que mais gostara havia sido a da tia Elisinha, que redigia 

admiravelmente e que contava os acontecimentos familiares e nacionais com perícia 

própria de jornalista diplomado (…)”
212

. 

                                                 
210

 Cf. DURAND, Gilbert – Les structures Antropologiques de l’imaginaire, 11.ª ed., Paris: Dunod, 1992, 

pág. 64. 
211

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 20. 
212

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 33. 
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 Os textos relativos às “Memórias da tia Graça”
213

 assumem um carácter 

iminentemente coloquial, como se fossem fruto de uma conversa posteriormente 

transposta em registo escrito. Contudo, se de uma forma geral o interlocutor parece ser a 

própria autora da tetralogia (“Calcularás a minha alegria ao vê-las”
214

), momentos há 

onde ocorre a referência a um recetor plural (“Se calhar não perceberam, mas eu não 

sou muito boa a explicar.”
215

), numa espécie de diálogo com os leitores da tetralogia 

distantes temporal e mentalmente das situações relatadas. 

 A partir destes textos em itálico (onde se faz um breve retrato da personagem 

real sobre o qual será edificada a ficcional e o seu trajeto) facilmente se deteta quais as 

personagens a serem valorizadas no âmago da obra, tal é o caso de Manuel Joaquim
216

 e 

do conde de Aguim
217

; a crítica latente aos descendentes, inábeis para manter e ampliar 

o legado destes pioneiros, mas com vastas capacidades para delapidar o património
218

, 

por oposição às dificuldades enfrentadas pela tia Graça já em idade avançada (“É triste 

e às vezes vem-me um certo desconsolo deante das dificuldades por que passei, tendo 

que trabalhar já velha para viver.”
219

); a excecionalidade de Ana de Jesus
220

; o atraso 

sistemático do país, tão distante das nações desenvolvidas
221

; o papel central e, por 

                                                 
213

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pp. 19 – 20, 53 – 55, 85 – 87, 115 – 117, 149 – 150, 183 – 185; Idem – Os Impetuosos Uma História 

Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pp.17 – 19, 57 – 59, 101 – 104, 143 – 146, 183 – 185 e 

227 – 230. 
214

 Idem, Ibidem – pág. 58. 
215

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 149. Já no 

início deste primeiro volume, a “tia” solicitava permissão para aconselhar as novas gerações, os leitores 

da tetralogia (Cf. Idem, Ibidem – pág. 13). 
216

 Idem, Ibidem – pág. 19: “Não conheci meu avô, Manoel Joaquim Teixeira, mas sei, por ouvir dizer, 

que era alto de estatura, bonito homem, de vontade indomável e imensa energia. (…) Pelos seus dotes de 

inteligencia e espirito de sacrificio, fez enorme fortuna em África, Brazil e Portugal. (…)//Além de rico, 

foi também um heroe.” 
217

 Idem, Ibidem – pág. 115: “Não conheci pessoalmente o conde de Aguim porque ele morreu no ano em 

que eu nasci e que meu pae se formou. Mas sei de ouvir dizer que era um homem lindo, muito alto (media 

mais de um metro e noventa), finíssimo no trato e de extraordinária inteligencia. Muito culto e artista, 

tocava admirávelmente harmónica. (…) Era grande entendedor de arte, escritor e poeta, falava inglez 

corrente e francez a fundo, embora com má pronuncia”. 
218

 Idem, Ibidem – pág. 85: “meu pae falava que quando era novo as vendeu, tal como o tio António, sem 

sequer as verem, para gastar o dinheiro em estroinices, (…). É triste uma pessoa suar toda a vida para 

juntar uma grande riqueza e depois ela desaparecer estupidamente por falta de cuidado.” 
219

 Idem, Ibidem – pág. 86. 
220

 Idem, Ibidem – pág. 116: “O conde de Aguim cazou com minha avó, tinha setenta e dois anos e ela 

vinte e seis. Minha avó adorava-o. Costumava dizer que os velhos eram bem melhores que os novos, 

assim como assim, davam mais mimo e a experiência de vida tornava-os mais tolerantes. Quanto ao 

resto, os novos a princípio podiam ter mais ardores, mas depois era igual. E acrescentava brejeira que 

não tinha queixas nesse campo. De facto, apezar da edade avançada do conde, ainda tiveram um filho, 

Heitor.” 
221

 Idem, Ibidem – pág. 184: “Minha avó Maria Rita teve um cancro no peito e meu avô, aflitíssimo, pois 

que a adorava apezar da rispidez, conseguiu que fosse operada por um célebre cirurgião francez que 

tinha vindo a Portugal. A costura abriu e nunca cicatrizou. Já então Pasteur (1822-1895) falava nos 
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vezes, castrador da célula familiar quando os seus elementos se mantêm unidos por 

princípios morais hipócritas
222

, o estatuto de subalternidade, de menoridade contínua 

conferido às mulheres
223

 e o efeito das mutações radicais na organização social
224

. 

 Serão as palavras da tia Graça o fio condutor da diegese nos dois primeiros 

volumes ou mais precisamente as suas memórias. Elas correspondem à filtragem 

subjetiva do passado efetuada através de uma focalização crítico-reflexiva; faz-se uma 

rememoração de acontecimentos anteriores com o intuito de extrair um conjunto de 

ilações imprescindíveis à construção do trajeto evolutivo de uma família. A partir do 

terceiro volume, a personagem real apaga-se para deixar emergir a tia Elisinha, a 

contadora de histórias, o cordão umbilical das memórias familiares. 

 Nesses textos em itálico surgem as principais características da tia Graça, objeto 

de aprofundamento e ficcionalização ao longo dos quatro volumes; neles enfatiza-se o 

momento do seu nascimento e as dificuldades ocorridas para a manter viva (“Comecei 

com fome. Nasci pequenissima, minha mãe não me podia amamentar (…) Procuraram 

ama logo que nasci, vieram sete em três meses, todas pessimas. (…) A setima ama 

também se queria ir embora, ao ver-me tão magra e 

com tão máu aspecto (…) Salvou-me, mas fui sempre 

miuda, diferente de meus irmãos”
225

), o seu nervosismo 

ou sensibilidade exagerada (“… receava os meus 

nervos que então eram doentios, horriveis e me fiseram 

sofrer muito (…). Tinha sensibilidade exagerada e não 

fui compreendida nem tratada. Tinha visões que 

                                                                                                                                               
micróbios e na luta contra eles, mas por cá não se uzavam os seus métodos de desinfecção, nem 

tampouco se conheciam.” 
222

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 150: “Conheci-os a todos e já morreram todos, espero que estejam no céo, não sei se no céo as 

pessoas se podem dar umas com as outras, se calhar até era melhor que não, porque era capaz de 

continuarem as discussões.” 
223

 “Naquele tempo as coisas eram muito diferentes de hoje, um pae tinha todos os direitos sobre as 

filhas, que lhe obedeciam cegamente.” (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: 

Editorial Presença, 2000, pág. 17); a tia Graça evoca as principais atividades femininas, do foro 

doméstico, bem como algumas atuações públicas – a necessidade de quase não comerem em jantares não 

familiares por uma questão de decoro (Cf. Idem, Ibidem – pp. 18 – 19). 
224

  “A religião e os costumes sofreram uma extraordinaria evolução durante a minha longa vida. 

Melhorou-se.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 184), “Penso que hoje em dia tudo mudou e nem sequer a morte 

se passa como antigamente. A vida melhorou em muitas coisas, há mais justiça, há mais abertura, mais 

compreensão, mais ligeiresa. Só a morte é mais escondida, mais solitária, talvez porque haja menos 

crença, talvez porque haja menos tempo, não sei.” (Cf. Idem, Ibidem – pp. 229 – 230). 
225

 Idem, Ibidem – pág. 57. 

Tia Graça 
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julgava realidade.”
226

) e a aptidão para ser atriz (“Foi nessa altura que entrei na 

primeira peça de teatro (…). Era essa a minha vocação”
227

). 

 A tia Elisinha corresponde a uma ficcionalização da tia Graça à qual se 

acrescentou laivos de excecionalidade, muito embora esta seja de carácter negativo. Ao 

contrário das restantes personagens valorizadas na narrativa, esta figura apresenta 

aspetos divergentes de forma a tornar mais credível a sua atuação e apresentar uma 

outra forma de protagonismo: o indelével, na sombra das ações dos outros. 

 Desde o início é apresentada como um ser limitado, em tudo diferente dos traços 

de personalidade típicos de alguns Teixeira (a ousadia, perseverança, capacidade para 

inovar), apagada e com ligações a um universo oculto e insondável (o das visões, o 

paranormal):  

 

preocupava-se com a fragilidade da pequena Elisinha, que fitava o mundo com os seus estranhos 

olhos verdes, misteriosos e profundos como os de sua tia Elvirinha. Fora difícil alimentá-la, 

nascera tão pequenina que, ao vir à luz, não provocara dores à mãe e, talvez por isso, não exibia 

aquele apego à vida que os irmãos tão ruidosamente demonstravam.
228

 (…); Começavam-lhe os 

pesadelos e quando lhe vinham não pedia ajuda, ficava quieta na cama, rezando até que 

desaparecessem. Ao regressar a Lisboa não contava a ninguém o que sabia e no segundo ano que 

para lá foi, adoeceu dos nervos (…).
229

 (…); Elisinha começara a ter visões: desde as estadas em 

São Jerónimo e da amizade perniciosa da prima Alzira os nervos tinham-lhe dado angústias 

solitárias, não falava delas a ninguém com medo de punições. (…) No dia seguinte a mãe viu-a 

com ar transtornado, ela não queria contar, eu não sou doida, eu não sou doida! (…) A partir 

dessa noite, as visões nocturnas não mais a abandonaram, Elisinha emagrecia (…)
230

 (…); 

Albertina amava os filhos com equidade, embora à medida das suas diferenças, sendo Elisinha a 

companheira do quotidiano; não que lhe tolhesse os movimentos, estimulava-a nas actividades 

sociais, dentro dos limites devidos à fragilidade nervosa que sempre evidenciara. Saindo à tia 

Elvirinha, a vidente, desde pequena Elisinha fora atreita a terrores nocturnos; porém, com o 

tempo esses terrores haviam-se esbatido e a atenção desviara-se para o exterior, sobretudo desde 

que começara a recitar nas récitas de caridade
231

. 

 

 As divergências face aos restantes membros da família começam logo na altura 

do parto (indolor, enquanto o dos irmãos foi doloroso) e no facto de quase morrer à 

                                                 
226

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 183. 
227

  Idem, Ibidem – pág. 183. 
228

 Idem, Ibidem – pág. 83. 
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  Idem, Ibidem – pág. 112. 
230

  Idem, Ibidem – pág. 126. 
231

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 44. 
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fome; posteriormente, foi incapaz de interagir num mundo competitivo
232

 ou de impor a 

sua vontade a fim de concretizar as suas expectativas
233

 e foi educada para velar pela 

mãe: 

 

 A filha Elisinha ajudava muito em casa, dedicando-se além disso a obras piedosas. Nela 

descansava o pai, “um dia que eu falte, promete-me que nunca deixarás a tua mãe!”, pedido cruel 

que Elisinha achava natural, alguém na família teria de se sacrificar no resgate das benesses 

concedidas e esse alguém uma filha havia de ser e, dentre as filhas, a que mais maleável fosse ao 

sacrifício. E o extraordinário era que todos o aceitassem, estando Elisinha a ser educada para tal, 

como os herdeiros do trono em monarquia, ninguém pensava nela como potencial de sonhos e 

docilmente ela se sujeitava a isso
234

. 

 

Todavia, com o amadurecimento/envelhecimento, a tia Elisinha revela estar mais 

apta a integrar uma sociedade em transformação profunda
235

, em atuar face às 

calamidades/infortúnios (descobre a sua vocação de atriz
236

 e vai trabalhar em idade 

avançada
237

). Já no final da vida sofre com as perseguições infligidas aos denominados 

                                                 
232

  “Ana, sua avó, nunca tivera paciência para crianças e muito menos para uma criança tímida como a 

pequena Elisinha. De princípio ainda a levava nas visitas às amigas, mas a menina mantinha-se calada 

quando falavam com ela e a avó, com ar severo, chamava-lhe tonta, ‘esta criança parece tonta’, o que 

ainda acanhava mais a menina.” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 111); “(…) esta filha calada nunca fizera redemoinhos, nem sequer 

no nascimento lhe provocara dores (…) Nada lhe referiu das visões que continuavam a atormentá-la, 

disse-lhe coisas mais entendíveis, que se sentia infeliz: // – No colégio tratam-me como uma tonta porque 

eu nunca falo. Quando me perguntam alguma coisa, fico com tanto medo de dizer asneiras, fogem-me as 

ideias da cabeça…” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 126). 
233

 Veja-se a incapacidade da personagem em opor-se à vontade paterna para seguir a sua vocação 

artística (Cf. Idem, Ibidem – pág. 145) ou em solucionar o único conflito amoroso da sua existência, 

optando pelo esquecimento, indiferença e transferência desse impulso amoroso para a mãe e para as suas 

capacidades teatrais (Cf. Idem, Ibidem – pp. 238 – 239). 
234

 Idem, Ibidem – pág. 165. 
235

 “Conta gostava muito da tia Elisinha, tinha bons olhos para a vida e para o mundo, apesar de não ter 

razões para isso” (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 249). 
236

 “Elisinha não foi com os pais, trabalhava diligente nas obras de amparo que surgiam, desabrochara 

neste labor consolado e foi aqui que descobriu a sua vocação de actriz, reconhecendo-se com valor 

próprio, sem sombras familiares a retraírem-na; pela primeira vez angariou amigas só suas, que a 

aplaudiam e a apreciavam.” (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2000, pág. 202). O teatro funciona para a personagem como uma espécie de catarse, de 

descoberta de si própria; é o local onde assume uma personalidade distinta da família: “(…) teatro, única 

área onde obtinha êxitos, ao pisar o palco transformava-se, perdia a timidez, a voz habitualmente frouxa 

adquiria tonalidades magníficas, vibrava de emoções contidas, impossíveis de manifestar de outro modo.” 

(Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

170). 
237

 “Elisinha sentira como um insulto pessoal as censuras indignadas de sua irmã e, perante o choro da 

mãe, que adorava acima de tudo, decidira trabalhar.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 116), “Quando Elisinha 

começara a trabalhar, arrecadava o dinheiro ganho numa conta de banco” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 170), 

“Até eu que nasci quase morta, e comecei a dar lições aos cinquenta anos – a voz vibrava-lhe de orgulho 

porque as lições lhe rendiam bom dinheiro e a fama granjeada a obrigava a recusar os alunos candidatos.” 
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“fascistas” (elite burguesa, conivente com os ideais e atuação do Estado Novo) e acaba 

por perder o pecúlio amealhado com o seu esforço: 

 

 Ladrões eram os comunistas que lhes tinham roubado tudo sem que se pudessem 

queixar, nem à polícia, nem aos tribunais, o roubo fora legalizado e ainda por cima chamavam-

lhes fascistas, ladrões fascistas, quem roubava eram os outros, roubavam-lhes tudo sem lhes 

deixarem nada, a tia Elisinha, com mais de oitenta anos, que amealhara à custa das explicações 

de Francês e Inglês, que não tinha ninguém que cuidasse dela, que sempre trabalhara para 

escândalo da família (…), a tia Elisinha forreta a contar os tostões para não ter que depender de 

ninguém, que só andava de eléctrico e não comprava roupa, que remendava os lençóis e virava 

casacos (…), tinham-lhe roubado as economias, (…), as acções e os títulos não valiam nada 

(…).
238

 

 

 Paulatinamente, a personagem vai assumir um papel indelével e imprescindível 

dentro da célula familiar; pela ótica dos Teixeira, ela não é o símbolo do homem em 

ação, da heroína por excelência, do ser perfeito e não real; impõe-se pela fragilidade, 

maleabilidade à mudança e como memória familiar, a contadora de histórias 

propiciadoras da manutenção/construção de uma identidade pessoal e social:  

 

a tia Elisinha gostava muito de recitar versos, de contar histórias da família que ninguém tinha 

paciência para ouvir, histórias que ligavam os novos aos velhos, já nada disso interessava, o fio 

condutor partira-se (…)
239

; As histórias engancham-se umas nas outras, a memória familiar é 

importante. Mais tarde a tia Elisinha poder-te-á ajudar a conhecer o passado. Ela é espantosa! 

Tem quase cem anos e guarda a lembrança de várias gerações.
240

 (…); A tia Elisinha já viveu 

tanto, passou por tantas mudanças que relativiza o presente. O presente é apenas um ponto numa 

longa linha que vem de trás e se continua. A tia Elisinha é a nossa memória.
241

 

 

 A personagem funciona como uma contadora de histórias verídicas (a da sua 

família e a da conjuntura circundante). Por isso mesmo, durante os diálogos com o 

bisneto-sobrinho (João), criado longe da família de origem e das suas tradições 

ancestrais, desconhecedor dos seus ritos e genealogias, este vai beber sofregamente essa 

memória que a tia Elisinha tem para compartilhar: “João era um dos mais entusiastas, 

                                                                                                                                               
(Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 249). 
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 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 104. 
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 Idem, Ibidem – pág. 102. 
240

 Idem, Ibidem – pág. 248. 
241

 Idem, Ibidem – pág. 260. 



 63 

visitava a tia Elisinha semanalmente, (…), bebendo-lhe as histórias do passado (…).”
242

, 

“João via desenrolar-se as peripécias inusitadas das pessoas, sentia pulsar a História, as 

mudanças, o aparecimento da electricidade, do automóvel, do telefone, o fim da 

monarquia e o princípio da república, o fim da ditadura e o princípio da democracia 

(…).”
243

 

 É com ela, “uma assistente da vida” – porque nunca casou, nunca concluiu os 

estudos obrigatórios (instrução primária), nunca desempenhou o papel tipicamente 

atribuído às mulheres do seu estatuto social – que João (re)aprende o passado, passa a 

ter consciência das mutações ocorridas na sociedade portuguesa ao longo do último 

século e das dificuldades de toda uma sociedade para se adaptar à mudança repentina. 

 Contudo, ao invés das outras personagens (vítimas da passagem inexorável do 

tempo), a tia Elisinha – tal como sucedera com o conde de Aguim
244

 – vai conquistando 

um lugar de destaque. Ela assume uma velhice positiva visto simbolizar a memória, os 

fios de construção da identidade:  

 

os setenta anos de Afonso pesavam muito mais que os oitenta e tal da tia Elisinha, cuja idade lhe 

remoçava o carácter, abrindo esperanças de sucesso, ela que jamais tivera sucesso enquanto 

nova, o estatuto de mulher solteira, mulher de segunda, vindo do século passado, esbatia-se com 

o dourar dos anos e as conquistas revolucionárias (…)
245

 (…); E do mesmo modo a tia Elisinha 

quase a fazer cem anos (…), ela que nascera quase morta, que vivera sempre na sombra, agora 

era vedeta centenária, cheia de verve, “Deus e o diabo esqueceram-se de mim, assim o 

esquecimento se mantenha”, remoçava de ano para ano, não de corpo, o corpo engelhava, 

engelhava, em contrapartida a memória arrecadava cada vez mais coisas.
246

 

 

 Esta personagem acabará por demonstrar possuir uma das qualidades 

privilegiadas por Montaigne: a versatilidade, a flexibilidade relativamente ao mundo 

envolvente: “Não nos devemos apegar assim tão fortemente às nossas tendências e 

temperamento. O nosso talento principal é sabermos aplicar-nos a práticas diversas. O 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 279. 
243

 Idem, Ibidem – pág. 279. 
244

 A sabedoria conferida pela idade avançada e a dificuldade em a morte desempenhar o seu papel final é 

abordado no capítulo relativo ao conde de Aguim (Cf. Capítulo II da presente tese). 
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Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 147. “Lá estava a tia Elisinha, rija na sua velhice remoçada, a tia Elisinha que contava histórias 

de um passado épico, simples na evolução de vidas que pareciam tão longínquas como o Dom Afonso 

Henriques (…)” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 151). 
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 Idem, Ibidem – pág. 275. 
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estar vinculado, e necessariamente obrigado, a um único estilo de vida não é viver, é 

ser. As almas mais belas são as que têm mais variedade e flexibilidade.”
247
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 Cf. MONTAIGNE, Michel – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), Lisboa: 

Relógio d’Água, 1998, pág. 209. 
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CAPÍTULO I  

 

 A POLIFONIA DISCURSIVA 

 

 

1. Romance polifónico: vicissitude ou prodigalidade 

 

 

                      “Le roman pris comme un tout, c’est un phénomène  

  pluristylistique, plurilinguist, plurivocal.” 

                     Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman 

 

 

 Durante a sua longa gestação, o romance foi encarado pelos mais diversos 

autores e críticos literários como um género monocórdico, demasiado próximo do 

prosaísmo do quotidiano, destituído de características literárias específicas em virtude 

de o seu discurso ser semelhante ao do comum dos mortais por oposição ao estilo 

elevado, refinado da poesia. 

 Tais pré-conceitos propiciaram o afastamento deste género do centro do campo 

literário para as franjas
248

, a sua inclusão nos géneros menores caracterizados pelo 

plurilinguismo, pela indistinção entre géneros cómicos e dramáticos, pela criação de um 

jogo de máscaras onde elites e povo interagem sem o respeito aparente pelas regras 

emanadas do centro do poder/linguístico
249

. Contudo, vai ser esse mesmo fenómeno a 

catapulta para a transformação deste tipo de texto numa amálgama de estilos, 

linguagens e géneros, numa confluência de unidades compositivas harmoniosamente 

combinadas, reveladoras de um mundo polifónico, heteroglóssico e polimórfico
250

. 

                                                 
248

 Bakhtine realça “The enormous success of the novel in the nineteenth century has obscured the fact 

that for most of its history it was a marginal genre, little studied and frequently denounced.” (Cf.  

BAKHTINE, Mikhaïl – The Dialogic Imagination, Four Essays (trad. Caryl Emerson e Michael 

Holquist), 7.ª ed., Austin: University of Texas Press, 1990, pág. XXVI). 
249

 Para Bakhtine, este fenómeno corresponde à atuação das formas centrípetas (associadas à centralização 

sócio-política e cultural), com tendência para a normatização, e forças centrífugas (correspondentes ao 

fenómeno da descentralização). 
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 Para este autor russo, essas são as especificidades deste género discursivo: “La plurivocalité et le 

plurilinguisme entrent dans le roman et s’y organisent en un système littéraire harmonieux. Lá reside la 

singularité particulière du genre romanesque.” (Cf. Idem – Esthétique et théorie du roman (trad. de Daria 

Olivier), Paris: Gallimard, 2001, pág. 120). 
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 O romance assume-se, ao longo do seu trajeto evolutivo, como um género 

dinâmico, permeável à mudança, constituído por muitas camadas. É o enfatizar dessas 

especificidades e o deslocar do fulcro da estética da análise da linguagem para a da 

arquitetura do texto uma das inovações de Bakhtine. O romance surge como uma 

estrutura complexa, “comme un lieu de rencontre et d’interaction entre matériau, forme 

et contenu.”
251

 

 Para este teorizador russo, não só o romance como outros discursos (o teatro, a 

poesia, o discurso ideológico) pertencem ao “discours second”, visto emergirem de uma 

troca cultural, pertencerem a uma cadeia de outros enunciados. Antes de um qualquer 

discurso ser produzido, existem outros nos quais ele se inspira e, após ele, surgirão as 

respostas reativas desses enunciados. Posicionamento equivalente é também o assumido 

por Julia Kristeva para quem qualquer texto “se construit comme mosaïque de citations, 

tout texte est absorption et transformation d’un autre texte.”
252

, é uma prática semiótica 

onde se detetam diversos enunciados
253

. 

 Por isso mesmo, nenhum discurso se exaure em si mesmo nem vive isolado dos 

outros; eles conhecem-se e refletem-se uns nos outros: “Les énoncés ne sont pas 

indifférentes les uns aux autres et ils ne se suffisent pas à eux-mêmes; ils se connaissent 

les uns aux autres, se reflètent les uns les autres. (…) Un énoncé est rempli des échos et 

des rappels d’autres énoncés, auxquels il est relié à l’interieur d’une sphère commune de 

l’échange verbal” 
254

. Essa interação contínua entre enunciados dá corpo ao dialogismo, 

conceito criado por Bakhtine. Todos os enunciados fazem parte de uma extensa cadeia 

dialógica, de uma linguagem sempre em ação visto ser um produto da vida social: 

“toute communication, toute interaction verbale se réalisent sous la forme d'un échange 

d'énoncés, c'est-à-dire dans la dimension d'un dialogue.”
 255

 Para Kristeva, o dialogismo 

permite designar a pertença de um discurso simultaneamente a um “eu” e a um 

“outro”
256

 e para Beth Brait, ele diz respeito “ao permanente diálogo, nem sempre 
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 Cf. TODOROV, Tzvetan – Prefácio in BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique de la créations verbale 

(trad. Alfreda Aucouturier), Paris: Gallimard, 1984, pág. 10.  
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 Cf. KRISTEVA, Julia – Recherches pour une sémanalyse (Extraits), Paris: Éditions du Seuil, 1969, 

pág. 53. 
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  Idem – Le Text du Roman, second printing, Paris: Mouton, 1976, pág. 13. 
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 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique de la créations verbale (trad. Alfreda Aucouturier), Paris: 

Gallimard, 1984, pág. 298. 
255

 Idem – “La structure de l’énoncé” in TODOROV, Tzvetan – Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique 

suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, Paris: Éditions du Seuil, 1981, pág. 292.  
256

 Cf. KRISTEVA, Julia – “Une poétique ruinée” in BAKHTINE, Mikhaïl – La poétique de Dostoievski 

(trad. de Isabelle Kolitcheff), Paris: Seuil, 1970, pág. 13. 
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simétrico e harmonioso entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, 

uma cultura, uma sociedade”
257

. 

Não só os discursos existem por contiguidade com outros (daí a possibilidade de 

os refutar, confirmar, completar,…), como nenhum escritor corresponde a uma tábua 

rasa. Este último é uma espécie de livro infinito de incrustações, de vivências, leituras 

que, a certa altura, passam a fazer parte de si próprio, não permitindo destrinçar o Eu do 

autor desses outros eus inscritos, de forma progressiva, na sua memória. Ambos vivem 

na “semiosfera”, tal como foi definida por Lotman
258

, pertencem a um “continuum 

semiótico” organizado em diferentes níveis em perpétua interação
259

, portador de “un 

complejo sistema de memoria”
260

. 

 Ao assumir-se a existência da polifonia discursiva, qualquer texto é captado 

enquanto discurso que assimila e absorve outros, permitindo ao escritor manifestar a sua 

visão de mundo. No entanto, essa teia de intercâmbios não se limita ao jogo autor/texto, 

ele tem como cerne o próprio leitor, o destinatário último, o intérprete final desse amplo 

trajeto de construção de mundos. 

 O conceito de texto polifónico (do qual emergem várias vozes que se 

complementam, não é possível espartilhar sem destruir essa tessitura de ideias 

imprescindível à arquitetura textual, dado funcionarem por oposição, harmonia ou 

variação) é facilmente compreensível e detetável quando se assume o contexto original 

de aplicação do termo polifonia: a música. Este conceito surgiu por oposição à monodia, 

ao canto/música com apenas uma melodia produzida pela voz ou por um instrumento. 

Tal não exclui a possibilidade de coexistirem outras vozes ou instrumentos musicais; 

porém, estes limitam-se a reproduzir a mesma melodia, mudando apenas o registo (mais 

grave ou agudo, isto é à oitava inferior ou superior) ou a tessitura (uso de um soprano e 

um baixo, por exemplo, as duas vozes executam o mesmo trecho mas o timbre vocal é 

distinto). A música a uma única parte vai, aos poucos, dar origem a um outro tipo de 

peças musicais caracterizadas pela coexistência de diferentes melodias que se 

complementam e interagem entre si, criando um todo complexo e orgânico que se 

destrói, cessa a sua existência, se uma das vozes for truncada. Surge, desta forma, por 
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 Cf. BRAIT, Beth (org.) – Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido, Campinas: Editora Unicamp, 

1997, pág. 98. 
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  “La semiosfera es el espaço semiótico fuera del cual es imposible la existencia mesma de la 
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cultura y del texto (sel. e trad. Desiderio Navarro), Madrid: Ediciones Cátedra S.A., 1996, pág. 12). 
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  Idem, Ibidem – pág. 11. 
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  Idem, Ibidem – pág. 20. 
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volta do ano 1000 d. C., a denominada polifonia: trecho musical constituído por 

diferentes linhas melódicas, independentes, estas ocorrem alheias à melodia principal, 

mas imbricam-se nela e valorizam-na devido à união estabelecida entre elas (conceito 

este decorrente do uso do próprio lexema “poli” – remete para o uso simultâneo de 

várias vozes ou instrumentos ouvidos independentemente de forma a criar uma 

harmonia agradável).
261

  

 Um texto polifónico apresentará, desta perspetiva, uma linha temática central 

(equivalente à melodia do solista, em termos musicais), rodeada de muitas outras vozes 

com as quais cria um diálogo vocal, dando origem a um texto que não pode ser visto 

apenas como o somatório de cada uma das vozes/linhas temáticas isoladas
262

. Ao 

analisar discursos com estas características, Bakhtine, em Esthétique de la création 

verbale, salienta a necessidade de encarar o texto como um aglomerado de outros, ele 

não pode ser interpretado de forma autónoma e descontextualizada, nele cruzam-se 

outros discursos muitas vezes só detetáveis após o conhecimento da conjuntura histórica 

que os enformou: 

 

 L’oeuvre, tout comme la réplique du dialogue, vise à la réponse de l’autre (des autres), à 

une compréhension responsive active, et elle le fait sous toutes sortes de formes: elle cherchera à 

exercer une influence didactique sur le lecteur, à emporter sa conviction, à susciter son 

appréciation critique, à influer sur des emules et des continuateurs, etc. L’oeuvre predetermine 

les positions responsives de l’autre dans les conditions complexes de l’échange verbal d’une 

sphère culturelle donnée. L’oeuvre est un maillon dans la chaîne de l’échange verbal; semblable 

à la replique du dialogue, elle se rattache aux autres oeuvre-énoncés: à celles auxquelles ele 

répond et à celles qui lui répondent, et, dans le même temps, semblable en cela à la replique du 

dialogue, elle en est séparée par la frontière absolue de l’alternance des subjets parlants.
263

 

 

 O discurso polifónico surge, assim, como aquele onde diversas instâncias 

discursivas interagem e são detetáveis, correspondendo ao espaço da fragmentação do 

Eu falante. Esse estilhaçar discursivo permite trazer para a narrativa não só o caos da 

vida moderna, mas também os diversos enfoques de captação e interpretação dos 

                                                 
261

 Cf. HERZFELD, Friedrich – Nós e a Música (trad. Professor Luiz de Freitas Branco), Lisboa: Livros 

do Brasil, s/d.. 
262

 Tal processo é equivalente ao sucedido ao nível melódico, como menciona Herzfeld, as linhas 

melódicas “Entravam livremente, rodeavam-se, ligavam-se umas com as outras e valorizavam-se assim 

consideravelmente.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 33). 
263

 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique de la création verbale (trad. Alfreda Aucouturier), Paris: 

Gallimard, 1984, pág. 282. 
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acontecimentos
264

. Por outro lado, torna percetível o facto de nenhum ser conseguir 

construir a realidade do nada, o conhecimento humano é feito a partir das muitas vozes 

associadas à delineação do futuro, daí todo o discurso ter por base, direta ou 

indiretamente, outros discursos com os quais dialoga de forma a construir uma teia de 

incrustações. 

 Na tetralogia de Luísa Beltrão essa polifonia é notória, dado a autora ter 

recorrido a diferentes estratégias discursivas capazes de fazerem confluir no universo 

diegético as vozes de várias gerações, classes sociais e até nacionalidades. Tal como é 

particularizado por Bakhtine, nestes romances detetam-se várias unidades compositivas: 

a narração propriamente dita, o discurso gerido pelo narrador, formas da narrativa oral – 

como é o caso do diálogo entre as personagens ou de certas incursões do narrador/autor 

textual pela diegese –, o discurso das personagens (ora claramente identificado no corpo 

da narrativa, ora mesclado no discurso do narrador sem qualquer tipo de sinalização 

gráfica ou apresentado entre aspas para o diferenciar do diálogo propriamente dito ou 

sob a forma de discurso indireto livre
265

), diferentes tipos de narrativa escrita de foro 

                                                 
264

 “Je dois m’identifier à l’autre et voir le monde à travers son système de valeurs, tel qu’il le voit, me 

mettre à sa place, puis, à retour à ma place, compléter son horizon de tout ce qui se découvre depuis la 

place que j’occupe, hors de lui, l’encadrer, lui créer un entourage qui láchève, à la faveur du surplus de 

ma vision, de mon savoir, de mon désir et de mon sentiment.” (Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique de 

la création verbale (trad. Alfreda Aucouturier), Paris: Gallimard, 1984, pág. 46). Este tipo de 

posicionamento equivale à forma como a tia Graça encara a vida humana: ninguém é o “umbigo do 

mundo”, não há apenas uma verdade e uma visão de mundo. Para aceder ao conhecimento pleno urge ter 

acesso a diferentes perspetivas, associá-las sem as julgar para evitar a subjetivade do Eu, como já referira 

Montaigne (Cf. MONTAIGNE, Michel – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), 

Lisboa: Relógio d’Água, 1998). 
265

 Dado este ser um fenómeno sistemático da construção do universo narrativo, citam-se alguns 

fragmentos a título meramente exemplificativo. Relativamente ao discurso indireto livre, este surge 

incorporado no discurso indireto, nas falas não assinaladas das personagens bem como na reprodução 

com aspas dessas falas: “ruminava as brigas com o pai, o rapaz é maluco, como é possível desquerer 

assim os seus, que não, que não deixava (…) ‘ó pai não é estreiteza de coração, é largura de vistas’.” (Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 

21), “chocou-o isso de os escravos serem propriedade dos senhores como os porcos lá da terra.” (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 24), “Que não, que até gostava, que lhe personalizava a fala. “ (Cf. Idem, Ibidem – 

pág. 125), “E então pensava, porque não?” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 25), “ela abriu a porta, ‘como lhe 

posso agradecer o que fez por mim e pelos meus filhos?, o senhor salvou-me’.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 

134), “Os passos pararam diante do seu quarto, hesitantes, será que ele ia entrar?” (Cf. Idem, Ibidem – 

pág. 202), “E de repente ele percebeu, que idiota, estivera cego o tempo todo.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 

208); “só causava incómodos, qualquer dor o impressionava, mas este sofrimento terrível, este 

martírio…“ (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, 

pág. 23), “Albertina enlouquecera, onde já se vira uma senhora ter caprichos destes, obrigar uma família 

inteira a viver de modo tão precário!” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 62), “o corpinho engelhado que lhe saíra 

das entranhas, ‘olha, Heitor, é a nossa filha’.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 67), “como podia ele entender a 

profundidade da ferida que lhe fizera?” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 174), “que tinham agido por conta 

própria, que tinham sido os monárquicos, a Maçonaria” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 246); “As empregadas 

radiantes entraram em cena, ‘correu tão bem’, ‘a senhora faz milagres’ ” (Cf. Idem – Os Bem-

Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 19), “quem se julgava 

este homenzinho atrevido a troçar da sua alegria?” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 51), “pois não era ele um 
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semiliterário (cartas, as “Memórias da tia Graça”, manifestos), bem como o uso de 

formas literárias diversificadas incluídas no discurso do autor textual ou do narrador 

(aforismos, sentenças, digressões, comentários pessoais, reflexões filosóficas, entre 

outras). 

 Ao contrário dos textos monódicos, o discurso do autor não vai unificar em si 

essas vozes, nem assumir o papel de controlador ou garante da legitimidade de uma voz, 

como salienta Kristeva na introdução à Poética de Dostoievsky: 

 

Le discours de l’auteur est un discours à propos d’un autre discours, un mot avec le mot, et nom 

pas un mot sur le mot (nom pas um métadiscours vrai). Il n’y a pas de troisième personne 

unifiant la confrontation des deux: les (discours) contraires sont réunis, mais non pas identifiés, 

ils ne culminent pas dans un “je” stable qui serait le “je” de l’auteur monologique.
266 

 

 Ao não funcionar como o catalisador de vozes e posterior selecionador de uma 

voz considerada como a legítima, o próprio autor
267

 pode apropriar-se do discurso do 

enunciador conferindo-lhe significações distintas das atribuídas pelo narrador. Tal 

situação é bem evidente na tetralogia de Luísa Beltrão. 

 Ao inserir determinados vocábulos e/ou orações (adjetivos antepostos ao nome, 

advérbios, determinado grau dos nomes – como é o caso do diminutivo –, frases 

exclamativas, expressões dubitativas, interrogações retóricas, orações subordinadas 

relativas e causais, orações iniciadas pela expressão “ o que…”, frases parentéticas ou 

entre travessões e vocábulos entre aspas ou a negrito), o discurso passa a ter uma dupla 

orientação, a palavra passa a ser o veículo de transmissão de duas vozes. 

 Deste modo, em certos momentos da obra de Luísa Beltrão ocorre uma estrutura 

híbrida, um segmento do discurso onde o autor textual encastrou um elemento alheio ao 

                                                                                                                                               
homem casado e ela uma miúda com tendências devotas?” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados 

Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 76), “ele achou-a mais bela, mais 

doce, ‘já não tem dúvidas?’, que não, que não tinha nenhumas, ‘nunca deixei de pensar em si…’ ” (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 86), “imaginara a hipótese grotesca de todas as senhoras mostrarem os joelhos, 

‘talvez se desinibissem’ ” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 285); “também que ideia fazerem uma revolução às 

cinco da manhã” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 14), “que fosse, que não se preocupasse, ela ficava bem” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 27), “tirando 

lucros de posse, ‘é um primário, como pode ter tanto sucesso?’ ” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma 

História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 34), “recusando-se a sair à rua, ‘vêm-me 

buscar’ ” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 171), “Madalena, coitadinha, a viver em pecado com um tal Rui, 

capitão de Abril, de quem tivera um filho, um filho de cada pai (…), que vergonha” (Cf. Idem, Ibidem – 

pág. 216), “num compadrio sem arrogâncias nem servilismos, ‘a gente aqui é uma grande família’.” (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 263).    
266

  Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – La poétique de Dostoievski, (trad. de Isabelle Kolitcheff), Paris: Seuil, 

1970, pág. 15. 
267

  Este conceito diz respeito ao autor textual (Cf. nota 92, pp. 33-34).  
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discurso da personagem ou do narrador de forma a revelar o seu posicionamento 

ideológico. Esse fenómeno, para além de permitir captar a presença de duas vozes, 

reveste o discurso de uma certa coloquialidade como se à semelhança de Garrett em 

Viagens na Minha Terra
268

 também aqui a instância enunciadora convidasse o 

interlocutor a seguir com mais acuidade a sua linha de pensamento, induzindo-o a 

formular uma opinião condicionada sobre o acontecimento/personagem em questão ou 

entabulasse com ele uma espécie de diálogo para lhe relembrar determinados aspetos: 

“Gente vulgar é como quem diz…”
269

, “Bom, o quarto de banho deslumbrava”
270

, “A 

madrinha pôde finalmente ser Matilde, às escondidas do pai António Diogo, o tal que, 

pela zanga teimosa, continuava a banir a filha”
271

, “Que aquela noite foi pensada e 

organizada, disso não há dúvida”
272

, “Voltando a Isabel”
273

, “E depois este estado veio a 

anular-se com outro desgosto, mais que um desgosto, uma estupefacção existencial que 

repôs os afectos no seu lugar; mas estou já atropelar [sic] os eventos…..”
274

, “cujo 

presidente, ou chefe, ou lá como se poderia chamar”
275

, “Voltemos ao problema de 

Fátima”
276

, “de novo é como quem diz”
277

.  

 Outra estrutura de carácter coloquial evidente em alguns momentos da narrativa 

prende-se com a construção paralelística do parágrafo/frase ao longo do qual foram 

incluídas expressões oralizantes e verbos transferidores da voz, isto é, formas verbais 

que permitem ao narrador secundar a sua posição com a voz popular, a opinião coletiva: 

“O pai, Dom João VI, morrera em 1826, diziam uns que envenenado pela mulher, 

outros que envenenado pelos liberais, fosse pelo que fosse, ou por comida estragada, 

morrera envenenado (…)”
278

, 

                                                 
268

 Ao longo dessa obra, o leitor é diretamente interpelado, razão pela qual são recorrentes expressões 

como “benévolo leitor” ou “belas e amáveis leitoras”. Esse convidar o leitor a imiscuir-se na reflexão 

sobre o narrado correspondia, também, a uma manipulação efetuada pelos autores do Romantismo com o 

intuito de iludirem as expectativas dos leitores e condicionarem a forma como estes captariam os factos 

relatados (Cf. GARRETT, Almeida – Viagens na Minha Terra in Obras de Almeida Garrett, vol I, Porto, 

Lello & Irmão Editores, 1963, pp. 9 - 207). 
269

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 38 (Cf. Anexo – pág. 405). 
270

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 57. 
271

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 40. 
272

 Idem, Ibidem – pág. 246. 
273

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 156 

e 210. 
274

  Idem, Ibidem – pág. 159. 
275

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 32. 
276

  Idem, Ibidem – pág. 135. 
277

  Idem, Ibidem – pág. 277. Este tipo de intervenção assemelha-se ao discurso produzido pela tia Graça 

nas suas memórias. 
278

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 30. 
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Assim, já não se punha apenas a questão da queda do regime, porque ligado a essa queda, estaria 

o desmembramento do histórico corpo luso; assim, que todos os opositores fossem considerados 

traidores, viessem donde viessem pois pactuavam no jogo comunista; assim, ser a Pide um órgão 

essencial no desmantelamento dos focos dissidentes, das conspirações, ‘quem não é por mim é 

contra mim e quem é contra mim é comunista’; assim, ter sido Norton de Matos, o candidato à 

presidência em 1948, impedido de realizar de forma limpa a sua campanha, vindo a desistir da 

candidatura; assim, a dificuldade das resistências como a do MUD onde António Sérgio tinha 

assento e que viria a ser proibido; assim, ser a única via de luta contra o regime, a via clandestina 

liderada pelo Partido Comunista, o abominável Partido Comunista, hidra de sete cabeças, corta-

se uma, nascem três no seu lugar, como dizia a maioria bem pensante.
279

 

 

 A construção paralelística está por vezes associada ao mesclar da voz da 

personagem com a do narrador de forma a enfatizar a dificuldade em discernir quais as 

opções disponíveis para solucionar uma etapa difícil do país. Nesses segmentos mais 

extensos confluem não só as marcas de um discurso iminentemente oral, mas também 

as frases exclamativas, a interrogação retórica, as orações subordinadas relativas. 

Assim, há a sobreposição de vozes, numa espiral crescente até às exclamações finais. 

 

 Porque não aceitara Marcello Caetano a solução federalista para o problema das 

colónias africanas? É verdade que herdara uma situação explosiva, mas que raio, era um homem 

superiormente dotado como tivera ocasião de demonstrar através de uma carreira brilhante. Além 

de que assumira o cargo por sua livre vontade. Não se mostrava fácil, não senhor, passar de um 

regime autoritário para um regime mais aberto. E com uma guerra de várias frentes às costas. E 

com o mundo inteiro a exigir a independência das colónias. E com um país anestesiado, exausto. 

E com uma oposição tão radical que só poderia ser clandestina. E com as pressões económicas 

dos monopólios. E com a conjuntura internacional da guerra fria, que atingia o auge, fazendo 

perigar o equilíbrio do mundo. 

 Credo! Parecia praga!
280

 

 

 Os romances dão corpo, ainda, ao conceito de heteroglossia tal como foi 

explanado por Bakhtine. Ela corresponde à interação de diversas perspetivas, quer 

individuais quer sociais, reveladora do facto de ninguém poder assumir a total autoria 

dos enunciados produzidos. Cada um deles é um mesclar de vozes associadas a 

determinados contextos, intenções, estatuto social e demais elementos do mundo 

                                                 
279

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 228. Realça-se o início das várias frases com o conector “Assim” e a inclusão da 

opinião de um conjunto de pessoas apresentado como “a maioria” sem sinalização gráfica, acrescida da 

expressão “como dizia a maioria”. 
280

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 28. 
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exterior ao sujeito. Desse modo, no interior da suposta unidade de uma língua ocorre 

uma multiplicidade de linguagens
281

. Ao ser incluída no romance, ela veicula duas 

intenções diferentes: “the direct intention of the character who is speaking, and the 

refracted intention of the author”
282

. 

Essa heteroglossia ocorre na referência pejorativa a alguns elementos da casa 

real portuguesa (“pobre figura balofa”
283

, “O fraco Dom João VI”
284

, “o pobre que não 

tinha ânimo para gritar”
285

, “o gordo Rei João morria”
286

) ou à sua atuação (de forma 

irónica caracteriza-se o ato praticado por D. Pedro como uma concessão ao povo de 

“uma Carta de alforria”
287

, enfatiza-se a forma eufórica como foi acolhido o rei D. 

Pedro V: “Finalmente!”
288

, manifesta-se o pesar face à diminuta prestação da rainha 

Dona Estefânia no seu desvelo pelos necessitados: “uma devoção infelizmente 

efémera”
289

, comenta-se as opções políticas do país “Na verdade, por alguns anos 

tomaram-se medidas importantes que infelizmente não tiveram seguimento.”
290

, realça-

se o simbolismo de D. Miguel, “o amado soberano da nostalgia”
291

); à forma 

inconsequente como os portugueses atuam (“– tinham tocado no coração sagrado do 

movimento, os loucos!”
292

), bem como a traços de algumas figuras do cenário político 

português do século XX como é o caso de Vasco Gonçalves (“figura trágica, patética, 

gesticulando, gritando, rouco”
293

). 

 Esse processo é notório, de igual modo, na referência ao impacto de dados 

acontecimentos/personagens sobre as outras personagens: “E o quarto de banho!”
294

, 

“os ombros nus meneavam-se em solavancos grotescos, um colosso!”
295

, “Alvarito não 

estava interessado nos dotes do tio António nem nas confidências do administrador, 

estava interessado, e como!, na mulher do administrador.”
296

, “a pobre Zulmira”
297

, 
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 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – Dialogic Imagination, Four Essays (trad. Caryl Emerson e Michael 

Holquist), 7.ª ed., Austin: University of Texas Press, 1990, pág. 293.  
282

 Idem, Ibidem – pág. 324. 
283

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 30. 
284

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
285

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
286

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
287

  Idem, Ibidem – pág. 30. 
288

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
289

 Idem, Ibidem – pág. 48. 
290

  Idem, Ibidem – pág. 44. 
291

 Idem, Ibidem – pág. 128. 
292

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 217. 
293

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 131. 
294

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 57. 
295

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 117. 
296

  Idem, Ibidem – pág. 118. 
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“pobre noiva transtornada”
298

, “e que soubesse!”
299

, “uma estranha em sua casa, e que 

estranha!”
300

, “só o pânico que provocaria nas pessoas!”
301

, “E com que entusiasmo!, já 

todos lhe chamavam patrãozinho.”
302

, “Uma tragédia!”
303

, “Bravatas!”
304

, 

“Finalmente!”
305

, “Bendito povo de brandos costumes!”
306

, “Era o milagre!”
307

, “Os 

estrangeiros não percebiam nada de Portugal!”
308

, “que lhe daria em bandeja o 

reconhecimento social, que logro!”
309

, “a pobrezinha da Catarina que era uma criança 

tão perfeita já começava a dar preocupações, pudera!”
310

, “ter um aliado no seio da 

própria família, e que aliado!”
311

, “querida tia Elisinha”
312

. 

 Outra das modalidades usadas para veicular essa ausência de sincronia entre as 

duas vozes corresponde à inclusão de um vocábulo entre aspas para assinalar a sua 

carga irónica (“Mas só alguns entravam, acanhados apesar da prostração do ‘brasileiro’ 

que sempre fora uma espécie de lenda”
313

, “Casara, por ‘fragilidade’, como 

mencionavam os documentos”
314

, “surge uma nova classe de barões, ‘os devoristas’, 

que, ávidos de ter (…)”
315

, “por causa de uns merdas ‘sem gravata’.”
316

, “A recente 

abertura da Exposição Colonial em Paris era o acontecimento da época que toda a gente 

‘bem’ deveria visitar”
317

, “a ‘piquena’ e “o ‘piqueno’ ”
318

, “albergando todos os 

apoiantes na reconstrução do ‘seu’ país.”
319

, “no fundo sentia um desprezo incontrolável 

por gente ordinária, feia, ‘meia-tigela’, a quererem parecer o que nunca seriam… falta 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 173. 
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  Idem, Ibidem – pág. 173. 
299

  Idem, Ibidem – pág. 237. 
300

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

145. 
301

  Idem, Ibidem – pág. 168. 
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  Idem, Ibidem – pág. 204. 
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  Idem, Ibidem – pág. 205. 
304

  Idem, Ibidem – pág. 279. 
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  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 21. 
306

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
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  Idem, Ibidem – pág. 78. 
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  Idem, Ibidem – pág. 84. 
309

  Idem, Ibidem – pág. 171. 
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  Idem, Ibidem – pág. 216. 
311

  Idem, Ibidem – pág. 232. 
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  Idem, Ibidem – pág. 257.  
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 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 49. 
314

  Idem, Ibidem – pág. 93. 
315

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
316

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
317

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 23. 
318

 Idem, Ibidem – pág. 39 e 145 (expressão utilizada para realçar a pronúncia típica dos habitantes de 

Lisboa). 
319

 Idem, Ibidem – pág. 42. 
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de caridade sem dúvida, os de ‘meia-tigela’ também eram filhos de Deus”
320

, 

“Madalena rejubilou, ‘claro’ ”
321

, e o vocábulo companheiro
322

) ou ao seu destaque 

através de um grafismo diferente do corpo da narrativa – a opção pelo itálico (“olhos 

aflitos de mater dolorosa”
323

) de forma a convocar para a diegese um determinado 

retrato de mulher ou pelo negrito a enfatizar o tom de voz da personagem numa certa 

afinidade com as didascálias do texto dramático (“Eu tenho de ir.”
324

, “O pai mandou-

me à Alemanha”
325

, “Ao ouvi-lo, ela estremecera violentamente, ‘enterrar’ ”
326

) – ou a 

inserção de um vocábulo entre parêntesis para explicitar uma atitude das personagens 

(“(risos)”
327

). 

 Também o uso sistemático de orações subordinadas introduzidas pela conjunção 

“que” (ora iniciando orações causais ora relativas) permite imbuir o segmento de uma 

dupla significação: a do narrador e a do autor textual: “deixava cair a viga mestra do seu 

trono, o corifeu Bonifácio de Andrade, que insensato.”
328

, “Maria Cândida servira as 

bebidas e depois retirara-se para as suas costuras, que aquilo não era assunto para 

senhoras.”
329

, “são destas injustiças que a lei humana não prevê”
330

, “que de qualquer 

modo o mal já ele o tinha”
331

, “a vida dá tantas voltas, que ele bem sabia”
332

, “ensinos 

que a vida dá”
333

, “que passava à história como o último de uma cadeia amorosa”
334

, 

“que trincava a vida na procura de si e dos outros”
335

. 

 Para além dessas, surgem as frases com a expressão coloquial “o que”: “o que 

aliás não era difícil”
336

, “o que seria tarefa fácil”
337

, “o que dito assim parece 

                                                 
320

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 203. 
321

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 44. 
322

  Idem, Ibidem – pág. 147. 
323

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 237. 
324

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

102. 
325

  Idem, Ibidem – pág. 201. 
326

 Idem, Ibidem – pág. 218. 
327

  Idem, Ibidem – pág. 236. 
328

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 26. Este 

tipo de oração ocorre nove vezes no primeiro volume, onze no segundo, três no terceiro e duas no quarto 

(Cf. Anexo – pp. 405 – 406). 
329

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 32. 
330

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 24. 
331

  Idem, Ibidem – pág. 257. 
332

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 86. 
333

  Idem, Ibidem – pág. 137. 
334

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 56. 
335

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
336

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 127. 
337

 Idem, Ibidem – pág. 138. 
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terrível”
338

, “o que naquelas circunstâncias era a única forma de prosseguir”
339

, “o que, 

dadas as circunstâncias, era perfeitamente compreensível”
340

, “o que na realidade era 

injusto”
341

, “o que do ponto de vista feminino pode parecer impossível”
342

, “o que era 

natural”
343

, “o que não deixava de ser exagero”
344

, “o que até era injusto”
345

, “O que 

nem era verdade.”
346

, “o que tornava o ressentimento mais enredado”
347

, “O que nem 

correspondia à realidade”
348

, “o que aliás não se mostrava difícil”
349

, “o que viria a 

levantar problemas futuros”
350

, “o que mostrava a eficiência de um dialecto próprio”
351

, 

“o que até era verdade”
352

, “o que luta de novo levanta dúvidas sociológicas 

interessantes sobre a natureza polémica da luta de classes”
353

. 

 As frases parentéticas ou inseridas entre travessões permitem, de igual modo, a 

coocorrência dessa dupla discursividade; elas correspondem à constatação da 

imutabilidade de certos comportamentos, à reflexão sobre dadas opções efetuadas pelas 

personagens, a explicitações de referentes considerados como indescodificáveis por 

parte do leitor ou inacessíveis visto a mentalidade do século XIX e início de XX ser 

distinta da das últimas décadas do século XX, à explicitação de determinadas siglas, à 

inclusão de comentários de autor não identificável.  

A utilização de frases parentéticas é mais usual no segundo volume, enquanto as 

inseridas entre travessões são típicas dos dois últimos. No quarto volume, visto o leitor 

implícito ter compartilhado ou ter conhecimento das situações históricas abordadas, esse 

tipo de recurso é mais esparso. Essa diminuição da frequência de utilização decorre 

também do facto de, neste volume, a instância narrativa ter cedido a focalização às 

personagens e serem privilegiados os momentos dialogados ou os monólogos interiores. 

Desse modo, as explicações sobre situações aparentemente incoerentes, factos 

desconhecidos ou pasmo perante a reação de certas personagens surgem no interior da 

                                                 
338

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 153. 
339

  Idem, Ibidem – pág. 127. 
340

  Idem, Ibidem – pág. 167. 
341

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 41. 
342

  Idem, Ibidem – pág. 164. 
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  Idem, Ibidem – pág. 204. 
344

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 24. 
345

 Idem, Ibidem – pág. 88. 
346

 Idem, Ibidem – pág. 176. 
347

  Idem, Ibidem – pp. 192 – 193. 
348

  Idem, Ibidem – pág. 211. 
349

  Idem, Ibidem – pág. 280. 
350

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 41. 
351

  Idem, Ibidem – pág. 51. 
352

 Idem, Ibidem – pág. 53. 
353

  Idem, Ibidem – pág. 146. 
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própria reflexão da personagem fonte da focalização
354

: “(que ele não era bem um filho, 

era um ente)”
355

, “(a pobre mulher atraiçoada não o esquecera)”
356

, “(tanta coisa 

surpreendente se passará)”
357

, “(e como a corrupção, também há sempre 

descontentamento”)
358

, “(o tal costado raquítico)”
359

, “(o que, convenhamos, era duro 

para um menino)”
360

, “- Estava a ser sensato, coisa rara nele, mas a partilha de amor que 

tinham tido dava-lhe uma nesga de energia criadora.”
361

, “(como dizia o antigo sócio de 

Manuel Joaquim, o construtor da fortuna, escravos e senhores há-de haver sempre).”
362

, 

“(que a há sempre e silenciosa)”
363

, “– a família Ramalheira considerava-a um anjo 

caído na terra, uma heroína de romance trágico.”
364

, “(uma espécie de carrinhos com 

cornos montados)”
365

, “(pronunciava à francesa, Êstévez du Cármô)”
366

, “(Armindo 

Monteiro era o embaixador em Londres)”
367

, “(antes de Cristo) (…) (depois de 

Cristo)”
368

, “(nova sigla do PPD)”
369

, “– o álibi funcionara na altura certa”
370

, “- o leque 

de amigos ia dos arruaceiros aos Opus Dei –”
371

. 

 Também o recurso às interrogações retóricas permite questionar os 

comportamentos em evidência e enfatizar a perspetiva irónica do enunciador: “será que 

Deus castiga os insensatos?”
372

, “quem diabo se julgava o Rei para nomear regentes, 

agora que o poder era do povo?”
373

, “Como iria sobreviver a economia portuguesa no 

                                                 
354

  Estas estruturas aparecem sete vezes no volume I, vinte e quatro no volume II, cento e duas no volume 

III e vinte e quatro no volume IV (Cf. Anexo – pp. 406 – 411). 
355

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 38. 
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  Idem, Ibidem – pág. 39. 
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  Idem, Ibidem – pág. 122 
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 Idem, Ibidem – pág. 137. 
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  Idem, Ibidem – pág. 169. 
360

  Idem, Ibidem – pág. 178. 
361

  Idem, Ibidem – pág. 179. 
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  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 116. 
363

  Idem, Ibidem – pág. 244. 
364

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 23. 

A personagem em questão, Carlota, é apresentada como uma espécie de heroína romântica: frágil, 

profundamente magra, com olhos emotivos e com tuberculose. A única nota discordante é o próprio nome 

em virtude do sufixo “ota”; dessa forma gera-se um tom irónico, dada a não conformidade entre o nome e 

o referente. 
365

 Idem, Ibidem – pág. 118. 
366

 Idem, Ibidem – pág. 177. 
367

 Idem, Ibidem – pág. 186. 
368

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 102. 
369

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
370

  Idem, Ibidem – pág. 196. 
371

  Idem, Ibidem – pág. 244. 
372

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 21. As 

interrogações retóricas surgem oito vezes no primeiro volume, dezoito no segundo volume, vinte no 

terceiro volume e trinta e nove no quarto volume (Cf. Anexo – pp. 411 - 414). 
373

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 24. 
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Ultramar, agora que o tráfico negreiro estava moribundo?”
374

, “Mas voltar como, se as 

notícias que lhes chegam são trágicas e de molde a retirar qualquer esperança?”
375

, 

“Voltar como, se apesar de tudo, no exílio estão em liberdade?”
376

, “As revoltas do 

povo são raras, mas quando acontecem são um susto. Não se argumenta, não se discute, 

investe-se. Contra a tirania? Talvez.”
377

, “será que existia o príncipe encantado?”
378

, 

“No Verão de 1886, Júlio foi para Espinho. Porquê para Espinho e não para a Granja ou 

Vila do Conde?”
379

, “teriam de se distrair mutuamente, que podem fazer dois homens 

em áreas femininas?”
380

, “Soubera-se de pactos entre a Inglaterra e a Alemanha, no 

sentido de alargarem os impérios de África, e que melhor campo que as possessões da 

frágil e falida Lusitânia?”
381

, “E este facto tornara ainda mais pesado o mistério: 

houvera premeditação, um plano minuciosamente construído. Mas por quem, e com que 

objectivo?”
382

, “será que os homens iam para políticos para se indemnizarem?”
383

, “o 

que é ser adulta?”
384

, “Não utilizando metáforas, quem sabe o que ele era?”
385

. Por 

vezes, essas dúvidas avolumam-se de forma sistemática para evidenciar as 

incongruências dos homens e das suas explicações: 

 

porque teria a Senhora de Fátima retirado o seu favor maternal em 1961? Pela maldade dos 

homens, retrucariam os crentes. E então antes?, não havia maldade?, etc. um sopro de delito 

varre sempre tais perspectivas, se não houvesse oposição, se à volta da Igreja e junto ao 

Santuário se congregassem as orações, talvez o imenso império ultramarino não tivesse 

começado a arder, acontecem milagres mesmo contra os poderes das potências cobiçosas de 

impérios, não se iam mutilando os impérios seculares, comidos pelos tubarões como no pesadelo 

de Isabel?
386
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 
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  Idem, Ibidem – pág. 123. 
377
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  Idem, Ibidem – pág. 198. 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

184. 
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  Idem, Ibidem – pág. 246. 
384

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 24. 
385

 Idem, Ibidem – pág. 131. 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pp. 245 

– 246.  
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Neste excerto deteta-se uma alusão ao capítulo IV do Sermão de Santo António 

aos Peixes de António Vieira. Aí explicita-se a forma como “os grandes comem os 

pequenos”, aqui claramente consubstanciado nos tubarões consumidores de impérios
387

. 

  A própria utilização dos nomes no grau diminutivo inclui-se nesse objetivo de 

valorizar ou minimizar o referente em questão, de realçar a sua fragilidade ou o facto de 

pertencer a uma classe social distinta da elite ou a um grupo com comportamentos não 

convencionais e não tolerados socialmente. Se muitas vezes ele surge inserido no 

discurso da personagem, normalmente aparece no do narrador: “era um animalzinho 

bravio sem malícias de pecado”
388

, “Ali dera à luz um rapazinho (…). A facezinha 

exangue…”
389

, “lugarejo”
390

, “Alvarito”
391

, “pequena multidão de senhoras enfeitadas 

de minúsculos chapéus absurdos”
392

, “patrãozinho”
393

, “andarzinho”
394

, “raivinhas, as 

invejazinhas”
395

. 

 Essa intervenção do enunciador pode corresponder também a um ato de 

solidariedade fictícia com a opinião pública ou da personagem apresentada, a uma 

valorização de determinadas atitudes ou, pelo contrário, permitir salientar um 

distanciamento, senão mesmo rejeição, quanto ao conceito/preconceito apresentado. 

Este processo possibilita efetuar uma espécie de sobreposição momentânea entre dois 

níveis distintos da ficção - o da narração propriamente dita e o dos acontecimentos 

narrados – por intermédio do discurso, misturar o mundo de quem conta com o 

ficcional. Este processo corresponde ao uso da denominada metalepse de autor
396

, isto é, 
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 Cf. VIEIRA, António – Sermão de Santo António aos Peixes (pref. Luís Adriano Carlos), Porto: 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 
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dos pais do primeiro e o posterior casamento às escondidas), o nome “Alvarito” aparece de forma 

recorrente.  
392

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 17.  
393

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
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  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 47. 
395

  Idem, Ibidem – pág. 139. 
396

 Em Discurso da Narrativa, Genette explicita o funcionamento da metalepse, classificando este tipo 

particular como metalepse de autor (Cf. GENETTE, Gerard – Op. Cit. (trad. Fernando Cabral Martins), 

Lisboa: Vega, 1960, pp. 233 – 242). Este fenómeno é abordado pelo mesmo autor em Figures III (Cf. 

Idem – Op. Cit., Paris: Éditions du Seuil, 1972) e em Metalepse. De la figure à la fiction (Cf. Idem – Op. 

Cit., Paris: Éditions du Seuil, 2004). Na última década, a metalepse tem sido objeto de diversos artigos e 

colóquios (Cf. PIER, John e SCHAEFFER, Jean-Marie (dir.) – Metalepses. Entorses Au Pact de la 
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a intrusão do autor textual no discurso do narrador
397

 a fim de destruir a ilusão 

mimética, o pacto de leitura previamente estabelecido: “E também o pai não lha queria 

dar, custa perder um membro, mesmo que já não caiba no corpo.”
398

, “Como ele 

mudara, este velho cabouqueiro solitário”
399

, “Cuidadoso e apurado, desempenhava-se 

às mil maravilhas da sua missão, embora fosse extraordinário um homem governar a 

casa.”
400

, “O marido dormia na cama ao lado, alheio ao que se passava, ela gostaria de o 

acordar e procurar nele apoio, mas isto era assunto de mulher, tinha que aguentar 

sozinha, sofrer os espinhos que o castigo divino lhe destinara, a vida era assim mesmo, 

pagavam-se preços altos pela felicidade”
401

, “era uso falar dos que saíam.”
402

, “havia 

nesta mulher audaciosa um fundo quase infantil de inocência”
403

, “se o homem bom, lá 

em França, soubesse o que se passava na sua cabeça, viria correndo, com asas nos pés e 

dar-lhe-ia uma sova”
404

, “Não lhe acudiam estas cogitações assim, em claros raciocínios 

argumentáveis”
405

, “pensamento perverso sobre uma família digna de orgulho”
406

, “Mas 

ela não ouviu porque Deus falou muito baixinho e de qualquer modo ela não estava à 

espera que Deus falasse.”
407

, “tendo razão sobre o comentário da luta crucial e menos 

sobre o despropósito orgânico”
408

, “quem diria, ela que nascera quase morta”
409

. 

 Associado a essa heteroglossia há um universo polimórfico dado na tetralogia 

surgirem diferentes tipos de romance (o de autoformação/educação, o de aventuras, o de 

guerra, o social, o político, a saga familiar, o epistolar, o biográfico, entre outros). No 

entanto, eles não surgem espartilhados e claramente delimitados, concatenam-se uns nos 

outros com o intuito de evidenciarem a pluralidade de uma realidade apresentada como 

verosímil. No fundo, estes romances surgem como um “carrefour où se croisent des 

thèmes, des formes, des styles, des projets venús de tous les horizons de la communauté 

                                                                                                                                               
Representation, Paris: Éditions de L’EHESS, 2005 e PIER, John – “Metalepsis” in HERMAN, David, 

JAHN, Manfred e RYAN Marie-Laure (ed.) – Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, New York: 

Routledge, 2005, pp. 303 – 304). 
397
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  Idem, Ibidem – pág. 285. 
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  Idem, Ibidem – pág. 131.  
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  Idem, Ibidem – pág. 275. 
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humaine”
 410, 

 não correspondem propriamente ao conceito de “transgénero”
411

, mas ao 

de um romance onde vários géneros se miscigenam. 

 Assim, no primeiro volume (Os Pioneiros) há marcas do romance de aventuras, 

visto ser notória a recriação do ambiente dos antigos textos épicos. A vida de Manuel 

Joaquim é perspetivada por um dos seus descendentes (não só a sua vida é relembrada 

pela personagem real tia Graça, nos paratextos iniciais, como ao longo da narrativa os 

descendentes ficcionais o recordam como o herói de tempos idos, o português 

pragmático e construtor de mundos); razão pela qual esse passado é apresentado como 

inacessível e irresgatável.  

Essa excecionalidade da personagem é bem evidente quando se torna claro que 

as ações fomentadoras do seu sucesso e aceitação social, passarão a ser motivo de 

exclusão num outro momento temporal. Tal é notório no confronto feito entre Manuel 

Joaquim e o sogro de Francisco, ambos vieram de uma situação modesta e fizeram 

fortuna de forma nem sempre legal:  

 

O pai da menina, rico mas não aristocrata, era torna-viagem, de fortuna brasileira. Ser torna-

viagem soava a descrédito e a sua riqueza a zombaria. Até meados do século, nos tempos 

conturbados do liberalismo, a origem das fortunas não interessara muito, o tecido social alterava-

se substancialmente (…). Veja-se o caso do avô Manuel Joaquim, que nunca torna-viagem 

fora.
412 (…)

; comparando-o com o seu trisavô materno, trisavô africanista (…), também esse 

antepassado tivera origem humilde, facto esquecido pelos descendentes
413

.  

 

Os dois séculos da diegese tornam clara a instabilidade da sociedade, os 

princípios caucionadores da inclusão/exclusão social. Decorrente desse movimento 

incessante, Manuel Joaquim é encarado como um “fazedor de fortunas”, um herói com 

ampla aceitação na elite da época; já Fátima e o pai são denominados de “torna-
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viagens”, sem estatuto social definido, equivalentes a meros aventureiros sem 

escrúpulos passado apenas um século. 

Manuel Joaquim e o conde de Aguim são os pioneiros, os fundadores de uma 

linhagem, os representantes de um Portugal lendário, imorredouro, mas irrepetível como 

enfatiza Bakhtine: “The world of the epic is the national heroic past: it is a world of 

‘beginnings’ and ‘peak times’ in the national history, a world of fathers and of founders 

of families, a world of ‘firsts’ and ‘bests’.”
414

 

 Por outro lado, o relato da vida do conde e da sua atuação na vida política 

permite contactar com um romance político dado, nesses capítulos, ser traçado o perfil 

de um dos mais notáveis estadistas portugueses
415

, estar latente a crítica à incapacidade 

de a generalidade dos políticos portugueses agirem em função do bem público em vez 

dos seus interesses pessoais, de considerarem a inovação como uma forma de excluir o 

passado, eliminá-lo como inútil, desvirtuando, dessa forma, a manutenção de uma 

espinha dorsal imprescindível à evolução de um país. 

 

  – Tem todo o direito à sua opinião. Apenas lhe faço notar que trabalhamos num mero 

projecto que depois será analisado e rectificado. Aliás, conservador que sou, propus a legalização 

do divórcio. Contra a opinião de muitos progressistas. E fi-lo porque considero que as pessoas 

têm o direito de escolher sobre a sua vida. Mas não acho que as leis tenham uma função 

educativa, a educação cabe às famílias e às escolas. As leis regulam a liberdade individual e 

social, nunca podendo estar divorciadas da realidade. A tradição é a raiz dessa realidade, se se 

corta a raiz, a planta carece de alimento e estiola. Porque é que se há-de opor a tradição à 

inovação? Tem sido essa a doença que mina a vida política do nosso país. Fizemos uma 

revolução para impor o liberalismo e vê-se os resultados do processo, em décadas de guerras 

intestinas. A revolução é uma violência necessária, mas depois cabe aos governantes 

institucionalizá-la, sem perder de vista a realidade existente. Eu sei que não é fácil, mas 

devíamos aprender com os nossos erros e não insistir neles em círculos viciosos.
416

 

 

 Para além desses dois tipos de romance, surge ainda o de 

autoformação/educação. A personagem feminina com a qual os dois homens se 

relacionam, Ana de Jesus, transforma-se também ela numa pioneira. Ela representa a 
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heroína capaz de descobrir a sua identidade ao longo de um processo de aprendizagem; 

percurso esse que a vai munir das capacidades para se adaptar e interagir com um 

mundo diferente do de origem.  

 Durante essa autoaprendizagem, Ana torna-se apta a inserir-se numa sociedade 

elitista e dominada por diversos protocolos não escritos, bem como a assumir um lugar 

de destaque em face da sua excecionalidade. Ao ser colocada num devir temporal 

específico – o relativo ao seu desenvolvimento e posterior sedimentação dos 

conhecimentos sociais aprendidos –, a personagem vai interagir com um mundo social, 

objeto de representação no romance, visto ser necessário fazer a aprendizagem nesse 

espaço povoado de vozes e linguagens estritas para superar as diversas provas impostas 

pelos pares de forma a ser incluída e aceite num núcleo restrito: o da sociedade lisboeta 

do início do século XIX. 

A elite portuguesa oitocentista vivia em função das aparências e de um conjunto 

de códigos rígidos e castradores da liberdade individual. Por esse motivo, a baronesa de 

Juzo vai auxiliar Ana a inserir-se nesse mundo “explicando-lhe as regras do jogo”. 

Havia três tipos de pessoas: as conhecedoras desses códigos porque nasceram numa 

dada família (alusão à linhagem) – “as que aprenderam em pequenas” –, as que os 

adquirem em virtude da mudança de estatuto (alusão ao casamento) – “as que 

aprenderam em grandes” – e as denominadas “parvennues” por não terem interiorizado 

esses códigos e passarem a “vida a imitar”
417

.  

De igual modo, indica-lhe os princípios norteadores do comportamento das 

senhoras da elite para não serem excluídas:  

– a manutenção da honra: “a reputação é o maior tesouro que uma mulher tem, 

tão difícil de conquistar como um castelo, tão frágil de perder como um suspiro que nos 

foge.”; 

– a anulação da personalidade: “será sempre considerada como a mulher do seu 

marido. E por enquanto as virtudes que deve cultivar são o recato e a prudência, essas 

são as virtudes que a farão ser aceite.”; 

– a abdicação de qualquer atributo carismático, principalmente se ele for do foro 

intelectual: “Não deve dar nas vistas, nem pelo dinheiro, nem pela beleza e muito menos 

pela inteligência, são dons demasiado óbvios.”
418
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Estas eram as “convenções absurdas”, inibidoras da adoção de outro tipo de 

postura por parte das mulheres; elas permitirão a Ana ver em si, pela primeira vez, “um 

ser negativo” já que as pessoas “não [valiam] pelo que [eram] e sim pelo que aparecia, 

no confronto com os rígidos modelos alheios que não os dela”
419

 e despertam-lhe a 

consciência da importância da aparência exterior como forma de ser aceite naquele 

universo: “Tem que aprender a vestir-se adequadamente para sair à rua, ir ao teatro, a 

casa de amigos, a matinées, a soirées, a jantares, às corridas, a bailes, a São Carlos, etc. 

Tem que aprender a falar, a mexer-se e todas as regras indispensáveis do savoir 

faire.”
420

.  

Boa aprendiza, a personagem aproveita todos os momentos para observar a 

realidade envolvente e aprender com ela, numa espécie de tarefa autodidata (“Atentava 

nas conversas, nos fatos, nos toucados, nos gestos; aprendia a catalogar as pessoas, os 

aristocratas, os artistas, os intelectuais, os burgueses da alta e da baixa burguesia. 

Tornava-se elitista, crescia nela a vontade de ser a melhor.”
421

). Também Manuel 

Joaquim a auxiliava a compreender os meandros desta sociedade na qual tão claramente 

se distinguia o papel que competia a cada um dos sexos representar como, por exemplo, 

a sua relação com a religião: “Todos os domingos ia à missa de São Domingos, onde se 

encontrava com as amigas. Os homens não frequentavam a igreja, o que a baralhava. O 

marido explicou-lhe que acreditavam em Deus, mas não acreditavam nos padres. E que 

uma das funções das mulheres era rezarem pela salvação dos maridos”
422

. 

Ao viver num mundo profundamente dependente da estratificação, tudo o que 

possa surgir como inovador e ameaçador da norma estabelecida é minimizado. Nesse 

contexto, o casamento surge como um “negócio” que visa consolidar a linhagem 

familiar e a raça (“Condenavam severamente os namoros fortuitos e insidiosos que 

desembocavam em casamentos desastrosos, responsáveis pela decadência familiar e 

pela perigosa mistura de classes. ‘Um casamento é um negócio, o negócio fulcral da 

sociedade, o casamento jamais deve alimentar romances, deve sim consolidar os 

costumes e fortalecer a raça’, costumava dizer a condessa [de Maldonado]”
423

).  

Ao assumir a sua divergência quanto a estes padrões, Ana adequa-se ao cenário 

envolvente, torna-se numa exímia imitadora, numa “parvennue”, sem que os seus 
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congéneres se apercebam. Por isso, ela mantém uma integridade e uma capacidade 

objetiva de analisar a realidade propiciadoras da apreensão de um mundo regido por 

preconceitos e não por competências, concluindo que ser mulher num mundo de 

homens era tarefa inglória: 

 

Tomava dolorosamente consciência do vazio que a morte do marido [Manuel Joaquim] deixara. 

A todos os níveis. Ele era um símbolo que, mesmo sem intervir, apenas com a sua presença, 

permitia que as coisas andassem. Viviam num universo que tinha as suas regras inflexíveis, era 

um mundo de homens no poder, a questão não se colocava na área das competências, mas sim no 

plano das hierarquias.
424

 

 

Visto toda a sua existência ser pautada pela vontade de “aprender e realizar”
425

, 

o primeiro marido – quarenta anos mais velho – é encarado como uma espécie de 

“pedagogo”: ele guia-lhe os passos, permite-lhe o acesso a um universo inacessível – o 

da capital elitista em vez do rústico ambiente de Meinedo: “o marido era o seu mentor, 

não o seu parceiro, aparecia-lhe como uma fonte de dádivas, como um mago 

milagroso.”
426

 

Este vulto tutelar, a “tília” em que Ana se transformará, vai ter sempre um papel 

privilegiado na diegese não só pelo seu carácter singular, mas pelas contínuas 

comparações que são feitas entre ela (a pioneira, a mulher capaz de se inserir num 

mundo de homens) e os restantes elementos femininos da família: as que se limitam a 

cumprir o papel pré-determinado pela sociedade (como é o caso de Mariana, Gena) e as 

herdeiras da sua tenacidade (Maria Teresa e Conta). 

No entanto, a personagem é capaz de compreender a importância de algumas 

mulheres que, apesar de terem interiorizado esse estatuto de ser alheio às mutações e 

decisões do mundo, o desempenham de uma forma subtil e consciente. Por isso mesmo, 

são elas o garante da sobrevivência da família às intempéries, são elas quem, afinal, na 

sombra, edificam uma sociedade, como é o caso da nora Albertina por quem sente, de 

imediato, empatia: 

 

Antes de iniciarem a nova vida em Coimbra, foram de visita à Quinta de São Jerónimo, 

para que Júlio apresentasse a noiva à família. Por ser quadra da Páscoa, encontravam-se todos 
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reunidos e Albertina ficou intimidada com tanta gente, ela que estava habituada à pacatez de tão 

poucos. Mas a recepção foi calorosa, a sua simpatia conquistou de imediato a nova família. 

Sentiu-se rodeada por uma onda de afecto que contrastava com o ambiente de dureza e de 

austeridade em que vivera, era uma grande família, via a importância que tinha a presença de 

uma mãe que se tornava centro vital de tudo. Com uma espontaneidade viva, própria do seu 

feitio amorável, abraçou Ana: 

– Senhora condessa, dá-me licença que a trate por mãe? É que perdi a minha. E como a 

senhora condessa tem tantos filhos, talvez não se importe de ter mais uma. 

Ana ficou encantada. Ela, que sempre sacudira as manifestações de afecto, sentia um 

estranho respeito por esta jovem terna que soubera vencer a ira terrível do pai, que conseguira 

levar o independente Júlio a enfrentar a vida com seriedade. Pressentia, por detrás da sua 

figurinha delicada, uma força de ânimo que a impressionava, “esta é daquelas que não quebra 

perante a tempestade, há-de ser um dos grandes suportes da família!”. E não se enganava, o 

tempo dar-lhe-ia razão.
427

 

 

 Também o romance de guerra tem lugar ao longo da tetralogia. Por diversas 

vezes, a narrativa vai centralizar o seu interesse nos conflitos nacionais, tal é o caso da 

guerra civil portuguesa do século XIX. No entanto, esta é abordada da perspetiva de um 

observador externo ao conflito, como é o caso da comunidade lusa no Brasil (situação 

em evidência no primeiro capítulo do volume um) e, posteriormente, completada com a 

visão de um dos intervenientes, o conde de Aguim (capítulo IV do mesmo volume). Os 

conturbados anos da implantação da República merecem também algum destaque (no 

capítulo IV do segundo volume); contudo, vão ser a guerra colonial e o conflito não 

sangrento da Revolução dos Cravos dois dos momentos em maior evidência. 

 Ao contrário do que vai suceder com os outros conflitos, a guerra colonial é 

apresentada de forma indireta, tal como foi apreendida pelo grosso da população 

portuguesa da época, corresponde a uma intervenção militar noutro continente, distante 

de Portugal continental e, apesar do número de mortos, a generalidade dos portugueses 

não se apercebia da existência dessa guerra nem dos sacrifícios humanos exigidos. 

Apesar de Salvador se alistar como voluntário e seu irmão Francisco ter ido cumprir o 

serviço militar obrigatório no ultramar, não há relatos em primeira pessoa, nada se sabe 

da sua vivência durante esse período. Os efeitos catastróficos da guerra do 

ultramar/colonial só são percecionados a posteriori, após o regresso de Salvador: o filho 

pródigo regressa a casa não como imagem do grande herói de guerra, mas sim como o 
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retrato do ser humano psicologicamente destruído por um cenário de guerra, o farrapo 

do homem ribatejano, habituado às lides dos touros, mas aviltado pelas barbáries da 

guerra. Como essas consequências não são imediatas, a referência à guerra colonial 

ocorre no final do volume III e as suas consequências são abordadas ao longo do 

volume IV a partir do comportamento desajustado de Salvador e a forma encontrada 

pela família para o auxiliar. 

 O último volume, Os Mal-Amados, inicia-se com o anúncio da existência de 

uma revolução em Lisboa, prosseguirá com o relato dos acontecimentos posteriores ao 

25 de abril e a forma como a comunidade internacional pasma perante a existência de 

um acontecimento perturbador da ordem instituída dissociado da violência inerente a 

esse tipo de situações (a queda de um regime ditatorial através da atuação das forças 

armadas caracterizada pela inexistência de mortos e derramamento de sangue). 

 As grandes convulsões internacionais vão surgir nos romances embora com 

enfoques distintos. A Primeira Guerra Mundial não é descrita com profundidade visto 

Portugal ter permanecido neutral durante grande parte do conflito, razão pela qual os 

relatos de guerra dizem respeito ao ano de 1917. Para além disso, salvo a derrota de La 

Lys onde morrem vários soldados portugueses, tem particular destaque o esforço de 

guerra desenvolvido pelas mulheres portuguesas e a atuação de Pedro no campo de 

batalha como médico, visto ter-se alistado voluntariamente em 1916 (o conflito mundial 

corresponde às páginas 198 a 216 do volume dois). 

 O relato da Segunda Guerra Mundial serve, particularmente, para enfatizar a 

atuação de Salazar como garante da neutralidade portuguesa, os esforços efetuados 

pelos seus ministros para manterem Portugal alheio a essa convulsão mundial. De igual 

modo, aborda-se os efeitos colaterais desse conflito (o racionamento dos bens de 

primeira necessidade) e as perdas humanas simbolizadas na morte de Richard, marido 

de Isabel (tal cenário é descrito desde a página 136 até à 197 do volume três). 

 A mediar os dois conflitos internacionais surge a guerra civil espanhola. Muito 

embora corresponda a uma parcela ínfima da diegese (páginas 94 a 116 do volume três) 

é apresentada de forma polifacetada e sob diversas cambiantes em virtude de Isabel 

estar a viver em Madrid nessa época, colaborar no apoio às vítimas num hospital, ver o 

marido envolvido no conflito ao lado dos rojos e o amigo Miguel do lado oposto. 

Durante esse período, Isabel vive com Pilar, esposa de Miguel, de forma a superarem as 

dificuldades do racionamento de víveres e o medo pela ausência de notícias dos 

combatentes numa amizade alheia ao facto de os maridos combaterem em campos 
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opostos. Nesse cenário caótico, Isabel descobrirá a sua gravidez, motivo do seu regresso 

a Portugal. Os efeitos nefastos da guerra civil espanhola culminam no sofrimento atroz 

do irresponsável Alvarito convertido em Álvaro. As dificuldades enfrentadas por Álvaro 

são contadas a Albertina por Judite, a mulher abandonada por esta personagem e que 

velará por ele na fase de declínio
428

. Este ser jovial não foi capaz de superar as 

atrocidades infligidas aos prisioneiros de guerra independentemente do lado ser o dos 

nacionalistas ou o dos seus opositores.  

 Todos esses conflitos permitem equacionar os motivos da eclosão de 

acontecimentos violentos, a forma como o homem se posiciona face a eles e as 

consequências devastadoras – em termos humanos e materiais – daí advindas: “- Maria 

Teresa, a guerra não se compadece dos danos individuais. Nós aqui nem calculamos a 

tragédia terrível que se vive lá fora. E essa feliz ignorância é a Salazar que devemos 

agradecer.”
429

, 

 

 Só em Outubro de 1963, quase cinco meses depois da data esperada, Salvador 

regressava. Foi esse período muito mais doloroso para a família que os dois anos regulamentares; 

(…) Inteiro viria de corpo, mas doente de espírito, não parecia o Salvador que abalara cheio de 

entusiasmo, de fogo aventureiro. A expressão do rosto apresentava-se triste, falava pouco: 

 – Foi difícil. (…) 

 Isabel entendia-o, “é muito difícil a adaptação à vida normal depois das atrocidades por 

que deve ter passado, aconteceu-me o mesmo quando vim de Espanha e eu limitei-me a ver, não 

participei’.
430

 

 

 Associado aos perigos da Segunda Guerra Mundial e ao medo aos comunistas, 

uma das personagens femininas (Mariana) vê-se envolvida num episódio de espionagem 

internacional. Seduzida pelo discurso de um amigo alemão do marido, acaba por ser a 

última a vê-lo vivo, razão pela qual a polícia portuguesa a considera cúmplice na 

fuga/morte de Gunther Stein. À semelhança de qualquer romance de espionagem, só no 

final da investigação policial os intervenientes compreendem a pertinência da sua 

inclusão naquele grupo, bem como os objetivos subjacentes às atitudes dos envolvidos 

(o episódio corresponde ao fragmento inserido entre as páginas 175 e 188 do terceiro 

volume). 
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 Este breve episódio permite abordar o outro lado do viver português. Num 

quotidiano aparentemente pacífico e imutável (o imposto pelo Estado Novo) fervilham 

os opositores ao regime, há conspirações nacionais e internacionais porque Lisboa é a 

capital da espionagem: “– Lisboa tornou-se um centro de espionagem. Você não supõe a 

quantidade de ocorrências desse género que acontecem por cá. Esta guerra tem um lado 

secreto onde assenta a diplomacia e a propaganda e que os civis nem sonham. O mundo 

tornou-se um campo minado de intrigas e Lisboa é vespeiro onde se passam coisas 

tenebrosas.” 
431

 

 De forma menos regular e mais dispersa ao longo da diegese, há marcas do 

género epistolar, do biográfico e ocorrem segmentos de texto poético. Se o primeiro 

permite aceder à intimidade das personagens, à sua vida afetiva
432

, o segundo 

corresponde à transposição, de forma sucinta, da vida de personalidades marcantes do 

século XIX e XX português: como um Alexandre Herculano (particularmente o seu 

carácter invulgar) 433, José Luciano de Castro (com o intuito de mostrar o evoluir de um 

político)434, Santa Rita Pintor (para realçar a divergência entre os conceitos de norma – 
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afastara-se desiludido para se dedicar à História. O seu espírito intransigente mergulhara no mundo das 

ideias, fortalecendo-se nos valores incorruptíveis da filosofia kantiana. Tornara-se duro na sua virtude 

intacta, impermeável a compadrios. Zurzia os políticos e as suas obras, mas temperava-o a esperança 

bondosa numa salvação sempre possível de vir a acontecer.” (Cf. Idem – Os Pioneiros Uma História 

Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 141 – 142). 
434

 “Era José Luciano um homem de fina inteligência, de cultura rara que, em jovem, aderira com 

entusiasmo vibrante ao chamamento da utilidade pública. Casara ainda novo com a filha dilecta do chefe 

progressista na Bairrada, Alexandre de Seabra. O sogro, que além de poderoso era um abastado 
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aceitação pacífica das imposições sociais – e desvio à norma)
435

, Guerra Junqueiro (o 

poeta da voz sonante)
436

, António Ferro
437

 (um dos ideólogos do Portugal do Estado 

Novo), António Sérgio
438

 (o exilado político, uma das vítimas de Salazar) e o próprio 

Salazar (o salvador de um Portugal decadente, corrupto e cansado de lutas internas). 

 

 Salazar chegara sem bulha. Dizia-se que sempre fora assim sereno, a infância decorrera-

lhe sisuda no cumprimento consciencioso dos deveres de menino pobre que estudava por dádiva 

do destino; grave e solitário; a mãe velara-lhe severa os passos criteriosos e o jovem António 

                                                                                                                                               
proprietário, prometera-lhe a sucessão de todos os seus bens materiais e espirituais, exigindo em 

contrapartida uma obediência total. Porém, muito antes da sua morte, já José Luciano tomara o seu lugar, 

antecipando-se ao que lhe fora prometido. Mas a sua carreira não se ficara pela Bairrada, subira 

vertiginosamente até ao cargo supremo da política, cargo que dividia rotativamente com o chefe do 

Partido Regenerador. Dotado de qualidades raras, de uma ambição desmedida, de uma experiência da 

coisa pública, reconhecia-se como um líder necessário ao andamento possível da intrincada trama 

nacional (…). O inicial entusiasmo redentor convertera-se gradualmente num cinismo encapotado, 

descrente das virtudes humanas, dos sentimentos desinteressados, das ofertas sem preço, adversário duro, 

cheio de manhas, (…), chamavam-lhe a velha raposa.” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pp. 86 – 87). 
435

 “A família Santa Rita possuía enorme quinta perto dos Reis Torguim e com eles mantinha relações de 

amizade. Guilherme, o segundo varão, acabara o curso de Belas-Artes aos dezanove anos, deslumbrando 

todos com o talento genial e partira para Paris onde, durante quatro anos, vivera num frenesi de paixão e 

boémia, ligado a grandes revolucionários da pintura, sobretudo Picasso. De volta a Portugal, no início da 

guerra, apenas com vinte e cinco anos, tentara introduzir os novos padrões estéticos do futurismo, 

juntando-se ao grupo do Orfeu, Almada Negreiros, Fernando Pessoa e outros. A pouco e pouco o seu 

equilíbrio abalava-se e tinha comportamentos extravagantes, tal como a sua pintura futurista. (…) 

Passados uns meses, Guilherme Santa Rita Pintor, que deixara de pintar, morria, pedindo ao irmão 

Augusto que lhe destruísse os quadros futuristas.” (Cf. Idem, Ibidem – pp. 214 – 215). 
436

  “Havia um senhor alto, de feições severas e longa barba de anarquista, de seu nome Guerra Junqueiro, 

poeta do ódio revolucionário que a cativava de forma estranha; pegava-lhe ao colo e a expressão quase 

selvagem suavizava-se-lhe (…). Contava-lhe histórias e recitava-lhe poemas que inventava no momento, 

poemas doces de aragens primaveris, de meigos afectos, ele que troara céus e terra com impropérios 

raivosos contra os vícios ácidos a corroerem os espíritos: clamara a morte do tirano Carlos-rei; depois 

zurzia o estado lamentável da Nação (…); atacara a corrupção, os escândalos, a anarquia e o seu tom era 

já de cansaço, que uma vida inteira a tentar subverter os ânimos e a vê-los cada vez mais corrompidos 

estafa o mais potente. O sonho de um mundo novo, limpo de injustiças, esfumava-se em miragens num 

deserto revolto de tempestades. Era um quadro digno do Olimpo heróico, o desta figura bravia, quase 

lendária (…)” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 231). 
437

  “António Ferro era, pelo menos, um homem peculiar: em jovem pertencera ao grupo modernista do 

Orfeu, amante da pândega, das farras nocturnas, do absurdo, das inovações pelas inovações, impetuoso, 

irreverente, poeta; fizera loucuras, odiando a vulgaridade e o medíocre; viajara pelo mundo sentindo 

acordar em si o amor pela terra, pelos seus, consciente do imenso atraso dos portugueses; sem jamais 

perder o magnífico ímpeto criativo, tornara-se jornalista, ansiando por reformas que restituíssem a 

grandeza ao seu país – era talvez esse o traço principal do seu carácter, um imenso amor à pátria, servido 

por poderosos recursos de acção, por enorme intuição estética.” (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma 

História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 56). 
438

  “Defensor da liberdade acima de tudo, António Sérgio não se considerava um político de vocação, 

antes um pedagogo, mas acabava por se envolver nela com o grupo de amigos da Seara Nova. 

Monárquico na juventude, face ao agravamento progressivo da situação, apoiara a ditadura militar de 28 

de Maio como remédio incómodo para o estabelecimento da democracia. Porém, a censura à imprensa e o 

cariz arbitrário que cedo se fizera sentir, levara-o a tomar posição aberta contra o remédio tornado 

demasiado incómodo, tendo que fugir para não ser preso.” (Cf Idem, Ibidem – pág. 80). Nas páginas 

subsequentes é descrito o regresso de António Sérgio a Portugal, os seus compromissos com a 

Universidade de Santiago de Compostela, a manutenção dos seus ideais políticos, a sua prisão e posterior 

expulsão do país, radicando-se em Espanha (Cf. Idem, Ibidem – pp. 81 – 84). 
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subira à cátedra universitária, pugnando pelos valores humanistas da educação e da família. 

Asceta e estóico, tornara-se, desde que viera ocupar o posto de ministro das Finanças, uma 

espécie de mito popular. Cansadas de guerra e de anarquia, as gentes saudavam este homem 

sóbrio que lhes falava em discursos breves e inteligíveis sobre a excelência do trabalho, as 

alegrias de uma vida sã, a justiça, a ordem, a transparência da honestidade. Tinha o dom de criar 

objectivos, os sacrifícios pedidos, os enormes sacrifícios pedidos, encontravam eco num povo 

sofredor que sempre os tinha feito sem sentido algum.
439

 

 

 Já o registo lírico diz respeito aos poemas produzidos por um dos netos de 

Manuel Joaquim, Pedro, a poemas da época ou apresentados como tal e um poema do 

autor espanhol Léon Filipe.
440

 

 Em todos os volumes é notória a reflexão sobre a sociedade visto Portugal e os 

comportamentos dos seus habitantes serem continuamente equacionados de forma a 

clarificar o conceito de identidade nacional privilegiado num dado momento histórico. 

Nesse âmbito, surgem diversas reflexões sobre as características endógenas dos 

portugueses, os seus defeitos, as potencialidades e as desvantagens da implantação de 

um sistema democrático em Portugal. Face a essa vertente crítico-reflexiva são várias as 

alusões a uma das obras basilares da literatura portuguesa do século XIX, Os Maias
441

 

de Eça de Queirós. 

                                                 
439

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pp. 41 – 42. Ao longo deste volume e do quarto é traçado um amplo retrato desta figura 

do imaginário coletivo português, edificada a partir da ausência física do ditador e da presença contínua 

dos seus discursos e do seu espírito. Esse perfil será abordado no capítulo III assim como o Portugal por 

ele edificado. 
440

  No primeiro volume é transcrita uma quadra retirada do Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins 

(Cf. Idem - Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 123). No 

segundo volume surge uma quadra jocosa sobre Reis Torguim, cunhado de Albertina (Cf. Idem – Os 

Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 41), diversas quadras 

produzidos por Pedro aquando da sua estadia em casa de Albertina (Cf. Idem, Ibidem – pág. 42), é 

transcrito um soneto de Pedro dedicado a Maria Teresa (Cf. Idem, Ibidem – pp. 169 – 170) e um dístico 

(Cf. Idem, Ibidem – pág. 206). Posteriormente, no volume três aparecem duas quadras com as quais teria 

participado num concurso do Diário de Lisboa, sendo a segunda uma quadra satírica, publicada n’ Os 

Ridículos, sobre a quadra anterior (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 40). A propósito de um incidente no comboio envolvendo Maria 

Teresa e o poeta Christovão Ayres é incluída uma quintilha que o poeta terá endereçado à jovem (Cf. 

Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 85) – o resto 

do poema não foi transcrito pela autora das memórias da tia (Cf. Anexo – pág. 421). Surge, igualmente 

um excerto de um poema de José Régio retirado da coletânea Poemas de Deus e do Diabo (Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 

270). O poema do autor espanhol é citado a propósito da necessidade de Miguel explicar a Richard a 

forma como os espanhóis viveram a Guerra Civil (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História 

Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 135). 
441

 Cf. QUEIRÓS, Eça de – Os Maias, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2006. 
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 De forma inequívoca surge o retrato do conde de Aguim a lembrar o “velho de 

barbas brancas” Afonso da Maia
442

, a educação do último filho do conde e de Ana de 

Jesus, Heitor, é similar à de Carlos da Maia (privilegiando o contacto com o mundo 

exterior, o exercício físico
443

); o próprio temperamento, atuação e nome próprio de 

Pedro Teixeira remetem para a fraqueza de carácter, a lembrar a do seu homónimo 

Pedro da Maia – ambos ficam debilitados pela ausência da figura materna, o primeiro 

dado a mãe o ignorar e entregar aos cuidados do pai e de familiares, o segundo em 

virtude da morte da mãe, daí o primeiro evidenciar uma “sensibilidade de menina”
444

, 

enclausurar-se num mundo interior do qual exclui os entes queridos, abdicar de lutar 

pelos seus ideais, o segundo enveredar por uma vida de estroinice, não sendo capaz de 

sobreviver ao escândalo provocado pela fuga da mulher. Se o segundo “Era em tudo um 

fraco”, tinha uma “alma meio adormecida e passiva”
445

, após a morte da mãe caíra 

numa “angústia soturna, obtusa, sem lágrimas”
446

; no primeiro, “a vontade era nele 

fraca”, daí sofrer “porque nunca fora combativo” e ser dominado por “uma revolta 

sombria, enfurecida, tanto mais enfurecida quanto impotente.”
 447

    

 Para além disso, o aparecimento público de certas personagens surge imbuído de 

uma dupla carga semântica – a do negativismo inerente ao seu comportamento alheio às 

convenções sociais e a relativa à deteção da sua similitude com personagens ou 

acontecimentos do texto queirosiano. Um desses exemplos diz respeito ao aparecimento 

de Judite, a mulher com quem Alvarito fugirá para escândalo da família, fazendo 

lembrar Maria Monforte: 

 

 De repente Alvarito avistou-a: dançava com um homem maduro que parecia encantado 

com ela, dava nas vistas pelo vestido escarlate, extravagante nos drappés complicados que lhe 

moldavam o corpo magnífico. Ao contrário das outras senhoras, trajadas de cores claras e 

                                                 
442

 Essa similitude é explorada no capítulo relativo ao conde de Aguim (capítulo II). 
443

 “Era uma criança meiga e ajuizada, cujo maior prazer consistia em brincar com os miúdos da terra. A 

mãe quisera metê-lo no colégio, como fizera aos outros, mas o pai opusera-se, influenciado pelas novas 

ideias pedagógicas. Arranjara-lhe um preceptor, que o ocupava em exercícios de ginástica, de equitação e 

de esgrima. O facto é que com seis anos tinha o corpo de dez. Mas detestava os estudos, recusando-se a 

ler (…)” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2004, pág. 165). Realça-se, no entanto, a divergência do percurso de vida de Heitor e de Carlos. 

O primeiro afasta-se do mundo das letras, enquanto o segundo cursa medicina em Coimbra; Heitor 

envolve-se no mundo da política tornando-se adepto dos ideais republicanos e Carlos não manifesta 

interesse por essa área.  
444

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 28. 
445

  Cf. QUEIRÓS, Eça de – Os Maias, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2006, pág. 22. 
446

  Idem, Ibidem – pág. 23. 
447

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 248. 
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movendo-se graciosamente nos braços do seu par, esta parecia a sensualidade em pessoa, os 

ombros nus meneavam-se em solavancos grotescos (…)
448

. 

 

 Contudo, a semelhança não se confina ao seu aparecimento em público e a essa 

vontade de chocar a sociedade; tal como a sua congénere, Judite terminará numa 

posição social sem privilégios, muito embora não tenha sido ela a abandonar Álvaro. No 

entanto, no final, conseguirá destruir a união a Maria Monforte ao socorrer Álvaro e 

prestar-lhe os cuidados necessários a um homem destruído pela guerra civil espanhola e 

já sem nenhuns recursos financeiros
449

. 

 A visão de uma sociedade acabrunhada, em profunda degenerescência rácica 

patente na obra queirosiana vai servir, por diversas vezes, de intertexto sub-reptício aos 

dois últimos volumes (correspondendo ao constatar da perpetuação, no século XX, 

dessas deformidades mentais e comportamentais já visíveis na sociedade portuguesa do 

final do século XIX). Tal como Eça deteta o início do abastardamento da raça, João 

Chagas (em Paris há alguns anos) vê os portugueses como “boçais, anárquicos, de uma 

vulgaridade angustiosa”
450

, uma das amigas de Maria Teresa realça a dificuldade em 

encontrar modelos adequados para a primeira passagem de moda em Portugal: “ ‘o povo 

português é muito feio, atarracado, encardido’ ”
451

. Richard, o jornalista inglês casado 

com Isabel, vai também evidenciar um outro traço do carácter português, impeditivo da 

integração de um estrangeiro, ativo e pensador, numa sociedade amorfa como a 

portuguesa: “E agora o marasmo português (…), ‘ninguém se interessa, é um 

adormecimento, a anestesia da consciência (…)’ ”
452

. A desvirtuação das qualidades 

                                                 
448

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 117. O vestido faz lembrar as “toilletes excessivas e teatrais” de Maria Monforte (Cf. 

QUEIRÓS, Eça de – Os Maias, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2006, pág. 28) e o efeito produzido por 

ambas no público envolvente é equivalente. Distanciam-se pela evidência do lado animalesco dos gestos 

de Judite face ao endeusamento de Maria Monforte. 
449

  “A Judite morreu. (…) Quando descobriu o marido, muito doente, quis separar-se de mim para tratar 

dele, é a minha obrigação, insistia. Tinha pouco dinheiro e eu senti pena (…). Confesso que a dedicação 

da Judite me comoveu profundamente e asseguro-lhe que o sobrinho de vossa excelência recebeu todos os 

tratamentos possíveis” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 132). 
450

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 199. 
451

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pp. 17 – 

18. Afirmação ecoando a deceção de Carlos da Maia, vindo de Paris, perante uma pátria apática e passiva: 

“Uma gente feiíssima, encardida, molenga, reles, amarelada, acabrunhada!...” (Cf. QUEIRÓS, Eça de – 

Os Maias, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2006, pág. 706). 
452

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pp. 112 – 113. Remetendo para as constatações de Carlos da Maia no largo do Loreto. 



 94 

pátrias é, de igual modo, reiterada por Salvador, o exemplo do homem das lides 

tauromáquicas: “Salvador considerava que a raça se abastardava”
453

. 

 O mundo do confronto entre homem e touro, as touradas, defendido por Afonso 

da Maia como forma de criar seres másculos e heróicos, surge aqui associado a 

Salvador. Da mesma forma como a personagem queirosiana valoriza a tourada por “ser 

uma grande escola de força, de coragem e de destreza”
454

, Conta constata que aquele “ 

‘É um mundo de coragem, de brio, de força’ ”
455

 e, no último volume, Salvador 

considera-a uma “escola de vida”
456

 onde todos os intervenientes têm de estar em 

sintonia, dado ser uma arte onde se manifestava a “nobreza” de todos os participantes: 

homens e touros. 

 Com particular evidência na tetralogia aparece o romance da vida privada, 

principalmente dos aspetos relativos ao estatuto feminino no Portugal dos dois últimos 

séculos. Ao longo da narrativa não só são fornecidos diversos exemplos de mulheres – 

desde as inovadoras, as capazes de escapar ao apertado círculo restritivo imposto ao 

sexo feminino, até às que aceitam pacificamente a sua subalternidade e menoridade 

eterna -, como são abordados aspetos da intimidade feminina até há bem pouco tempo 

ocultados
457

.  

Daí a descrição dos partos; ao longo dos quatro volumes são descritos com 

maior ou menor pormenor consoante se pretende valorizar o sofrimento pelo qual a 

mulher é forçada a passar - os partos de Ana
458

, o caso de Albertina
459

, o primeiro parto 

de Maria Teresa e o segundo com os perigos inerentes a uma cesariana
460

, o nascimento 

de Pedro Teixeira
461

, as dificuldades de Isabel
462

 – ou minimizar esse processo visto a 

                                                 
453

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 265. 
454

  Cf. QUEIRÓS, Eça de – Os Maias, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 2006, pág. 313. 
455

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 233. 
456

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 37. 
457

 A forma como a sociedade portuguesa encarava a mulher, como foi construída a distinção de género, 

os papéis sexuais atribuídos a cada um, as implicações desses preconceitos e limitações para a vivência 

plena da vida privada e, consequentemente, pública são abordados em Amor e Sexo no tempo de Salazar 

de Isabel Freire. Muito embora a obra tenha como cerne os anos 50 do século passado, estabelece 

contrapontos sistemáticos com momentos temporais anteriores e posteriores com o intuito de evidenciar 

os constrangimentos, a falta de informação e uma mentalidade retrógrada por parte dos portugueses, 

independentemente do género (Cf. FREIRE, Isabel – Op. Cit., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010). 
458

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 64 e 67. 
459

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pp. 20 – 24 e 

40. 
460

  Idem, Ibidem – pp. 179 – 180 e Idem, Ibidem – pp. 251 – 252. 
461

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 190 – 191. 
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mulher em causa ter uma configuração propícia, adequada a essa momento e à posterior 

recuperação física, como é o caso de Mariana apelidada de “óptima parideira” pelo 

sogro, o conde de São Fagundes 
463

. De igual modo é dado particular relevo à vivência 

da sexualidade; são diversas as descrições relativas à vida sexual das personagens, 

muito embora seja quase sempre privilegiado o enfoque feminino
464

: 

 

 Júlio abraçou-a devagarinho, afagou-lhe o rosto, desfez-lhe o pesado rolo do cabelo. 

Albertina nada sabia do que lhe ia acontecer, questionara a irmã Matilde, que apenas respondera, 

“é uma estopada, a primeira vez dói e depois é uma estopada”. O seu corpo de mulher era para si 

um mistério e quando ele lhe tirou o complicado vestido de noiva, ela fez um gesto de recuo, “o 

que é que me vai fazer?”. Júlio continuou a acariciá-la, “vamos unir-nos um no outro e isso é 

muito bom, não tenhas medo, minha querida”. “Há muita luz”, disse ela. Ele levantou-se e correu 

os pesados reposteiros. No escuro, as mãos experientes tocaram-lhe delicadamente os seios, ela 

sentiu um prazer violento e teve vergonha. Ele falava num sussurro, “a tua pele é seda, é cetim, 

vais ser minha, meu amor, vais ser minha” e lia no corpo dela o desejo a soltar-se, porque o 

corpo dela nada tinha a ver com os corpos das outras mulheres, era o corpo sagrado da sua. 

Quando a desflorou ela contraiu-se, “está a doer”. Então ele explodiu e foi a sensação mais 

magnífica de toda a sua vida de homem.
465

 

 

No segundo volume é mencionada a forma como, através do ato sexual, Pedro 

impede Maria Teresa de se afastar de si completamente: “Durante uma semana viveram 

as núpcias, longe do mundo que ditava regras diferentes, foram homem e mulher, 

repetindo a união original. E porque ele era sabido e ela não, foram homem sabedor e 

virgem iniciada, assim se prende a mulher quando ela se abre ao prazer”
466

. A 

                                                                                                                                               
462

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pp. 107 – 108 
463

 Idem, Ibidem – pp. 159 – 160 e 188. 
464

  “A vítima agarrara-se-lhe aos pés, os pequenos seios erectos como papaias maduras pedindo que as 

comessem, as coxas morenas palpitando, a facezinha arquejante de desejo. Tornara-se sua amante e 

inventava astúcias licenciosas que prolongavam o prazer, era um animalzinho bravio sem malícias de 

pecado.” (Cf. Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 

31 – 32), “Dois anos enroscaram as vidas e os apetites, a paixão arrepanhou-os num turbilhão de corpos 

incandescentes. Ele descobrira os estertores da posse, a obsessão da carne, amante imperioso de uma 

amante insaciável que se desactivava por completo das astúcias do poder. Ela tinha ciúmes do seu 

trabalho que lhe roubava horas de desfrute, dos amigos que o distraíam dela, louca de cio e de anseios.” 

(Cf. Idem, Ibidem – pág. 35). Nesse mesmo volume é descrito o casamento de Manuel Joaquim com Ana 

de Jesus e a iniciação sexual da jovem em momento anterior ao casamento (Cf. Idem, Ibidem - pág. 56); a 

violência sexual praticada pelos maridos sobre as suas jovens esposas, muito embora não houvesse a 

consciência da prática de tal ato (veja-se o caso particular de Alice, prima de Albertina, profundamente 

traumatizada por essa vivência. Cf. Idem, Ibidem – pág. 205). 
465

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 211. 
466

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

174. 
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consumação do casamento de Mariana vai permitir evidenciar as dificuldades 

enfrentadas pelos nubentes em face de as questões sexuais serem encaradas como um 

tabu e ninguém se sentir apto a abordar a questão:  

 

No quarto de hotel se consumou o casamento. E mais pareceu uma série consecutiva de 

ensaios de uma peça teatral sem enredo, que acabaria por se definir como peça medíocre, já o 

número de espectáculos ia adiantado. Mariana não tivera prazer da primeira vez, mas qualquer 

coisa despontara em si, um apetite vago, uma impaciência perante o parceiro; ele acabara por lhe 

confessar só saber com as prostitutas. Ela ouvira falar de prostitutas à socapa e quisera instruir-se 

sobre o assunto, o tal apetite vago avolumara-se (…) e as palavras abriam sulcos de desejo no 

seu corpo… “Mas é pecado”, o pecado aparecia-lhe como motor do desejo vergonhoso numa 

mulher honesta 
467

. 

 

Para além desses aspetos, são ainda referidos os bailes de debutantes
468

, 

casamentos
469

, batizados
470

, mortes e/ou funerais
471

 e episódios prosaicos e inusitados 

como a ida de Constança à casa de banho ou o ato de pintar as unhas: 

 

 Foi à casa de banho aliviar a bexiga. Sentada na retrete olhou-se ao espelho sem 

complacência: o rosto tostado pelo sol oriental, os grandes olhos separados, a grande boca 

carnívora, a grande Constance, a promissora estrela, a quase estrela… nada pior que o quase 

(…). 

 Ajeitou-se na senhorinha junto ao aparelho de televisão e, com gestos precisos, iniciou a 

tarefa delicada de arranjar as unhas dos pés, colocando bolas de algodão entre os dedos para não 

esborratar o verniz.
472

 

                                                 
467

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 127. 
468

 Há o relato do baile de debutante de Isabel (Cf. Idem, Ibidem – pp. 31 - 35) e o de Gena e Madalena 

(Cf. Idem, Ibidem – pp. 283 – 284). 
469

  Por norma são descritos os casamentos envolvendo alguns elementos femininos da família: o de Ana 

(Cf. Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 56), 

Albertina/Júlio (Cf. Idem, Ibidem – pág. 210), Maria Teresa/Pedro (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 173), Isabel (Cf. Idem – Os Bem-

Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 90), Tomás e Maria, 

netos de Mariana (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 274 – 275). 
470

  Há o relato do batizado de Heitor (Cf. Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: 

Editorial Presença, 2004, pp. 151 – 153) e de Francisco (Cf. Idem - Os Bem-Aventurados Uma História 

Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pp. 161 - 165). 
471

 Ao longo dos quatro volumes há a referência a vinte e uma mortes (a da primeira mulher do conde de 

Aguim e a de Manuel Joaquim no primeiro volume; a do conde de Aguim, de Ana e de Joaquim no 

segundo volume; Guilhermina, Júlio, Luís, Zulmira, Laura, Elisa, Antoninha, Álvaro e Judite, Albertina, 

Richard, Pedro, Maria Teresa, sogros de Mariana no terceiro volume; Fernando e Afonso no quarto 

volume) e ao funeral de Ana, Maria Teresa e Afonso. Para além destes são, ainda, mencionadas, as 

mortes de figuras públicas e as de personagens menores no universo da diegese. 
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  Os quatro volumes, por outro lado, correspondem ao relato do percurso de várias 

gerações de uma família. Essa saga familiar, com a duração de dois séculos, permite 

apreender a forma como foi tecida a identidade social, pessoal e nacional dos 

envolvidos. Para dar corpo à sua inserção numa conjuntura epocal, foram incluídas na 

obra, de forma muito esparsa, alguns textos não literários. Estes vão desde o 

aparecimento de notícias sobre os comportamentos de alguns Teixeira
473

, fragmentos de 

discursos políticos ou de intervenções públicas de algumas personagens referenciais
474

; 

reprodução, no último volume, de uma página do Diário de Notícias do dia 25 de abril a 

anunciar a revolução
475

, um texto panfletário de propaganda clandestina em Angola, 

onde se apresentam os princípios norteadores da atuação dos denominados 

revoltosos
476

, discursos radiofónicos
477

 e registos televisivos (Gabriela)
478

. 

                                                                                                                                               
472

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 70. 
473

  De salientar o artigo do jornal Novidades sobre a passagem de modelos promovida pela Maison 

Claude e a referência ao artigo incluído no Diário de Notícias (Cf. Idem – Os Bem-CAventurados Uma 

História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 20). No caso do primeiro, ele 

corresponde à tentativa de dar corpo aos preconceitos da sociedade portuguesa da época e não à tentativa 

de reproduzir o real impacto desse desfile, conforme se constata da leitura de um excerto da notícia 

publicada no Diário de Notícias de 6 de novembro de 1937, abordada num artigo sobre a ModaLisboa em 

2011 (Cf. Anexo – pág. 422). 
474

   No volume um inclui-se um fragmento do opúsculo “Os vínculos” de Alexandre Herculano (Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 

143). No volume dois há a inclusão de uma frase do discurso proferido por Afonso Costa, na Câmara dos 

Deputados, a 20 de novembro de 1909, e outra de António José de Almeida na altura da proclamação da 

República (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, 

pág. 131), de um excerto da notícia incluída no jornal O Século, redigida por Avelino de Almeida, sobre a 

aparição em Fátima a treze de outubro (Cf. Idem, Ibidem – pág. 211), a ordem transmitida ao exército 

português aquando da sua participação na batalha de La Lys (Cf. Idem, Ibidem – pág. 215), uma frase de 

Guerra Junqueiro sobre a República (Cf. Idem, Ibidem – pág. 231), o pequeno discurso de Cunha Leal no 

enterro de António Granjo (Cf. Idem, Ibidem – pág. 247), bem como uma história contada pelo rei D. 

Carlos a João Franco (Cf. Idem, Ibidem – pág. 132). No volume três, dedicado ao período da construção e 

sedimentação do Estado Novo, foram incluídas diversas citações – entre aspas e/ou em itálico – de 

discursos/intervenções públicas de Salazar ou das entrevistas a António Sérgio (Cf. Idem – Os Bem-

Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 42, 43, 66, 134, 228, 

265 e 270), o repto usado pelas forças anti-fascistas durante a guerra civil espanhola (Cf. Idem, Ibidem – 

pág. 101), o pequeno texto com o qual a Espanha foi informada por Franco do fim da guerra civil – 

apenas em itálico visto tratar-se de uma tradução (Cf. Idem, Ibidem – pág. 116), a resposta de Churchill 

aos alemães, o famoso “we’ll never surrender” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 149). No volume quatro surgem 

os slogans da Primavera de 1968 em Paris (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 63). 
475

 Idem, Ibidem – pág. 12. 
476

 Idem, Ibidem – pp. 169 – 170 e Anexo – pág. 423. 
477

 Um desses exemplos é o fragmento em itálico apresentado como o comunicado transmitido pela 

Emissora Nacional no dia 25 de abril (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 

2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 15), é a partir da inserção do discurso que Gena é 

informada da existência de uma revolução. Nesse mesmo volume, a propósito do comportamento 

agressivo e displicente de Catarina, reproduz-se o refrão de uma das músicas por ela escutada e apelidada 

por sua mãe de “músicas de louco”, neste caso, o “C’est la folie” dos Stranglers (Cf. Idem, Ibidem – pág. 

207). 
478

  Idem, Ibidem – pp. 188 – 189. 
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 A inclusão da letra do genérico da primeira novela televisiva a ser transmitida 

em Portugal permite não só refletir sobre a ligeireza das novas visões de mundo dos 

portugueses, sobre a capacidade da televisão iludir as pessoas com as imagens/histórias 

veiculadas através dela como transportar o ritmo e a musicalidade do poema cantado 

por Gal Costa. 

Relativamente à história contada pelo rei D. Carlos para persuadir João Franco a 

permanecer no governo, ela corresponde a uma transcrição quase fiel da versão incluída 

nas Cartas de D. Carlos a João Franco. Num dos comentários efetuados por João 

Franco é recontada a história que ficou conhecida na imprensa como “Os dois 

Granadeiros”
 479

.  

Já o discurso do MFA divulgado pela telefonia e ouvido por Gonçalo e Gena dá 

corpo não a um fenómeno de citação de um discurso previamente existente (como seria 

de esperar dado o texto surgir em itálico), mas à textualização de um novo enunciado, 

uma espécie de compósito. O texto é criado a partir da seleção das linhas fundamentais 

dos vários comunicados emitidos pelo MFA e transmitidos pelo Rádio Clube Português, 

na voz de Joaquim Furtado. Esse processo permitiu condensar os vários textos num 

único de forma a intensificar o seu conteúdo e o impacto sobre os ouvintes, bem como 

retirar-lhe alguma carga negativa; daí as diversas frases começarem com os verbos 

“pedir” ou “solicitar” no presente do indicativo e não no imperativo como nos 

originais
480

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
479

 Cf. CARLOS I, Rei de Portugal – Cartas D’el Rei D. Carlos I a João Franco Castello-Branco seu 

último Presidente do Conselho (comp. João Franco Castello-Branco), s/l: Livrarias Aillaud e Bertand, 

1924, pp. 132-133. Essa história surge também em Nobre Povo Os Anos da República de Jaime Nogueira 

Pinto (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Op. Cit., Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010, pág. 84). 
480

 Os comunicados foram publicados na 2.ª ed. do Jornal República do dia 25 de abril de 1974 e 

encontram-se disponíveis em formato digital na Biblioteca Nacional (Cf. Anexo – pág. 424). 
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1.1. Polifonia e heteroglossia: as vozes em (des)harmonia 

 

 

 

                                                                           “- Portugal está em crise de valores desde que abriram uma  

                                                                         brecha na muralha da autoridade. Tu dizes que devem meter 

                                                                         todos mãos à obra, mas alguém terá de os ensinar a tocar os 

                                                                        instrumentos para fazer uma orquestra. Ora, o que eu penso é  

                                                                        que há demasiadas orquestras e até alguns maluquinhos que  

                                                                        dirigem orquestras imaginárias.” (conde de Aguim)  

                                                                                                              Luísa Beltrão, Os Impetuosos 

 

 

 

 Os quadros do Portugal apresentados na tetralogia são continuamente associados 

aos de outras épocas pela inclusão de textos, autores que marcaram a existência do país 

e a formação de um determinado rosto. Essa heteroglossia vai não só deixar evidente a 

incapacidade de congregar todos os portugueses numa única imagem de Portugal (a 

hidra em contínuo nascimento e morte), mas permitir instaurar ao nível da escrita um 

cenário de caos, de desarticulação, de ausência aparente de coerência nas posições 

assumidas pelas personagens.  

 A autora cria um texto “hipercodificado”, estabelecendo uma relação dinâmica 

com o leitor a quem compete identificar a teia ideológica subjacente ao texto e 

apreender a forma como esse discurso inclui/alude a outros com os quais mantém 

relações de afinidade ou de oposição. Nesta obra coocorrem diferentes vozes que 

conferem um carácter polifónico ao texto, isto é, elas são detetáveis porque mantêm 

afinidades entre si, mas nunca se imitam/plagiam dado não serem iguais.  

 Ao longo destes romances, essa pluralidade de vozes permite evidenciar as 

várias cabeças da hidra constitutivas do rosto de Portugal. Coexistem, assim, diversos 

pontos de vista bem como consciências muito diversas de forma a criar um mundo 

polifónico e multiforme no qual nenhum ponto de vista é o privilegiado: todos eles 

permitem apreender parcelas do rosto do país, as ambiguidades e desvios face ao 

conceito de Portugal imposto/apresentado como o “verdadeiro”. Essa contínua mutação 

de facetas e incapacidade em eleger uma única como a aceite por todos é claramente 

definida por Constança como a estrutura da “cebola”: “ ‘Espantoso’, pensava, 

‘espantoso como as coisas mudam conforme o sentido que lhes damos, somos uma 
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espécie de cebolas, retira-se uma escama, julgando atingir o cerne e afinal apercebe-se 

que é apenas uma camada, e outra, e outra, escamas sucessivas, e desconfio que sem 

caroço’ (…)”
481

. 

 Esta explicação assemelha-se à filosofia do rizoma apresentada por Deleuze e 

Guattari
482

: tal como num rizoma existem pontos unidos de forma aleatória, onde 

nenhum deles desempenha uma função de centralidade de forma a construir um mapa 

em contínua reestruturação; também a imagem de Portugal corresponde a um rizoma, é 

composta de diferentes visões de mundo em perpétua mutação. Qualquer seleção de 

uma delas com o intuito de criar uma dualidade, um mundo maniqueísta é temporária 

dada a heterogeneidade das perspetivas. 

 Essa multiplicidade de visões fundeou-se na construção de uma sociedade de 

classes (em vigência durante cerca de oito séculos), com regras estritas, mantendo uma 

organização social bem interiorizada. Salvo raras flutuações, perdurou no tempo a 

noção de um Portugal bipartido: por um lado, o da classe dominante (a elite minoritária, 

criadora dos estereótipos), por outro, o da classe dominada (a grosso da população). Vai 

ser a abrupta rutura dessa estrutura, a fomentadora não só do desequilíbrio mental, mas 

também do questionar dos princípios basilares de cada um desses mundos. Decorrente 

dessa situação surgem diferentes vozes que se entrecruzam na diegese, propiciadoras do 

aparecimento de várias perspetivas antagónicas e inconciliáveis sobre Portugal, como 

será cada vez mais evidente ao longo do quarto volume (o da queda do regime 

salazarista e da construção da democracia). 

 De uma forma geral, esses enfoques prendem-se com a opção política das 

personagens e, consequentemente, o tipo de país preconizado por cada um desses 

movimentos. Tal como realça Bakhtine, a atuação de uma personagem está sempre 

associada a uma ideologia, a uma determinada visão de mundo inerente a todas as suas 

                                                 
481

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 59.  
482

 Cf. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix – Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie, Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1980, pp. 13 – 31. Boaventura de Sousa Santos utiliza também essa teoria para 

explicar a forma como as sociedades em geral funcionam: “As sociedades são teias complexas de vasos 

comunicantes onde tudo tem relação com tudo. As infinitas e tantas vezes caóticas interacções entre as 

diferentes dinâmicas, ritmos, impulsos e resitências nos múltiplos campos sociais vão definindo relações e 

articulações entre si que, ao estabilizarem-se, conferem uma lógica – uma medida – à sociedade no seu 

conjunto.” (Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Lisboa: 

Almedina, 2011, pp. 34 – 35). Já em 1946, António José Saraiva apresentava a nacionalidade portuguesa 

como uma espécie de rizoma: “O Português é, como qualquer outro povo, o resultado de uma conjugação 

de elementos, de uma relação, um cruzamento de fios numa rede.” (Cf. SARAIVA, António José – Para 

a História da Cultura em Portugal, vol. 1, 4.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-América, 1972, 

pág. 49). 
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tomadas de posição
483

. Daí o confronto contínuo entre o regime em vigor e o a ser 

imposto/escolhido. No primeiro volume, essa bipolarização prende-se com a perspetiva 

dos absolutistas (os adeptos de D. Miguel e da manutenção de um Portugal monárquico 

de carácter não parlamentar) e a dos liberais (congregados em torno da figura de D. 

Pedro, defensores da existência de um parlamento constituído por diversos partidos 

políticos e um rei/rainha símbolo máximo do país, mas a quem não está associado o 

poder último de o gerir), as dúvidas quanto ao tipo de rei necessário
484

 e as dificuldades 

associadas às divergências entre vintistas e cartistas
485

. Seguir-lhe-á, no volume dois, a 

oposição monárquicos/republicanos de forma a acentuar a impossibilidade de todos os 

portugueses se unirem em torno de um mesmo ideal identitário. 

 Os primeiros, como Júlio, veem os republicanos como idealistas românticos, 

com existências nulas e vazias, daí a sua necessidade em as preencher com os ímpetos 

revolucionários
486

. Os segundos, como Alexandre de Andrade, enfatizam os aspetos 

negativos da Monarquia para contrapor a implantação da República como o ponto de 

viragem conducente à salvação da pátria: “Os republicanos são a esperança do país (…). 

Os partidos monárquicos só pensam em arrebatar o poder uns aos outros, à custa de um 

preço tão elevado como o de afundar o povo. A república é o futuro das nações 

civilizadas, sem o freio amordaçante de um Rei e de uma corte que sugam o sangue dos 

pobres.”
487

 

 No entanto, para além desses, há a visão de algumas personagens, como o conde 

de Aguim ou Ana de Jesus, capazes de detetar a similitude existente entre essas várias 

posições/opções, defensores da manutenção de aspetos da tradição associados à 

construção da identidade nacional e a sua fusão com as novas correntes ideológicas e os 

itens positivos da evolução e do progresso. 

 

 Hintze declarou num desabafo incontido: 

                                                 
483

 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – The Dialogic Imagination, Four Essays (trad. Caryl Emerson e Michael 

Holquist), 7.ª ed., Austin: University of Texas Press, 1990, pág. 335. 
484

 “Em 1826 o gordo Rei João morria, deixando o país num dilema:// – Que rei agora? O legítimo 

herdeiro, o primogénito Dom Pedro? Era ele o rei por direito sucessório, mas esse já tinha um Reino, e 

mais que um Reino, tinha um Império, um Império adulterado. Jamais seria aceite, ainda que lhe 

interessasse. O aceso príncipe Dom Miguel, expulso pelo pai porque o atraiçoara? Um perigo!” (Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 

121). 
485

 “Atacavam-se mutuamente: que o absolutismo se mantinha encapotado, o poder era do povo; que não, 

que não era nada disso, que a Carta fora jurada e a Rainha era o símbolo máximo da Nação.” (Cf. Idem, 

Ibidem – pp. 129 – 130). 
486

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 51. 
487

 Idem, Ibidem – pág. 78. 
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 – Apetece destruir tudo e começar do princípio! 

 Jorge Francisco sorriu com uma ironia velada: 

 – Começar do princípio? E em função de que critério? Não caia nessa tentação, meu 

amigo! Essa é a tentação dos ditadores.
488

 

 

Os republicanos, mais ainda que os outros, querem o poder, porque nunca o tiveram. E se 

alguma vez, espero bem que não, o conquistarem, hão-de ser mil vezes piores que os que já o 

têm por hábito. Quem se importa com o povo? Julga que acredito nessas balelas de ajudar uma 

massa de ignorantes? É muito fácil enganar os ignorantes e por isso cada um trata de si, isso é 

que é. Tirando alguns, muito poucos, que lutavam por ideais. Mas o tempo dos ideais já 

passou.
489

 

 

 – Ó avó, o Paiva Couceiro é um herói! Enquanto ele viver, as coisas não estão perdidas! 

Se a avó soubesse a quantidade de gente que anseia pela Monarquia! 

 – Mas foram derrotados, não foram? 

 – Asseguro-lhe que é uma questão de tempo! 

 Ana pensou que realmente era uma questão de tempo, o tempo corria sem se 

compadecer das nostalgias e as nostalgias repetiam-se porque os homens se agarravam a elas: 

acontecera com os miguelistas, cuja esperança ainda pulsava, e acontecia agora com os 

monárquicos, o tempo dos reis fora-se e não voltaria.
490

 

 

 Para além desses, há ainda um grupo de portugueses que vaga ao sabor dos 

tempos, como Bernardino Machado. De ministro do partido regenerador passara a 

republicano não por ser contra a figura do rei, mas contra o regime e muitos outros por 

desejarem um outro tipo de organização política distinta do “mofo do Rotativismo”
491

. 

Contudo, os republicanos eram vistos “como filhos do demónio”
492

 pelo poder 

instituído.  

 Exemplo dessa mudança contínua em face de um panorama político 

profundamente degradante é o do poeta Guerra Junqueiro. Esse homem, defensor do 

republicanismo, “que troara céus e terra com impropérios raivosos contra os vícios 

ácidos a corroerem os espíritos: clamara a morte do tirano Carlos-rei”, posteriormente 

                                                 
488

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 36. 
489

 Idem, Ibidem – pág. 79. 
490

  Idem, Ibidem – pág. 163. 
491

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
492

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
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vai vociferar contra os republicanos por “a República [ser] um bacanal de percevejos 

numa enxerga podre”
493

. 

 Outra dessas faces está associada à noção de pertença a uma família, a uma 

classe social e, por oposição, os motivos da exclusão de um dos seus membros
494

. Ao 

decidir construir uma vida diversa da valorizada pela família, Heitor (o filho do conde 

de Aguim e de Ana de Jesus) vai ser excluído do contacto com a família, passará a viver 

num mundo intermédio – não pertence à elite nem ao povo –, perde a sua identidade 

pessoal (visto esta estar associada à identidade de classe)
495

 e transforma-se num 

homem isolado, num ser sem raízes sólidas
496

 ávido de descobrir o seu lugar no mundo. 

A opção desta personagem vai permitir contactar com a existência de dois países: o da 

elite e o do povo, como se não partilhassem o mesmo território geográfico. Para cada 

um destes grupos não só as expectativas de vida são diversas como a própria noção de 

pertença a um país uno e integrador não é aceite por eles. 

 

 Mas rapidamente a realidade se lhe impusera na sua crueza aviltante. (…). A mãe estava 

certa como sempre, aquele mundo nada tinha a ver com o seu, ele sempre gostara de conviver 

com inferiores, abertos e descomplicados das convenções incómodas que o importunavam. 

Porém, fora ele até aí o filho do patrão, as referências funcionavam bem definidas numa 

hierarquia indiscutível. Reconhecia amargamente que conviver era diferente de viver com, entrar 

na intimidade dos costumes primitivos onde os códigos se pautavam pela sobrevivência. Era 

como se esta gente fosse de uma natureza diversa, sem as exigências mínimas de um qualquer 

ser civilizado. (…). O problema já não se situava na ordem das hierarquias, o problema era bem 

mais fundo, acontecia ser ele o intruso, o intruso que desafiara a prudência das coisas. (…). E de 

repente via-se incapaz de reagir perante a situação ininteligível que ele próprio criara, não sabia 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 231. 
494

 O papel fulcral da célula familiar é enfatizado na História da Vida Privada de Philippe Ariès e 

Georges Duby: “Rede de pessoas e conjunto de bens, a família é um nome, um sangue, um património 

material e simbólico, herdado e transmitido. A família é um fluxo proprietário que depende, antes de 

mais, da lei.” (Cf. ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges (dir.) – História da vida privada (trad. e rev. cient. 

Armando Luís Carvalho Homem), vol. 4, Porto: Edições Afrontamento, 1989 - 1990, pág. 105); bem 

como a forma como ela reagia perante os comportamentos classificados de inadequados dos seus 

membros: “A família não é apenas um património. É também um capital simbólico de honra. Tudo o que 

ataca a sua reputação, que mancha o seu nome, a ameaça. Contra o estranho que a ofende, ela faz bloco. 

Uma falta comprometedora de um dos seus membros mergulha-a num embaraço cruel. Solidariedade na 

reparação, punição pelo tribunal familiar, exclusão, cumplicidade do silêncio: todas as atitudes são 

possíveis.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 266). 
495

  Enquanto Ermelinda usa as adversidades para progredir e aproximar-se dos patamares civilizacionais 

impostos pela elite, Heitor não sabe qual é o seu papel no mundo, é dominado pela indefinição, vive 

“mergulhado no abismo que lhe dissolvera a identidade” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 69). 
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  “Lentamente os outros iam-no aceitando, não como par mas como um híbrido, cordato, inofensivo, 

solitário” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 70). 
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fazer nada, mesmo que quisesse trabalhar não sabia como, era como um paralítico num meio de 

atletas, ali todos trabalhavam, a vida consistia nisso mesmo, no trabalho.
497

 

 

Tratavam-no com deferência desconfiada e acusadora, a sua presença retirava-lhes a naturalidade 

nos comportamentos. Por mais diligências que ele fizesse, jamais se sentiria um deles, a maneira 

de comer, os fatos que usava, os gestos, a linguagem, os gostos, os cheiros, tudo o traía, traidor 

dos seus e dos outros.
498

 

 

 Contudo, os pilares inquestionáveis da identidade familiar vão paulatinamente 

ceder para dar lugar ao seu questionar. Em face da fragilidade das até aí vistas como 

certezas absolutas, Gena não sabe como classificar o comportamento da irmã Madalena. 

Se, por um lado, sabe da importância de manter a célula familiar unida e dominada 

pelos mesmos princípios
499

, da necessidade de aceitar e defender a ideologia imposta 

pelo Estado como princípio subjacente à aceitação pública; por outro, não consegue 

incluir a irmã nesse universo dos proscritos e malditos só por defenderem outras formas 

de vida, muito embora a veja como uma traidora, visto ter manchado o bom-nome da 

família. 

 

Madalena que atraiçoara a família e fora presa, (…) Madalena aspirara à santidade, a santidade 

dera-lhe a volta à cabeça, fizera-a cair tão baixo que se tornara a desonra da família, presa pela 

Pide, comunista, ligada àquela gente horrível (…)//Embora nada percebesse de política, Gena 

possuía o bom senso suficiente para intuir a existência de gente boa e gente má, gente que 

defendia os interesses da pátria e gente que a queria destruir, a irmã deveria pertencer a estes 

últimos, a ideia torturava-a (…)
500

. 

 

 Mariana, a mãe de ambas, vê na filha a origem da desonra familiar e 

autoculpabiliza-se pelo trajeto de vida escolhido pela filha: “Muito mais que a vergonha 

                                                 
497

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 66. 
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  Idem, Ibidem – pp. 66 – 67. 
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 A família tradicionalista do marido de Gena preferiu esquecer um dos seus membros por este ter 

abandonado a mulher e ter fugido com outra, a quem a família classifica de “ordinária” visto só uma 

mulher com falta de princípios morais ser capaz de fugir com um homem casado, levando-o a 

negligenciar a sobrevivência da esposa. Decorrente dessa postura, várias fraquezas eram perdoadas desde 

que não questionassem o fulcro da organização social, a família: “(…) pode ter-se tentações, escapadelas, 

pode escorregar-se e cair, faz parte da natureza humana, agora abandonar a mulher e os filhos, nunca!”, 
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cunhados, tirando o banido, eram pessoas realizadas, havia um orgulho indiscutível na pertença à tribo 

que funcionava em harmonia total como uma pequena máfia…” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma 

História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 16 - 17). 
500

 Idem, Ibidem – pág. 17. 
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de ter uma filha presa pela Pide, magoara-a a sua atitude, dura, intransigente, parecendo 

culpá-los da desgraça que se abatera sobre si.”
 501

  

 

A sua filhinha, a sua filhinha que dera à luz com tanta dor, a quem velara nas doenças e nas 

crises da adolescência, a sua filhinha que Nossa Senhora de Fátima devolvera e por tanto tempo 

julgara ter destino de santa… E que ao invés se tornara comunista… “Onde será que errei? Terei 

sido demasiado branda? Frouxa no exemplo? Permissiva na educação? Foi a Universidade que 

lhe deu a volta à cabeça, o saber nas mulheres só traz complicações.” Mas sendo seguros, os 

valores nunca seriam postos em causa, nunca ela seria pervertida pelo erro e pelo ódio. O seu 

falhanço, enquanto educadora, estendia-se a toda a família, (…). Teria Madalena consciência do 

mal que lhes causava?
502

 

 

Também Margarida, antiga companheira de estudo de Madalena e sua cunhada, 

atribui um papel profundamente negativo à sua correligionária; tal como muitos outros 

“vermes sorrateiros que minavam a ortodoxia”, Madalena ajudava a derrubar o mundo 

onde nascera para impor um outro onde haveria apenas uma rotação entre oprimidos e 

opressores. 

 

Assim acontecera com sua cunhada Madalena, contaminada pelo vírus da desmesura, 

caída nos abismos da perdição de onde dificilmente se volta, como fora possível aquilo 

acontecer? (…) O modo como reagira nas greves de 1962, não lutara contra esse bando de 

marginais, como era sua obrigação, ficara a ver e depois aderira, colocando-se ao lado dos 

comunistas e dos debochados sem que a sua consciência a impedisse. Gente como Madalena é 

que levava o mal a vencer, deixavam-se contaminar pela maldade, transformando-se em veículos 

de propagação de uma doença endémica, o mundo estava doente, profundamente doente.
503

 

 

Já Madalena capta a posição da sua família como uma forma cómoda de se 

alhear dos problemas, criaram uma espécie de carapaça impeditiva do contacto com o 

mundo real, optando por viver num mundo ficcional: o da paz e harmonia salazarista
504

. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 26. Esse efeito nefasto é, mais tarde, reiterado por Isabel na carta dirigida a Conta: “A prisão 

da tua prima foi um escândalo que abalou toda a família” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 76). 
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 Idem, Ibidem – pág. 26. 
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 Idem, Ibidem – pág. 35. 
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  “(…) hoje em dia já não lhes tenho raiva. Sinto-os como cegos que ainda não abriram os olhos. Cegos 

de nascença. A família, nesta sociedade, é a transmissora dos códigos reaccionários que moldam a 

criança, sem permitir que cresça para a liberdade. É assim que os vejo e já não lhes tenho raiva. Só pena. 

E talvez um certo receio do que irão sofrer.” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História 

Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 128). Madalena comunga de algumas ideias 

defendidas por Marx e Engels, neste caso, o considerar a sociedade criada pelo Estado Novo como uma 

espécie de alienação, uma distorção da realidade concreta. 
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 Tal como os outros, incapaz de reagir, falavam em espírito de família, qual espírito de 

família?, o espírito de família era abandoná-la à sorte de prevaricadora, sujeitos que estavam às 

regras da ditadura, calando a boca e fingindo que tudo estava bem, como podia ela manter 

relações com um meio que pactuava com os seus verdugos, o meio onde fora criada mas do qual 

teria que se afastar irredutivelmente?, mundozinho cobarde, egoísta, prepotente, sem 

preocupações, sem angústias, sem problemas, alheio ao grande mundo dos espoliados, dos 

ofendidos.
505

 

 

 A dicotomia nós (os bons, defensores do regime)/eles (os maus, os destrutores 

do regime) é bem evidente na posição intempestiva de Salvador (o homem preso à raiz 

mais duradoura, a terra) face à revolução de abril: “malandros, comunistas, a darem-nos 

ordens, a derrubarem o regime, a destruírem a Pátria, a destruírem o Império, uma data 

de maltrapilhos”
506

; por isso mesmo, deseja o aparecimento de “homens de fibra” 

simbolizados na figura de D. Miguel e nas próprias reflexões de Mariana: “no que se 

transformou o nosso mundo que era tão agradável, destruíram um paraíso e 

transformaram-no num inferno, deram cabo de tudo!"
507

 

 Nos dois últimos volumes torna-se evidente a divergência de visões de mundo 

consoante a personagem se integra/desintegra num país em rápida mudança. São várias 

as perspetivas apresentadas, os pontos de vista face à pluralidade das reações perante a 

consolidação do Estado Novo, o seu colapso e a posterior implantação da democracia. 

Por isso mesmo, a festa do 1.º de maio de 1974 não é vivida por todos os portugueses 

como um momento festivo
508

.  

 A bipolaridade nós/os outros continua a acentuar-se de forma a erigir uma 

espécie de muro invisível impeditivo de um consenso nacional e da resolução de todos 

os diferendos. Exemplo disso é o agravamento do fosso existente entre Madalena e a 

família, a primeira faz agora parte dos vitoriosos, dos homens corajosos, dos seres 

capazes de fazer ruir uma longa ditadura, os segundos são os vencidos, o símbolo de um 
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 I Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 23. 
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  Idem, Ibidem – pág. 32. 
507

 Idem, Ibidem – pág. 148. 
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 “O 1.º de Maio desse ano realizou-se como não tornaria a ser realizado (…). Nesse dia memorável, 

todos os que lá estiveram foram amigos, sem muros a isolá-los (…). Acotovelavam-se ideias, sensações, 

sentimentos, num sincretismo semelhante aos mistérios vindos dos primórdios, espaço sagrado onde tudo 

era permitido, compensando apreço módico a dureza retaliadora do quotidiano. E também havia medo 

porque nem todos sentiam necessária esta celebração solidária de um povo que enfim se sentia livre, nem 

todos sentiam que antes houvesse repressão, pelo contrário, para esses a repressão iniciava-se agora.” (Cf. 

Idem, Ibidem – pp. 38 - 39). 
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tempo passado, estagnado, sem condições para sobreviver caso persistam em nada 

alterar dos seus valores e princípios.  

 A incompatibilidade de visões do mundo é bem evidente no diálogo entre Isabel 

e a filha Constança; jamais elas chegarão a um equilíbrio sobre as noções de liberdade, 

democracia e fascismo. 

 

 – (…) De um momento para o outro as pessoas tornam-se criminosas de crime comum. 

De repente, são rotulados e vilipendiados como fascistas e ser fascista é ser criminoso. (…). Tu 

que és tão informada, sabes explicar-me o que é ser fascista hoje em dia? (…) 

 – (…) É um modo de rotular a classe dominante que apoiava um regime ditatorial 

sustentado pelo exército. Penso que exprime uma rejeição dos que se arrogam na posse de uma 

verdade absoluta, sem permitirem contestações nem diálogo. 

 – Então só existem fascistas! O exército está no poder e aquilo que eu vejo mais é gente 

a arrogar-se na posse de verdades. Todas elas inquestionáveis. 

 – Mãe, olhe o que disse. Muita gente a arrogar-se. Muitas verdades que se confrontam. 

Aquilo que a revolução trouxe foi exactamente essa possibilidade de cada um poder assumir a 

sua verdade, coisa que antes não acontecia. E o que mais me impressionou esta noite é que eles 

não aceitam a revolução, nem aprendem a respeitar os outros, a verdade dos outros, mesmo que 

não concordem. Têm o direito de não concordar, mas não o de condenar a multiplicidade de 

opiniões. 

 – Apesar do confronto ser persecutório e violento? Apesar de agora as perseguições se 

terem invertido? Se existe liberdade, eles também podem ter as suas opiniões, mesmo fascistas, 

como lhes chamam.
509

 

 

 Porém, não é só a visão particular dos portugueses o motor dessa desarmonia; 

por diversas vezes, é contraposto ao olhar interno o externo, isto é, o das personagens de 

outras nacionalidades ou daqueles que, como Isabel e Constança, viveram largos 

períodos no estrangeiro e criaram um certo distanciamento face à realidade nacional. 

Esses prismas, por vezes antagónicos, sobre a realidade portuguesa e a forma particular 

de os portugueses se autoconceberem é evidente no diálogo entre Mariana e a recém-

chegada de Espanha Isabel
510

, Richard (o jornalista inglês, profundamente crítico do 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 
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 “- Aqui tudo parece fácil. Acho que mudei muito. Em Espanha havia uma instabilidade tão grande, tão 
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igual…//– Igual, igual, não direi. Houve algumas mudanças. Não muitas. Isto é uma pasmaceira, sem 

aventuras, sem graça nenhuma!” (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: 

Editorial Presença, 1999, pág. 109). 
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imobilismo nacional) e Isabel
511

, Fernando (o homem de esquerda, racional e 

conciliador) e Isabel
512

, Steve (o americano consciente da oposição apátridas/seres com 

identidade assumida ao longo de uma história secular) e Conta
513

, ou entre António 

Sérgio (o historiador banido/exilado, o adepto e, posteriormente, crítico do regime do 

Estado Novo) e Maria Teresa: 

 

 Apesar das posições do reviralho manifestadas por António Sérgio, Maria Teresa 

mantinha intacta a amizade com o resmungoso dissidente, cada vez mais azedo, cada vez mais 

isolado, ‘não tenho paciência para as pessoas’. Porque em muito poucas reconhecia 

compatibilidades. Não é que Maria Teresa apresentasse a mais ínfima parcela compatível, muito 

pelo contrário, seriam uma antítese completa; no entanto, apreciavam-se mutuamente num ponto 

comum – a excelência dos gostos. Talvez por isso, o futuro grande historiador e pedagogo lhe 

aceitasse os remoques, sabendo-a convicta, embora ignorante. Mais o magoavam aqueles que, 

tendo responsabilidades intelectuais, falhavam o conceito básico de liberdade que era para si o 

núcleo essencial da natureza humana. E Maria Teresa reconhecia nele o carácter nobre e a 

inteligência superior. 

 – Você nunca entendeu a grandeza de Salazar. 

  – Você nunca entendeu a riqueza da democracia. 

 – Ora, ora! Isso da democracia é para tolos! Veja lá no que deu a sua democracia! 

Entregaram o mundo aos comunistas. 

 O argumento atingira em cheio o alvo, a ferida de António Sérgio centrava-se aí, na 

dificuldade de separar o movimento de oposição do partido comunista. 

 – O problema reside nos regimes como o nosso ou o capitalismo americano. O mundo 

tornou-se maniqueísta. Há os bons e os maus, não se pode ser outra coisa. Então aqui em 
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 “Uma curiosidade imensa despontava nele a propósito deste estranho povo fatalista, submisso, 

resistente (…).//– (…) Aqui é uma espécie de fadário, escamoteiam-se as informações, constrói-se uma 
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Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 123). 
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regime… Apesar de tudo, este defende a família, a Igreja…” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 240). 
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 “– (…) És americano, amas o teu país, a tua família. Porque escolheste esta terra e esta gente 
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– Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 160). 
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Portugal é aflitivo. Quem tiver ideias próprias imediatamente será rotulado. Posta a questão 

assim não enxergo quais sejam os bons e quais os maus…
514

 

 

 Para intensificar essa falta de um maestro a coordenar todas as linhas melódicas, 

começa a nascer, ao longo do quarto volume, uma outra voz: a da deceção perante a não 

construção de um novo país, a consciência da perpetuação da imutabilidade; afinal a 

única mudança esteve associada à substituição de um regime por outro, de velhos 

políticos por novos sem ter havido mudanças de fundo propiciadoras da transformação 

catártica da sociedade portuguesa. O fracasso é assumido por Madalena:  

 

a sua luta [falhara] nos objectivos, o entusiasmo dos inícios murchara com os cravos rubros de 

uma revolução que não passara de um fogacho, incapaz de varrer as injustiças e os preconceitos, 

incapaz de imunizar os cidadãos das suas raízes, pelo contrário, acabando por agravar as 

desilusões
515

 (…); Pelos vistos a festa fora só para alguns… missão cumprida só para alguns… o 

que é a democracia e a liberdade? Descontentes havia-os a rodo, por toda a parte. Não da 

revolução em si, diziam, mas dos seus efeitos perversos, das distorções, das prevaricações, das 

desistências.
516

 

 

 Em face de uma maior capacidade em absorver e assimilar as mutações ou 

devido ao distanciamento provocado pela passagem temporal, algumas personagens 

acabam por refletir sobre as posições assumidas por outras anteriormente para captarem 

e aceitarem/rejeitarem as cabeças da hidra até aí negadas. Esse conciliar de perspetivas 

é evidente nos motivos da ida de Isabel à manifestação do 1.º de maio e no aceitar das 

suas próprias limitações enquanto agente de transformação: 

 

 No hospital onde trabalhava haviam já surgido reacções contestatárias que 

envenenavam o ambiente, a euforia triunfante de alguns amedrontava os outros, não lhes dando 

tempo para viajar ao fundo de si próprios. Seu primeiro marido, Richard, costumava dizer que os 

Portugueses eram meros figurantes de um filme medíocre dirigido por Salazar, Isabel nunca 

aceitara muito bem a ideia, haveria sempre alguns candidatos a realizador e a maioria seriam 

sempre figurantes, não podia deixar de ser para o equilíbrio de uma sociedade. Mas ultimamente 

modificara um pouco a opinião, talvez Richard quisesse exprimir a possibilidade de transformar 

os figurantes em actores, muito embora orquestrados, talvez viesse a ser viável no futuro, depois 

de todas as explosões necessárias ao progresso, talvez… Porém jazia em si o medo do futuro, o 
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medo das explosões, por isso quisera ir para saborear a alegria enquanto não fosse 

contaminada.
517

 

 

na explicação de Constança a Madalena sobre o facto de a democracia não poder 

corresponder ao governo do país por todos os portugueses visto a sociedade funcionar 

com base num conjunto de valores/normas impostos por uma elite a quem essa mesma 

sociedade confere autoridade e poder simbólico para agir em seu nome
518

 e, finalmente, 

na clarividência e discernimento típicos da tia Elisinha durante as conversas com João 

(filho do pós-25 de abril e, por isso, desconhecedor do mundo de valores anterior): 

 

 – A revolução do 25 de Abril, que para vocês é um feriado ou o nome de uma ponte, foi 

mesmo uma revolução. Não por ter mortos, mas por revolucionar a vida das pessoas. Agora, à 

distância, as coisas parecem-nos mais claras, mas naquela altura não eram. Se para muitos a 

revolução trouxe benefícios imediatos, para alguns foi muito difícil. Foram perseguidos, tiraram-

lhes as regalias, acusaram-nos. E o mais grave é que não se sentiam culpados de qualquer crime. 

Viviam como tinham sido ensinados a viver. De repente já não era assim, e tudo aquilo em que 

acreditavam foi considerado criminoso. Foi um período muito complicado, não houve mortos 

mas houve grandes violências e também grandes injustiças. O mundo em que a tua avó foi 

educada desapareceu…
519

 

 

 Essa desarticulação, entre o Portugal sonhado e o vivido, alicerça-se também no 

facto de o registo de língua se adequar às diferentes classes sociais e ao momento 

temporal em vigor
520

 (numa espécie de visão diacrónica da evolução do uso do 

português
521

). Nos dois primeiros volumes privilegia-se uma variante mais cuidada da 

língua (associada ao mundo político e público da capital) e há a inserção de um registo 

                                                 
517

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 39. 
518

  “- (…) A revolução fez-se para destruir as estruturas e permitir que o poder se distribua pelas mãos de 

muitos e não que passe das mãos de alguns para as mãos de outros alguns. O trabalho a fazer é criar 

condições para que as pessoas tomem consciência de si como cidadãos. (…)//– (…) As coisas não são tão 

fáceis na prática. Uma sociedade organiza-se sempre em função de uma hierarquia de poderes que irá 

impor padrões e valores.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 95). 
519

 Idem, Ibidem – pág. 251. 
520

 Bakhtine realça o facto de “The speaking person in the novel is always, to one degree or another, an 

ideologue, and his words are always ideologemes. A particular language in a novel is always a particular 

way of viewing the world, one that strives for a social significance.” (Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – The 

Dialogic Imagination, Four Essays (trad. Caryl Emerson e Michael Holquist), 7.ª ed., Austin: University 

of Texas Press, 1990, pág. 333). 
521

  Ressalva-se não haver uma visão diacrónica da evolução fonética da língua nem da semântica e sim 

das formas de utilizar a língua (os seus diversos registos e as formas de tratamento) num contexto 

comunicativo. 
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popular adequado à origem rural de Manuel Joaquim e dos seus familiares
522

: “abichar 

tudo”
523

, “andam praí a”
524

, “dava-lhe era cornos”
525

, “uns merdas”
526

, “uma 

labrega”
527

, pimpão”
528

, “nem um nico”
529

. No terceiro volume, o registo de língua está 

em sintonia com o estatuto social das personagens (pertencem à elite da época ou com 

ela convivem), daí o registo popular surgir com o intuito de ridicularizar o locutor ou o 

interlocutor, caracterizar uma determinada classe social (os elementos do povo) ou 

funcionar como uma espécie de expressões idiomáticas, típicas da época: “acho-lhe 

pilhas”
530

, “um ror de trabalho”
531

, “sou tão desbocada”
532

. No último volume são várias 

as cambiantes do português usado: “escarranchado”
533

, “bandalhos, cabrões, 

paneleiros!”
534

, “é fixe”
535

, “lábia monstruosa”
536

, “és teso, estupor, és teso que te 

fartas”
537

.  

 Esses registos diversos vão desde o linguajar dos adolescentes, ao vernacular 

utilizado pelos militares durante os seus encontros fora dos quartéis. Um dos muitos 

exemplos do desprestígio da língua – de acordo com a perspetiva da classe hegemónica 

-, do cada vez maior recurso ao registo popular e ao calão é notório, por exemplo, numa 

das conversas entre os capitães de abril, nos quais se insere Rui, segundo marido de 

Madalena: “isso é que era bom, fizemos a revolução para construir a democracia, os 

políticos não aprenderam o que é a democracia, veja-se o que têm feito com a nossa 

obra, só fizeram merda, dar-lhes-emos o poder quando as condições forem sólidas e 

irreversíveis, a revolução fizemo-la como se apanhássemos o comboio da montanha-

russa, sem sabermos bem para o que íamos.”
538

 

                                                 
522

 Surgem vinte e uma expressões no primeiro volume, trinta e seis no segundo, cinquenta e três no 

terceiro e noventa e oito no quarto volume (Cf. Anexo – pp. 425 - 429). 
523

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 23.  
524

  Idem, Ibidem – Reiterada na página 25. 
525

 Idem, Ibidem – pág. 177. 
526

 Idem, Ibidem – pág. 204. 
527

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 40. 
528

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
529

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
530

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

117. 
531

  Idem, Ibidem – pág. 141. 
532

 Idem, Ibidem – pág. 284. 
533

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 23. 
534

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
535

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
536

  Idem, Ibidem – pág. 219. 
537

  Idem, Ibidem – pág. 241. 
538

 Idem, Ibidem – pág. 155. 
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 Ao longo do último volume, o domínio de uma determinada variante do 

português já não está associado ao estatuto social. Tal como a sociedade se diluiu num 

mundo aparentemente sem classes e sem regras, também a língua é usada dissociada do 

estatuto social das personagens; independentemente dele, é cada vez maior a frequência 

de utilização de um registo menos culto e erudito do português. Essa alteração 

enquadra-se não só nas mudanças produzidas no seio das estruturas sociais do país, 

como permite convocar para a diegese diversas vozes e evidenciar a sua incapacidade 

de se relacionarem, daí o afastamento cada vez maior das personagens pertencentes ao 

núcleo familiar base visto não compreenderem as particularidades da variante usada 

pelas outras. A variação linguística evidencia não haver uma língua una/unificada num 

mesmo momento temporal. Dentro de cada etapa da evolução diacrónica de uma língua 

há variações relativas à pertença a uma classe social (variação diastrática) ou região 

(variação diatópica). No entanto, os falantes com determinadas pretensões – políticas, 

económicas ou sociais – procuram usar a variante legitimadora, a associada ao exercício 

do poder político e, por norma, típica da capital
539

. 

 Este universo plurilingue corresponde a uma outra manifestação do romance 

polifónico, o trazer para o corpo narrativo a diversidade dos socioletos, o fazer confluir 

nele a multiplicidade dos discursos sociais e dos pontos de vista a eles associados. 

 

 Le roman c’est la diversité sociale de langages, parfois de langues et de voix 

individuelles, diversité littérairemente organisée. Ses postulats indispensables exigent que la 

langue nationale se stratifie en dialectes sociaux, en maniérismes d’un groupe, en jargons 

professionnels, langages des genres, parler des générations, des ages, des écoles, des autorités, 

cercles et modes passagères, en langages des journées (voire des heures) sociales, politiques 

(chaque jour possède sa devise, son vocabulaire, ses accents); chaques langage doit se stratifier 

intérieurement à tout moment de son existence historique. Grâce à ce plurilinguisme et à la 

plurivocalité qui en est issue, le roman orchestre tous ses thèmes, tout son univers signifiant, 

représenté et exprime. Le discours de l’auteur et des narrateurs, les genres intercalaires, les 

paroles des personnages, ne sont que les unités compositionnelles de base, quitês, permettent au 

plurilinguisme de pénétrer dans le roman. Chacune d’elles admet les multiples résonances des 

voix sociales et leurs diverses liaisons et correlation, toujours plus ou moins dialogisées. Ces 

liaisons, ces correlations spéciales entre les énoncés et les languages, ce mouvent du theme qui 

                                                 
539

  Barthes denomina este fenómeno como uma guerra de linguagens (Cf. BARTHES, Roland – Oeuvres 

Complètes 1972 – 1976, Tome IV, novelle edition revue, Paris: Éditions do Seuil, 2002, pp. 361 – 365). 

Maria Teresa é severamente repreendida pelo pai por usar um registo de língua considerado por ele como 

inadequado (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2000, pág. 168). 
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passé à travers les langages et les discours, sa fragmentation en courants et gouttelettes, sa 

dialogisation, enfin, telle se présente la singularité première de la stylistique du roman.
540

 

 

Outra das marcas da polifonia é o aparecimento de heróis/personagens cuja voz 

se posiciona no nível correspondente ao do autor. Uma delas é a de Constança, 

denominada de Conta em virtude de uma intervenção da sua tia Mariana, capaz de se 

colocar num universo exterior ao do decurso da diegese e, com uma voz crítica e 

objetiva, refletir não só sobre os meandros da sua própria personalidade, mas também 

sobre a forma como foi edificada a identidade nacional e os efeitos positivos/nocivos 

dessa vivência à portuguesa
541

.  

Constança representa a heroína liberta das suas origens, a eterna mulher em 

devir, vagando pelo mundo. Apesar de ter nascido no seio de uma família privilegiada, 

distancia-se da sua postura para captar o mundo como se fosse um realizador, 

eternamente deslumbrado com as mutações, as incoerências humanas. Por isso mesmo, 

os seus olhos são uma câmara de filmar perspicaz, perscrutadora, implacável no revelar 

das incongruências e do atraso do país. Disso tem consciência o seu primo Francisco, 

daí gostar de entabular conversa com ela e esgrimir outros pontos de vista, pois sabe 

que a prima não estava prisioneira de uma sociedade, um país, uma identidade, um 

estereótipo: 

 

Sua prima Constança tinha a capacidade de radiografar para além das aparências, 

demasiado lúcida para ser sensata, era daqueles seres incómodos que põem o dedo na ferida sem 

preocupação da dor, inteligente, rica, segura, dera-se ao luxo de abandonar uma carreira de 

sucesso para se divertir, não estava presa a interesses de espécie alguma, não tinha temores, não 

tinha raivas, apresentava-se como espectadora de um mero enredo.
542

 

 

                                                 
540

  Cf.  BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique et théorie du roman (trad. de Daria Olivier), Paris: Gallimard, 

2001, pág. 89. 
541

 Salienta Bakhtine, a propósito da obra de Dostoievsky: “Le mot du héros sur lui-même et sur le monde 

est aussi valable et entièremente signifiant que l’est généralement le mot de l’auteur, il n’est pas aliéné 

par l’image objectivée du herós, comme formant l’une de ses caractéristiques, mais ne sert pas non plus 

de portevoix  à  la philosophie de l’auteur. Il possède une indépendance exceptionelle dans la structure de 

l’oeuvre, résonne en quelque sorte à côté du mot de l’auteur, se combinant avec lui, ainsi qu’avec les voix 

tout aussi indépendantes et signifiantes des autres personnages, sur un mode tout à fait original!” (Cf. 

Idem – La poétique de Dostoievski, (trad. de Isabelle Kolitcheff), Paris: Seuil, 1970, pág. 33). 
542

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 117 – 118. 
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A personagem acaba por ser o símbolo tão nacional do português errante
543

, do 

homem espalhado pelos diversos continentes e da sua incapacidade em unificar todos 

esses fragmentos num único: “Desde que lhe viera a consciência, concebera-se como 

um ser extraviado e anguloso, errando por entre as geometrias previsíveis da classe a 

que pertencia por direito de berço e a que ansiava pertencer de facto. Imagem incómoda 

que a levava a procurar suportes jamais encontrados, num desequilíbrio amargo entre o 

plano maleável do imaginário e o plano rígido da realidade (…)”
544

. 

Constança é criada pela avó materna, mantém uma relação conflituosa com a 

mãe, não se integra na família de origem, não é capaz de permanecer muito tempo 

prisioneira de espaços e/ou afetos, vive como uma proscrita, assume ser a ovelha negra 

da família. Decorrente dessa ausência de raízes profundas, tem um leque de amantes de 

diversas culturas, raças, credos e idades; em todos eles, vê novos motivos para amar a 

vida e aprender/compreender outras formas de ver o mundo. Ela é, assim, o símbolo da 

indefinição.  

No entanto, ao rejeitar o posicionamento tradicional português quanto à função 

da mulher na sociedade, ao abandonar a segurança do núcleo familiar e optar por uma 

vida artística no estrangeiro, a personagem revela a sua excecionalidade e acaba por ser 

a ela que todas as outras recorrem para compreender as dimensões das transformações 

do final do século XX e tentarem reencontrar-se com o seu eu profundo de forma a 

inserirem-se numa sociedade em mudança. 

 A personagem pode ser encarada como uma anti-heroína sui generis. Tal decorre 

do facto de, por norma, o anti-herói ser apresentado como uma “Personagem em quem 

escasseiam as virtudes necessárias ao heroísmo. (…) não possui nobreza de conduta ou 

de espírito e as suas atitudes não são orientadas por elevados propósitos.”
 545

  A partir 

do século XIX, ele passou a corresponder à desmistificação do herói épico dado ter-se 

humanizado; por isso, “possui debilidade ou indiferenciação de caráter a ponto de 

                                                 
543

  Essa errância assemelha-se à do mito do judeu errante (item a ser abordado no capítulo IV). Em pleno 

século XXI, Boaventura de Sousa Santos utilizará essa expressão não para descrever os portugueses e sim 

o país relativamente à sua inserção na Comunidade Europeia. Segundo ele, “Portugal é um europeu 

errante.” (Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Coimbra: 

Almedina, 2011, pág. 98). Já Montaigne descrevia o homem como um ser volátil e ondulante, feito de 

retalhos mal entretecidos, razão pela qual se vê, muitas vezes, não como um eu mas como um outro (Cf. 

MONTAIGNE, Michel – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), Lisboa. Relógio 

d’Água, 1998, pág. 105 e 166). 
544

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 57. 
545

 Cf. SHAW, Harry – Dicionário de Termos Literários (trad. e adap. Cardigos dos Reis), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1982, pág. 40.  
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assemelhar-se a toda a gente.”
546

 Apesar de ter um percurso de vida, de algum modo, 

oposto ao dos pioneiros da tetralogia, Conta acabará por deixar de ser a anti-heroína 

para se preocupar com os outros e contribuir para a redefinição da vida privada no 

Portugal pós-ditatorial. 

Constança exclui-se da conceção tradicional de personagem, a ela compete 

refletir sobre a sua própria identidade, tornando-se numa espécie de consciência 

autónoma alheia às intenções do narrador. Porém, ao autoanalisar-se, acaba por ter 

perceção da mutabilidade da personalidade, em função da conjuntura envolvente, e da 

dificuldade em unificar os diversos lados do eu de forma a ele constituir um todo 

harmonioso: “Lembrava-se de certa frase aprendida na literatura portuguesa, ainda nos 

bancos do liceu, de um autor cujo nome esquecera: ‘Quem és tu romeiro? Ninguém!’ 

Frase bombástica que se tatuava nela como uma praga incontornável.”
547

 Por isso 

mesmo, no final, apenas a ela é atribuída a capacidade para responder à questão da tia 

Graça sobre “QUEM SOU EU?”: “Se Constança fosse real ter-lhe-ia respondido que, ao 

fim e ao cabo, era essa a grande interrogação dos seres humanos, talvez Constança 

tivesse sentido esse problema com mais acuidade, pois sendo intuitiva quem sabe não 

intuíra ser apenas personagem?”
548

 

 Conta revela possuir consciência do seu próprio eu em contínua mutação, daí a 

certeza da não coincidência entre esse Eu e a imagem do eu apreendida pelos outros e a 

capacidade para equacionar outras formas de estar no mundo, para se adaptar à 

evolução. Conta integra-se, dessa perspetiva, no âmbito das personagens de um romance 

polifónico na aceção bakhtiniana, ela não é manipulada pelo criador, ocorre livremente 

no universo diegético de forma a complementar (por oposição ou similitude) a própria 

consciência do autor. 

 

 Dans le roman polyphonique, cette conscience [do autor] est omniprésent et 

permanente, elle participe de manière extrêmement active. Mais cela se manifeste autrement que 

dans le roman monologique: la conscience de l’auteur ne transforme pas les autres consciences 

(celle des personnages) en objets, ne les affuble pas de définitions achevantes, par contumace; 

elle sent, à côté et en face d’elle, des consciences d’autrui équipollentes, aussi ouverts et 

inachevées qu’elle-même. Elle rèflete et recrée non pas un monde d’objets, mais ces consciences 

                                                 
546

 Cf. MOISÉS, Massaud – Dicionário de Termos Literários, 2.ª ed. rev., São Paulo: Cultrix, 1978, pág. 

29. 
547

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 61. As questões edipianas associadas a esta personagem serão abordadas no capítulo IV. 
548

 Idem, Ibidem – pág. 281. 
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d’autrui avec leurs mondes en leur conservant leur authentique inachèvement (car c’est ce 

qu’elle ont d’ essential).
549

 

 

Conta observa-se ao espelho e vê-se como um outro, assume a posição do artista 

ao efetuar o retrato de um ser humano distinto de si. Por isso, essa imagem do eu 

percecionada pelo outro apresenta-se pura e íntegra, como refere Bakhtine
550

: “O 

espelho freudiano remetera-lhe uma imagem escabelada, um feitio autoritário e 

possessivo, uma capacidade crítica desenvolvida sob a capa das fantasias, e uma 

vontade tremenda de ser a melhor, a rainha, a imperatriz, a musa. Possuindo para o 

efeito as armas rombas de um ser bastardo e uma fé periclitante no milagre.”
551

 No 

fundo, Constança aprende a aceitar as várias camadas da “cebola” do seu ser, as cabeças 

da hidra, visto todas elas serem fragmentos de si própria impossíveis de rasurar sem 

perder a identidade. 

 Outro dos elementos imprescindível à sustentação desse universo de múltiplas 

vozes é o desempenhado pela instância narrativa. Muito embora ao longo dos quatro 

volumes predomine o discurso de terceira pessoa (o denominado narrador 

heterodiegético) e a sua ciência pareça ser ilimitada, a posição assumida por esta 

instância nem sempre é muito clara. A sua ambivalência decorre da confluência de 

diversos fatores, daí tornar-se num “narrador pessoal”, “declaradamente intrometido” na 

aceção de Maria de Lourdes Ferraz
552

. Por vezes, esta parece ser uma instância sexuada 

ao defender posições típicas do sexo masculino ou do feminino, muito embora nunca se 

torne claro com qual dos sexos o narrador se identifica. Deste modo, vai oscilando o seu 

discurso entre esses dois pólos não conferindo primazia a nenhum.  

                                                 
549

 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – La poétique de Dostoievski, (trad. de Isabelle Kolitcheff), Paris: Seuil, 

1970, pág. 108. 
550

 Idem – Esthétique de la création verbale (trad. Alfreda Aucouturier), Paris: Gallimard, 1984, pág. 54. 

Este autor salienta a inacessibilidade da aparência física ao próprio sujeito; tal só é possível se este se 

transformar num outro e assumir uma postura exterior à sua própria consciência (Cf. Idem, Ibidem - pp. 

54 – 55). 
551

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 220. 
552

 Ao analisar os pressupostos associados à ironia romântica, a autora aborda a funcionalidade de um 

narrador profundamente interventivo na narrativa não só por se manifestar através do recurso à primeira 

pessoa gramatical, mas pelas diversas “interferências enfáticas, modais, que dão uma tonalidade 

específica à frase, pois a remetem de imediato para o sujeito enunciador.” (Cf. FERRAZ, Maria de 

Lourdes – A Ironia Romântica. Estudo de um processo comunicativo, Lisboa: INCM, 1987, pág. 69). Este 

fenómeno é, de igual modo, evidente na tetralogia de Luísa Beltrão com o recurso às frases parentéticas, 

interrogações retóricas, inserção de vocábulos com dupla carga semântica, entre outros, como já foi 

referido ao longo deste capítulo. 
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 No primeiro volume há apenas um desses exemplos, a instância narrativa 

posiciona-se num universo feminino e masculino: “Por isso Júlio organizara as coisas 

de modo a permitir que Albertina se fosse habituando gradualmente ao seu novo 

estatuto, sensibilidade pouco frequente na mentalidade masculina, para quem a mulher 

era um universo indecifrável.”
553

.   

  Nos outros volumes, a alternância está associada à referência a pormenores da 

vivência da sexualidade ou à dificuldade em o ser humano compreender o outro em 

virtude do género a que pertence. Daí o narrador apresentar ora uma perspetiva feminina 

(“e o marido fizera-lhe a vontade (…), pois não alterara o ritmo conjugal, embora esse 

ritmo não satisfizesse as necessidades da mulher, questão que não se colocava na ordem 

da quantidade mas sim da qualidade.”
554

, “Salvador tornara-se amorfo, o que pode fazer 

uma mulher sozinha nos tempos que corriam para desviar um rapaz de dezassete anos 

do mau caminho?”,
555

) ora masculina (“vá lá entender-se a lógica feminina, tanto 

rabujava ao engravidar e agora que se justificava a interrupção da gravidez rugia como 

uma leoa”
556

, “Os homens enfureciam-se com a loucura de suas mulheres, cortarem as 

belas cabeleiras, o mundo endoidava!”
557

, “desta vez fizera-o, enrodilhado pela reacção 

incompreensível da lusa donzela.”
558

, “e nem um minuto hesitara, casa posta, futuro 

assegurado para o filho, já crescidinho, o tal do magala malandro, e um belo corpo de 

homem para se banquetear – que mais poderia querer uma mulher?”
559

). 

 No fundo, essa atitude corresponde à preconizada pela própria autora ao afirmar: 

“Feminino ou masculino, o escritor é, com certeza, um ser que se expõe, um ser que se 

desvenda, ao contrário do cientista cuja interioridade singular se deve anular, dentro do 

possível, ao abrigo de um ideário epistémico.”
560

 Tal como o autor não é alheio à forma 

como a sua obra é construída, também o discurso do enunciador vai revelando a sua 

ideologia e posicionamento face aos eventos relatados. 

                                                 
553

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 210.  
554

 Idema – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 74 (Cf. 

Anexo – pág. 429). 
555

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 215. 
556

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 113. 
557

 Idem, Ibidem – pág. 262. 
558

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 82. 
559

 Idem, Ibidem – pág. 208. 
560

 Idem – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro (org.) – As teias que 

as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pp. 140 - 141. 
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 A dificuldade em catalogar o narrador está associada também ao facto de, apesar 

de assumir a sua omnisciência na generalidade dos quatro volumes, ele reconhecer o seu 

desconhecimento quanto às intenções de algumas personagens ou aos motivos da 

aceitação/rejeição de um dado ser. No fundo, ele vai abalar as certezas do leitor 

empírico visto este esperar, como realça Maria de Lourdes Ferraz, “que o narrador 

conheça a história que conta, que tenha, portanto, autoridade para a contar; que tenha as 

convicções e sentimentos adequados às expressões que enuncia e que se comprometa 

com as intenções próprias a essas expressões, a não ser que, por algum sinal, faça saber 

que propositadamente não observa alguma delas.”
561

 Daí as expressões dubitativas 

serem introduzidas pelo advérbio “talvez” ou terem incluída a expressão “quem sabe” 

de modo a realçar esse desconhecimento: “se foi o destino, se foi a vontade humana ou 

as macumbas, quem sabe.”
562

, “o poder que ele ama acima de tudo, ou será o país, quem 

sabe?”
563

, “Talvez por isso, aquando da entrada para a família, conquistara um lugar 

cimeiro (…)”
564

, “o rescaldo dessa guerra terrível que o mundo jamais vira assim e com 

certeza não tornaria a ver.”
565

, “talvez um dia a assaltassem de novo, ou talvez não 

(…)”
566

, “não fosse a morte do genro de tão fresca data, talvez lhe não subisse essa 

santa fúria”
567

, “Não utilizando metáforas, quem sabe o que ele era?”
568

.  

  Em contrapartida, a sua omnipresença/omnisciência é evidente na ordenação 

não cronológica de partes da diegese; essa manipulação transforma a diegese em não 

linear em face das contínuas analepses, prolepses e referências ao futuro das 

personagens/acontecimentos. A narrativa inicia-se com a chegada de Manuel Joaquim 

ao Brasil e só posteriormente são relatados os antecedentes da personagem; de igual 

modo, o conde de Aguim surge já em idade avançada (a coincidente com o período de 

gestação e redação do primeiro Código Civil Português) e através de um longo capítulo 

de cariz analéptico aborda-se a sua juventude. 

 Ao longo do último romance, esse processo torna-se recorrente na ausência de 

uma linha cronológica a nortear o relato da vida de Madalena e de Constança. No caso 

                                                 
561

  Cf. FERRAZ, Maria de Lourdes – A Ironia Romântica. Estudo de um processo comunicativo, Lisboa: 

INCM, 1987, pág. 163. 
562

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 35 (Cf. Anexo – pág. 430). 
563

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 137. 
564

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 25. 
565

 Idem, Ibidem – pág. 216. 
566

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 86. 
567

  Idem, Ibidem – pág. 164. 
568

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 131. 
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da primeira, a vida ficou suspensa após a entrada na Faculdade (fim do terceiro 

volume); o quarto inicia com a referência ao facto de ter sido presa pela PIDE e o irmão 

ter conseguido libertá-la. O hiato que medeia a entrada na Faculdade e a vida até ao 25 

de abril é preenchido, mais uma vez, através de uma analepse relativa aos anos de 

frequência da Universidade, casamento e prisão. 

 Sendo Constança o exemplo do ser em eterno devir, a referência ao seu percurso 

é pautada por contínuas digressões entre o presente e o passado. Por isso ela é sempre 

apresentada num momento correspondente ao presente da ação e a partir dele são feitas 

incursões ao seu passado. Decorrente desse facto, quase até ao final do terceiro volume 

fala-se de forma lateral da existência da personagem Constança para, posteriormente, 

ela ser apresentada já com quinze anos e, a partir daí, regredir até aos seus sete, doze e 

treze anos (momentos marcantes na construção da personalidade de Conta)
569

. Segue-se 

a referência ao ano da conclusão da licenciatura em Direito (muito embora, mais tarde, 

se saiba da decisão de Conta abandonar o curso, não o finalizando para ir para 

Inglaterra) e, numa nova analepse, o período compreendido entre a sua entrada na 

Faculdade e o ano de 1961
570

. Tal é também o caso dos factos relativos à sua vida em 

Inglaterra
571

, da sua passagem pelo Médio Oriente (razão do seu desconhecimento da 

revolução de abril
572

). 

 A intervenção do narrador surge, ainda, nas contínuas referências ao futuro das 

personagens, evidenciando a sua omnisciência e capacidade de vaguear temporalmente. 

Contudo, essa característica vai sendo menos evidente à medida que a diegese se 

aproxima da contemporaneidade e a focalização privilegiada é a feita pelas 

personagens: “O filho de ambos, então com quatro anos, ainda não sabia o que o futuro 

lhe reservava sob o nome de Teixeira Lopes.”
573

, “E não se enganava, o tempo dar-lhe-

ia razão.”
574

, “essa pena só viria depois”
575

, “Mas isso foi mais tarde.”
576

, “Mas tudo isto 

aconteceu já depois da tentativa de suicídio de sua prima Catarina”
577

. 

                                                 
569

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pp. 218 – 221. 
570

 Idem, Ibidem – pp. 246 – 254 e 266 – 267. 
571

  Idem, Ibidem – pp. 286 – 287. 
572

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 55 – 62 e 

64 – 82. 
573

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 71. Surgem 

dezoito no primeiro volume, vinte no segundo, sete no terceiro e doze no último (Cf. Anexo – pp. 430 – 

433). 
574

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 212.  
575

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 95. 
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 Para além desses aspetos, a sua intervenção é notória visto imiscuir-se 

continuamente no evoluir da ação para tecer comentários pessoais sobre a personalidade 

das personagens e os acontecimentos da conjuntura envolvente, desculpabilizar-se pela 

forma como constrói a diegese, fornecer explicações ao leitor, formular uma espécie de 

máximas de vida ilustrativas do devir humano e das consequências dos seus 

comportamentos, incluir-se nos acontecimentos narrados como mero espectador ou 

entabular diálogos com as personagens
578

: “as pessoas não mudam muito, apesar de 

acharem que sim”
579

, “Mortos inglórios, quem se lembra deles, tantos mortos que as 

famílias choram e que a História esquece na teia confusa dos eventos.”
580

, “donde se 

pode perguntar se o amor se gera a partir do amor ou se é algo mais subtil que não tem 

senso nenhum, e então este amor recíproco entre pai e filho não passaria de amável 

coincidência.”
581

, “frase que talvez pareça um disparate, pois que as dores não se 

partilham, mas o amor sim.”
582

, “vindo a construir fortuna fabulosa, fala-se muito no 

pastor Ritz, quando por cá também existem casos desses, não têm é a sua 

publicidade.”
583

, “estas suposições permitem explicar aquilo que se considera menos 

bom ou até péssimo, acontece que Maria Teresa, de forte personalidade, não recorreu a 

suposições para se justificar, antes seguiu em frente com os seus preconceitos estéticos e 

longe foi com eles.”
584

, “não o disse, se calhar nem o pensou, mas pelo menos viveu-

o.”
585

, “Deus respondeu num suspiro: e nem tu sonhas o que ainda vem aí…”
586

, “tinha 

amigos de sobra, não íntimos, o intimismo supõe a constância, traço que apesar do 

nome não existia nela, é o mal dos nomes com sentido, pior fora ainda se lhe têm 

chamado Prudência.”
587

, “chegando-se mais aos netos, apenas dos pequeninos não lhe 

vinham medos, espera até eles crescerem e logo verás, a sorte é que morria antes de lhes 

                                                                                                                                               
576

Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 100. 
577

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 233. 
578

  Surgem onze no primeiro volume, cinquenta e cinco no segundo, vinte e oito no terceiro e trinta e três 

no quarto (Cf. Anexo – pp. 433 – 440). 
579

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 105. 
580

  Idem, Ibidem – pág. 137. 
581

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 113. 
582

 Idem, Ibidem – pág. 165. 
583

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
584

  Idem, Ibidem – pág. 187. 
585

  Idem, Ibidem – pág. 266. 
586

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 26. 
587

 Idem, Ibidem – pág. 61. 
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ver as loucuras, a morte misericordiosa libertava-o deste estado de espírito sombrio, 

agora que morrera estava finalmente livre.”
588

. 

 Essa interferência/manipulação vai culminar no final da obra com o equacionar 

da possibilidade de as personagens terem apreendido esse seu papel, imaginar a sua 

reação às palavras da tia Graça e de Becas para, de imediato, deixar clara a sua 

inexistência enquanto seres com capacidade para emitir opinião visto não pertencerem 

ao mundo referencial. A alternar com o discurso grafado em itálico (correspondente ao 

suposto diálogo da tia Graça com Becas), ocorrem vários parágrafos iniciados pela 

conjunção subordinada condicional “Se” associada ao imperfeito do conjuntivo e ao 

condicional (“Se Madalena fosse real ter-se-ia (…)”
589

, “Se Constança fosse real ter-lhe-

ia (…)”
590

, “Se Gena fosse real agitar-se-ia (…)”
591

, “Se Francisco fosse real interviria 

(…)”
592

, “Se Isabel fosse real comover-se-ia (…)”
593

, “Se Margarida fosse real daria 

(…)”
594

, “Se Salvador fosse real faria (…)”
595

). 

 Para além disso, todos esses parágrafos encerram com o reiterar da 

ficcionalidade destas personagens, daí asseverar-se a sua não-existência enquanto 

personagens referenciais ou, pelo menos, a sua não-presença durante o diálogo de Becas 

com a tia Graça: “Mas Madalena já não se encontrava ali para se justificar”
596

, “Mas 

Constança já não se encontrava ali.”
597

, “Mas Gena já não se encontrava ali.”
598

, “Mas 

Francisco não estava…”
599

, “Mas Isabel e Mariana não…”
600

, “Mas Margarida…”
601

. O 

esfumar gradual desses seres fictícios é também notório na própria mancha gráfica visto 

a frase inicial, continuamente repetida, se ir reificando e ser substituída pelas reticências 

até culminar no “manguito” que Salvador faria se existisse.  

                                                 
588

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 148. 
589

 Idem, Ibidem – pág. 281. 
590

  Idem, Ibidem – pág. 281. 
591

  Idem, Ibidem – pág. 281. 
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 Idem, Ibidem – pág. 282. 
593

  Idem, Ibidem – pág. 282. 
594

  Idem, Ibidem – pág. 282. 
595

  Idem, Ibidem – pág. 283. 
596

 Idem, Ibidem – pág. 281. 
597

  Idem, Ibidem – pág. 281. 
598

  Idem, Ibidem – pág. 281. 
599

 Idem, Ibidem – pág. 282. 
600

  Idem, Ibidem – pág. 282. 
601

  Idem, Ibidem – pág. 282.  
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  O carácter sui generis do narrador é acentuado, ainda, pelo uso de marcadores 

espaciais e/ou temporais
602

. Estes permitem-lhe inserir-se no cenário ou na situação 

retratada, socorrendo-se por vezes da dêixis pessoal de primeira pessoa do singular ou 

do plural para manifestar a sua proximidade senão mesmo participação na ação 

abordada, incluir segmentos anacrónicos face ao momento temporal em questão visto 

pertencerem ao seu presente/futuro das personagens ou estabelecer um paralelo entre o 

presente das personagens e o momento temporal onde se posiciona o narrador (num 

momento posterior ao presente da narrativa). 

 A generalidade desses deíticos corresponde a notações espaciais (são recorrentes 

os advérbios “aqui”
603

 e “cá”
604

), temporais (preferencialmente os advérbios “agora”
605

 

e “hoje”
606

) ou pessoais (como é o caso dos determinantes ou pronomes demonstrativos 

“este”
607

 e “isto”
608

). Uma outra forma de se incluir na ação narrada prende-se com a 

utilização de expressões como “acaba a gente”
609

, “o Saldanha, ainda há pouco”
610

, “até 

já”
611

. A inserção do discurso de primeira pessoa do singular ou do plural no relato 

aparentemente objetivo do narrador – dado privilegiar-se a terceira pessoa para diluir o 

controlo desta instância – cria também uma aproximação entre essa voz e a diegese: “é 

sina nossa”
612

, “convenhamos”
613

, “estou já a”
614

, “e digo inesquecíveis com 

propriedade”
615

, “e digo construída”
616

, “onde estava a simplicidade não sei dizê-lo”
617

. 

                                                 
602

  Aguiar e Silva enfatiza o facto de a presença do autor textual ou do “narrador por ele criado” 

marcarem a sua intromissão na narrativa através dos elementos deíticos (Cf. AGUIAR e SILVA, Vítor 

Manuel de – Teoria da Literatura, 8.ª ed., Coimbra: Almedina, 1988, pp. 230 – 231). 
603

 Este advérbio é utilizado dezoito vezes: dez no primeiro volume (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os 

Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 24, 31, 32, 63, 70, 71, 

123 e 157, ocorre ainda a forma “daqui” na página 23 e 31) e cinco no segundo (Cf Idem – Os Impetuosos 

Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 105, 165, 202, 216 e 242); três no 

terceiro (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1999, pág. 92, 157 e 282). 
604

 Advérbio com onze ocorrências, quatro no primeiro volume (pág. 25, 41, 77 e 139), três no volume 

dois (pág. 120, 147 e 269) e quatro no volume três (pág. 90, 133, 149 e 217). 
605

  Com três ocorrências no volume dois (pág. 106 e 219). 
606

  Aparece três vezes no volume dois (pág. 203, 242 e 264). 
607

  Esse determinante ou pronome surge com diversas formas: singular/plural, masculino/feminino e, por 

vezes, como contração “deste” ou “nestes” (Cf. Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 31 e 127; Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 108, 113, 119, 159, 217, 219 e 259; Idem – Os Bem-Aventurados 

Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 74 e 176; Idem – Os Mal-Amados 

Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 100, 147). 
608

  Com quatro ocorrências: duas no volume dois (pág. 107 e 173), uma no terceiro sob a forma de 

“nisto” (pág. 130) e uma no quarto (pág. 56). 
609

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 26. 
610

 Idem, Ibidem – pág. 152. 
611

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 241. 
612

 Idem, Ibidem – pág. 110. 
613

 Idem, Ibidem – pág. 119.  
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 Por vezes, o próprio uso da terceira pessoa deixa evidente o facto de o narrador 

fazer parte do coletivo, ter presenciado ou participado nos acontecimentos. Tal sucede 

quando são utilizadas expressões para incluir a voz da massa anónima: “não se podia 

confiar em ninguém (…) o ofício de rainha, por estes tempos, não se mostrava fácil”
618

, 

“soubera-se”
619

, “- Contava-se que”
620

, “Conta o velho criado Vital”
621

, “Soubera-se de 

pactos”
622

, “Disseram depois as más-línguas”
623

, “disse-se depois”
624

, “O espectro da 

guerra civil aproxima-se.”
625

. 

 A capacidade deste enunciador para manipular todas as informações ao seu 

dispor deteta-se, também, na inclusão de vocábulos anacrónicos: ou por já não 

pertencerem ao português utilizado pelas massas (os arcaísmos) ou por permitirem 

referir factos/situações/conhecimentos indisponíveis naquele momento temporal, visto 

dizerem respeito a descobertas científicas da segunda metade do século XX. A primeira 

situação prende-se com a inserção dos vocábulos “beiços”
626

, “ignotas”
627

 e “pelejas”
628

, 

a segunda com a utilização de explicações e/ou de conceitos como “toxinas”
629

, 

“metempsicose”
 630

 e a referência a “descobertas científicas recentes”
631

 sobre a forma 

como se processa a evolução mental das crianças. 

                                                                                                                                               
614

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 159. 
615

 Idem, Ibidem – pág. 178. 
616

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 152. 
617

  Idem, Ibidem – pág. 244. 
618

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 113. 
619

  Idem, Ibidem – pág. 198. 
620

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 204. Essa 

expressão permite ao narrador introduzir o relato de uma situação caricata protagonizada por António 

Diogo, pai de Albertina, durante a época do Entrudo. Assim, torna-se notória a presença de uma voz 

coletiva e anónima. 
621

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 148. 
622

  Idem, Ibidem – pág. 198. 
623

 Idem, Ibidem – pág. 267. Com essa expressão refere-se os boatos que circularam sobre António 

Bandeira e a sua intervenção no caso Alves dos Reis. 
624

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

197. Desse modo sintetiza-se a opinião generalizada sobre a violência desnecessária praticada pelos 

americanos ao lançarem as bombas atómicas. 
625

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 142. 
626

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 118. 

Termo em voga na lírica barroca e nalguns textos românticos; no início do século XX, data do encontro 

entre Álvaro e Judite, o termo já não era utilizado no registo corrente da língua. 
627

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 43. 
628

 Idem, Ibidem – pág. 44. Vocábulo anacrónico visto ser aplicado, em pleno século XX, à atuação de um 

dos contestatários do regime salazarista. 
629

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

169. 
630

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 242. 
631

 Idem – Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 237. 
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 Esse carácter ambivalente vai ser explorado até às últimas consequências no 

quarto volume. Aí privilegia-se a tomada de consciência das personagens, razão pela 

qual tudo é percecionado a partir delas e não da focalização do narrador. Este cede 

sistematicamente a voz, apaga-se, funde-se com as personagens. No entanto, nos 

últimos capítulos volta a dominá-las e acaba por destruir o aparente controlo da diegese 

por parte delas: nas últimas páginas torna-se clara a sua inexistência, todas elas eram 

meras ficcionalizações com vida limitada ao discurso da narrativa
632

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
632

  Aspeto já tratado na página 121 da presente tese. 
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2. Algumas estratégias discursivas utilizadas pela autora 

 

 A tetralogia de Luísa Beltrão pode ser facilmente integrada no conceito 

bakhtiniano de romance polifónico não só pela heteroglossia evidente, mas também 

pelas diversas operações de transtextualidade detetáveis no discurso da narrativa. Esse 

conceito é apresentado por Genette: “(…) la transtextualité , ou transcendance textuelle 

du texte, que je définissais déjà, grossièrement, par ‘tout ce qui le met en relation, 

manifeste ou secrète, avec d’autres textes’.”
633

 

 Ao tecer os quatro volumes com diferentes linhas vocálicas, a autora produziu 

um imenso palimpsesto capaz de dar voz – por afinidade, divergência ou exemplaridade 

– a diversos textos quer do cânone literário português quer de enunciados do discurso 

oral e popular quer do cenário mundial. Na tetralogia são detetáveis quatro dos cinco 

tipos de relações transtextuais apresentadas por Genette: a intertextualidade, a 

paratextualidade, a hipertextualidade e a arquitextualidade
634

. 

 Todas elas se articulam na construção da diegese, desempenhando papéis de 

natureza diversa. O subtítulo da tetralogia (Uma História Privada) mantém uma relação 

de arquitextualidade com o género inaugurado pela obra História da Vida Privada 

coordenada por Philipe Ariès; ele permite estabelecer, desse modo, uma relação de 

pertença taxonómica. Muito embora a obra de Luísa Beltrão seja de carácter ficcional, 

aborda áreas da vida quotidiana objeto de estudo por parte dos seguidores da Escola dos 

Annalles e torna claras algumas das fontes ao dispor desses historiadores
635

. 

 Já a relação de paratextualidade, cuja função é agir sobre o leitor condicionando-

lhe/guiando-lhe a leitura visto corresponder à “dimensão pragmática da obra e sua 

circulação enquanto livro, e como tal objecto de consumo”
636

, é construída em função 

                                                 
633

 Cf. GENETTE, Gerard – Palimpsestes: la littérature au second degré, Paris: Éditions du Seuil, 1982, 

pág. 7. Num momento anterior, Genette havia definido o conceito que, agora, aprofunda: “ J’appelle cela 

[tout ce qui met le text en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes] la transtextualité, et j’y 

englobe l’intertextualité au sens strict (et ‘classique’, depuis Julia Kristeva), c’est-à-dire la présence 

littérale (plus ou moins littérale, integrale ou non) d’un texte dans un autre: la citation, cést-à-dire la 

convocation explicite d’un texte à la fois présenté et distancie par dês guillemets, est l’exemple le plus 

évident de ce type de fonctions, qui en comporte bien d’autres. J’y mets aussi, sous le terme, qui s’impose 

(sur le modele langage/métalangage), de métatextualité, la relation transtextuelle qui unit un 

commentaire au texte qu’il commente: tous les critiques littéraires, depuis des siècles, produisent du 

métatexte sans le savoir.”
 
(Cf. Idem – Introduction à l’architexte, Paris: Éditions du Seuil, 1979, pág. 87). 

634
  A quinta relação corresponde à metatextualidade (Cf. Idem – Palimpsestes: la littérature au second 

degré, Paris: Éditions du Seuil, 1982). 
635

  Tal é o caso das “Memórias da tia Graça”, objetos de ourivesaria, entre outros. 
636

 Cf. SILVA, Celina – “Da Poética à Estética: Expansão e Inflexões na Teorização Genettiana” in 

LOSA, Margarida, SOUSA, Isménia e VILAS-BOAS, Gonçalo (org.) – Literatura Comparada: Os 

Novos Paradigmas, Porto: Associação Portuguesa de Literatura Comparada, 1996, pág. 444. Em virtude 



 126 

de quatro vetores essenciais: a valorização do universo feminino (evidente nas capas da 

tetralogia
637

), a apresentação dos princípios norteadores da construção da obra – a 

vontade em perceber o trajeto humano de uma família burguesa nos dois últimos 

séculos visto ter ao seu dispor fontes privilegiadas da vida privada e realçar o papel de 

“coautora” desempenhado pela tia Graça
638

 (no caso das Notas Prévias) –, o enfatizar de 

algumas formas de estar/atuar ou particularizar uma característica privilegiada da 

conjuntura histórica (evidente nos títulos e nas epígrafes) e tornar clara a forma como os 

acontecimentos e as pessoas se concatenam (a partir das “Memórias da tia Graça” e da 

inclusão de árvores genealógicas em todos os volumes). 

 Se as “Memórias da tia Graça”, as árvores genealógicas e as notas prévias 

poderão estar ao serviço de uma estratégia de verosimilhança típica dos romances 

históricos, os títulos, as epígrafes e as dedicatórias (o peritexto) permitem estabelecer 

um pacto de leitura visto apontarem para alguns dos aspetos a serem observados em 

cada um dos volumes.  

 Assim, o primeiro tem o título Os Pioneiros a lembrar todos os heróis anónimos, 

os primeiros a ousarem investir numa área do conhecimento ou a possibilitarem a sua 

ampliação e das capacidades humanas. Esses pioneiros correspondem, no seio da 

narrativa, ao aventureiro fazedor de fortunas Manuel Joaquim, ao político idealista, mas 

pragmático conde de Aguim e à mulher inconformada com o seu estatuto de 

menoridade, capaz de contornar os preconceitos sociais, Ana de Jesus; no fundo, os 

exemplos a seguir pelos descendentes. Este volume é dedicado aos filhos da autora e 

tem como epígrafe um excerto de Nome de Guerra de Almada Negreiros sobre a 

funcionalidade das árvores genealógicas e o facto de não estar nas mãos do ser humano 

decidir a posteriori como vai ser a sua, visto ela ser construída de forma alheia à sua 

vontade. 

 O segundo, Os Impetuosos, realça, desde logo, um traço típico de grande parte 

da humanidade: a incapacidade em agir de forma refletida e ponderada. Por isso mesmo, 

os descendentes de Manuel Joaquim, do conde de Aguim e de Ana de Jesus, salvo raras 

exceções, passarão a época conturbada do final do século XIX e da Primeira República 

a esbanjar o património herdado e a efetuar um caminho descendente ao nível da 

                                                                                                                                               
dessa atuação sobre o público, Genette considera o paratexto como uma zona de indefinição, algures entre 

o interior e o exterior da obra; daí ser constituído por diferentes tipos de discursos – linguístico, icónico, 

entre outros (Cf. GENETTE, Gerard – Seuils, Paris: Éditions du Seuil, 1987, pp. 7 – 8). 
637

  Como já foi referido anteriormente, estas foram selecionadas de forma criteriosa pela autora em 

função desse objetivo. 
638

 Aspetos já abordados na introdução. 
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hierarquia social. Essa inversão está também associada ao estado caótico da sociedade 

portuguesa durante a época da Primeira República. Por isso mesmo, as epígrafes deste 

volume (uma do Eclesiastes e outra de António José de Almeida) funcionam como uma 

síntese do devir humano e das suas dúvidas/limitações: o cansaço provocado pela 

necessidade de enfrentar as intempéries da vida, o facto de vida/morte se unirem desde 

o princípio do tempo e a sua explicação não ser acessível ao comum dos mortais dado 

os desígnios de Deus serem incognoscíveis. Num cenário de desequilíbrio e de caos, 

evidencia-se a serenidade da mater dolorosa, Albertina, capaz de sustentar a família 

independentemente da força desses “ciclones”. Não será, por isso, de estranhar este 

volume ser dedicado à mãe da autora. 

 Já o terceiro, Os Bem-Aventurados, transporta o eco do texto bíblico acentuado 

pela inclusão, em epígrafe, de um excerto do Evangelho segundo São Mateus. O título 

está associado ao romance cuja diegese decorre durante o Estado Novo e ao longo da 

qual, principalmente os elementos femininos, fazem uma espécie de apologia da 

ditadura dado as personagens verem nele um estado de graça; essa época permitiu a uma 

determinada classe social viver pacificamente, sem sobressaltos e com regras estritas a 

comandarem-lhe a existência. Contudo, a relação estabelecida entre o título e essa 

epígrafe está imbuída de uma carga irónica. Tal decorre do facto de os bem-aventurados 

do Evangelho não corresponderem à classe privilegiada nem terem uma vida fácil e 

aprazível. Eles serão bem-aventurados porque às agruras da vida presente, sucederá a 

recompensa dada por Deus. Nesse perfil inclui-se, entre outras, a personagem tia 

Elisinha, a ficcionalização da tia Graça (a quem é dedicado este volume). No entanto, as 

duas outras epígrafes (uma de Nietzsche e outra de Sacha Guitry) permitem levantar um 

pouco o véu dessa aparente bem-aventurança: no mundo harmonioso criado por Deus, 

há lugar para o Diabo, contudo urge não julgar Deus sem o ouvir.  

 O quarto volume, Os Mal-Amados, reporta-se à época da construção do estado 

democrático, à perda de referências e ao caos da vida moderna decorrentes de grandes 

mutações sociais. Ao contrário dos outros volumes, neste as personagens perdem a 

noção da progressão temporal, desconhecem-se e não conseguem encontrar um rumo 

adequado às suas expectativas; por isso mesmo, são os mal-amados. Visto a diegese ter 

lugar num tempo contemporâneo do leitor empírico, também ele com dificuldade em 

construir ou redefinir a sua identidade pessoal, social e nacional, as epígrafes de Sartre e 

de João Santos particularizam a falta de capacidade do homem para construir o seu 

devir em função dos acontecimentos históricos e a importância do passado/da memória 
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para a edificação do mundo pessoal de cada um. Ao abordar a contemporaneidade, a 

narrativa transporta as vozes das fontes da “História viva”, em ação, ainda sem 

textualização. Decorrente desse facto, o volume é dedicado a todos os interlocutores que 

partilharam com a autora as memórias e vivências de um período correspondente ao 

“passado recente”
639

 como é dito na nota introdutória deste volume. 

 Relativamente às duas outras relações apresentadas por Genette – a 

intertextualidade e a hipertextualidade –, elas surgem como força motriz da 

apresentação não só dos cenários dicotómicos esfera pública/privada, 

ruralidade/urbanidade, universo masculino/feminino; mas principalmente do(s) 

retrato(s) de Portugal apresentado(s) no decurso da obra, evidenciando as diversas 

cabeças dessa hidra.  

 No caso da primeira, são evidentes as diversas citações de textos da época
640

, a 

inclusão de excertos significativos/paráfrases de alguns textos do património literário 

nacional ou internacional. Tal é o caso da inserção de dois versos do poema “Estudante 

Alsaciano” de Acácio Nunes
641

 (os versos “Antigamente, a escola era risonha e franca./ 

Do velho professor as cans, a barba branca” surgem duas vezes com alteração do 

segundo verso para se adequar ao registo em prosa, típico de quem rememora um 

poema decorado na escola, como se refere na tetralogia: “antigamente a escola era 

risonha e franca e havia um professor de barba branca”), de excertos parafraseados do 

Frei Luís de Sousa de Garrett
642

, de versos de Camões ou fragmentos de Os Lusíadas. 

No primeiro volume
643

 parafraseia-se os lamentos do poeta no canto X de Os Lusíadas 

sobre o facto de a “Pátria” só se lembrar dos seus filhos nos momentos de glória e 

esquecê-los nos de desgraça, bem como surge a expressão “a Pátria tão amada”
644

 em 

vez do verso “Esta é a ditosa Pátria minha amada” do canto III da epopeia camoniana. 

No volume três parafraseia-se um verso da Proposição: “A gesta lusa, que Camões 

cantara com engenho e arte”
645

 e surge o verso “O dia em que eu nasci morra e 

                                                 
639

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, 

pág. 9. 
640

  Como já foi dito no ponto 1 do presente capítulo. 
641

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 264 e 

Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 102). 
642

 Idem, Ibidem – pág. 61e 63. As reflexões de Constança sobre a sua não identidade têm afinidades com 

o Romeiro da obra de Garrett, daí a inserção desse “Quem és tu? Ninguém!”. 
643

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 124. 
644

 Idem, Ibidem – pág. 126. 
645

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

245. 
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pereça”
646

, há ainda a utilização da expressão “argonautas lusos”
647

 a lembrar a epopeia 

camoniana. 

De igual modo são diversas as relações com a obra queirosiana, desde Os Maias 

(como já foi abordado) aos contos “Santo Onofre” e “Frei Genebro”
648

. Do primeiro há 

um breve resumo e uma posterior menção à relação antitética estabelecida com o 

segundo conto, bem como a indicação das obras onde estão incluídos. Para além desses, 

há a referência a duas fábulas de Esopo – a da cigarra e da formiga e a do corvo e da 

raposa
649

 –, a inclusão de uma paráfrase do conto “História de uma mãe” de Hans 

Christian Andersen
650

, a alusão ao As You Like It de Shakespeare e ao Elogio da 

Loucura de Erasmo de Roterdão relativamente à apresentação do mundo como um 

palco. Tal é evidente nas reflexões de Francisco (marido de Antoninha), Maria Teresa e 

de Constança sobre o papel atribuído a cada ser humano: “observava com olhar 

impiedoso os esforços desumanos dos homens para sobreviverem e conviverem no 

palco sinuoso da sociedade”
 651

, “olhando o mundo como um grande palco divertido 

onde os actores circulavam e ela fazia o papel de prima donna.”
 652

, “Somos todos 

actores que entramos e saímos do palco por ordem superior, só se safa quem conseguir 

perceber isso”
653

. Esta reflexão de Conta ecoa um excerto do Elogio da Loucura de 

Erasmo de Roterdão, aí a vida humana é apresentada como uma comédia e cada 

interveniente não tem livre-arbítrio: “Toda a vida dos mortais não passa de uma 

comédia, na qual todos procedem conforme a máscara que usam, todos representam o 

seu papel, até que o contra-regra os mande sair de cena.”
654

 

O Principezinho de Saint-Exupèry
655

 deteta-se no questionar do mundo dos 

adultos efetuado por Catarina durante a sua época de inserção no mundo da droga. A 

expressão “as pessoas grandes não percebem” traz ecos das reflexões do aviador de O 

Principezinho sobre a distinção entre pessoas crescidas e as crianças. Também a XVII 

                                                 
646

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 218. 
647

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 85. 
648

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 133 

e 245. 
649

 Idem, Ibidem – pág. 280 e Idem - Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 123. 
650

  Idem, Ibidem – pp. 234 – 235. 
651

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 73. 
652

 Idem, Ibidem – pág. 87. 
653

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 59. 
654

 Cf. ROTERDÃO, Erasmo – Elogio da Loucura (trad. Álvaro Ribeiro), 13.ª ed., Lisboa: Guimarães 

Editores, 2001, pág. 44. 
655

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 200. 
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Meditação do poeta John Donne é alvo de apropriação/transformação
656

. Essa relação 

de co-presença contribui para realçar o cenário em evidência ou para corroborar as 

dúvidas/certezas das personagens.  

Outro tipo de intertexto disseminado pela tetralogia é o bíblico, desde a citação 

não assinalada de fragmentos -“era o sangue do seu sangue”
657

, da oração universal
658

, 

“aberta aos homens de boa vontade”
659

, “a filha pródiga que voltava”
660

 – à inclusão da 

referência a episódios bíblicos, o de Sansão e a sua cabeleira rapada
661

, de David e 

Golias
662

, da ovelha tresmalhada
663

, de Caim e Abel
664

 e de Lot
665

. 

 O diálogo com esses textos concorre para criar um universo diegético povoado 

de vozes e reminiscências de épocas anteriores. No entanto, elas não surgem, por vezes, 

claramente identificadas; elas subjazem à construção de determinados quadros: o da 

terra como elemento genesíaco e revivificante (de onde emerge não só o mito de Anteu, 

mas também o Portugal telúrico e típico de Júlio Dinis, Guerra Junqueiro e António 

Nobre
666

), o do Portugal salazarista, num claro contraponto entre a imagem veiculada 

pelo Estado Novo e a fornecida pelos poetas da época, símbolo do contrapoder
667

 e de 

Portugal percecionado como uma ilha (ecoando A Jangada de Pedra de Saramago)
668

. 

 Essa intertextualidade constrói-se, de igual modo, com a referência a obras das 

mais diversas áreas e línguas (como, por exemplo, a do pai de Teixeira Lopes: o 

Camões de José Teixeira; os quadros de Tomaz da Anunciação; La Traviata de Verdi, 

no primeiro volume; o romance O Marquês da Bacalhoa de António Albuquerque
669

, 

no segundo volume), aos seus criadores (tal sucede com Ramalho Ortigão, apresentado 

                                                 
656

  Aspeto a ser abordado no capítulo II, ponto 4.1, pág. 189 da presente tese. 
657

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 39. Expressão utilizada também na página 50 acrescida de “carne da sua carne”. 
658

  “bem aventurados os perseguidos, os pobres em espírito” (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma 

História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 116). 
659

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 22. 
660

  Idem, Ibidem – pág. 109. 
661

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 47. 
662

  Idem, Ibidem – pág. 208. 
663

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 21. 
664

  Idem, Ibidem – pág. 151. 
665

  Idem, Ibidem – pág. 183. 
666

  Aspeto a ser abordado no último capítulo da presente tese. 
667

  Item a ser abordado no capítulo III da presente tese. 
668

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 110 e 177. 
669

  Primeiro referenciado nas “Memórias da tia Graça” com a indicação do primeiro nome do autor (Cf. 

Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 102) e, 

posteriormente, incluído no corpo do romance com a indicação de ser de autor desconhecido (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 128). 
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como o autor “que diz mal de tudo”
670

 – numa alusão às suas Farpas – ou a 

investigadores/cientistas como é o caso de Mendel
671

 no primeiro volume; Júlio Dantas, 

Voltaire
672

, Maupassant, Abel Manta e Fausto Sampaio, no segundo volume), a 

personalidades relacionadas com todo o tipo de conhecimento humano – desde a 

medicina (Charcot), psicanálise (Freud), filosofia (Nietzsche), cartomancia (Madame 

Brouillard
673

), no segundo volume -; a personalidades do cinema – cineastas (Leni 

Riefenstahl), atores (Gary Cooper) – ou do teatro – encenadores (Sacha Guitry) – no 

volume três. No volume quatro há as referências aos filmes Doutor Jivago, Kramer vs 

Kramer, ao livro Portugal e o Futuro de Spínola, à personagem fílmica James Bond, à 

ativista Simone Weil, aos filósofos Kant e Sartre. 

 Quanto à segunda operação de transtextualidade – a hipertextualidade –, são 

várias as circunstâncias em que o texto da narrativa corresponde à transformação direta 

ou indireta de um enunciado anterior. Este processo ocorre maioritariamente com 

expressões do universo dialógico popular (provérbios, expressões idiomáticas, ditos 

populares, …) ou há muito incorporados nesse património oral tendo-se perdido a 

identidade do autor. Essas expressões incluem-se no conceito de “particitacion”
674

 

preconizado por Dominique Maingenau: são enunciados autónomos, reconhecidos pelos 

recetores sem necessidade de se identificar a autoria nem assinalar a citação; ao usá-las, 

o enunciador evidencia a sua sintonia com esse enunciado visto pertencer à comunidade 

onde ele circula. 

 Convoca-se, assim, para a diegese um conjunto de vozes anónimas constitutivas 

do senso comum, através dessa inclusão de provérbios/expressões idiomáticas de forma 

literal ou adaptados à situação concreta. Durante muito tempo, os provérbios, ditos 

populares e afins foram encarados como meros elementos linguísticos de carácter 

folclórico, associados à mundividência do vulgo, do senso comum; daí terem sido 

negligenciados e considerados como manifestações linguísticas menores. Contudo, na 

                                                 
670

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 175. 
671

  Idem, Ibidem – pág. 190. 
672

  É citado em itálico, sem aspas, um fragmento da Carta sobre Édipo, de 1719, de Voltaire, visto ser 

um dos autores prediletos de Maria Teresa. Porém, a segunda parte do segmento foi alterada; em vez de 

“on doit des égards aux vivants et ne doix aux morts que la verité” (Cf. VOLTAIRE – “Lettre Première” 

in Théatre, Tome Premier, Paris: Renouard, 1809, pág. 6) surge “et la verité aux morts.” (Cf. BELTRÃO, 

Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 87). Tal 

fenómeno corresponde à deturpação de um segmento memorizado e verbalizado a partir dessa lembrança. 
673

  Um anúncio sobre a atividade desta senhora surge no jornal  Ilustração Portugueza (Cf. Anexo – pág. 

441). 
674

  Cf. MAINGNAU, Dominique – “Hyperénonciateur et ‘particitation’” in Langages 4/2004 (n° 156), 

pp. 111 - 216. 
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contemporaneidade essa perceção mudou, como revela o crescente interesse por esse 

domínio
675

. 

 Em face da sua produtividade, dado o conteúdo destes segmentos ser 

“fondamentalement de nature implicative”
676

, corresponderem a “phrases génériques 

renvoyant à une vérité générale, et des phrases idiomatiques, i. e., dénominatives”
677

, 

eles revelam a presença de um fenómeno complexo: a polifonia discursiva: “Un 

proverbe fait intervenir au minimum un énonciateur qui énonce le príncipe général sous-

jacent, et l’énonciateur qui l’applique à la situation particulière envisagée, sans compter 

le locuteur, qui doit se ‘positionner’ par rapport à cês différents acteurs.”
678

 

 Tal decorre do cariz iminentemente exemplificativo e argumentativo destes 

segmentos linguísticos que permitem ao locutor distanciar-se, associar-se ou negar a 

posição ideológica inserida no provérbio ou na expressão idiomática. Para além disso, a 

autoridade argumentativa inerente a este tipo de frase decorre do facto de não ser 

possível identificar o autor, distinguindo-se, assim, de outros enunciados 

argumentativos cujo valor prescritivo está associado à presença do nome do autor
679

; de 

igual modo, correspondem a proposições interpretáveis independentemente do contexto 

original de produção
680

. 

 Não só os provérbios são formas profundamente produtivas, como também a 

estrutura a eles subjacente. Muitas vezes são criados pequenos segmentos discursivos 

com as características formais dos provérbios por mera ludicidade ou para sintetizar 

novas vivências/situações da doxa visto serem “metáforas sociais” como os classifica 

Arnaldo Saraiva
681

. Tal é evidente na tetralogia com a inserção de alguns provérbios ora 

graficamente assinalados com aspas ora incluídos no discurso do locutor. Destacam-se 

                                                 
675

  Realça-se a publicação de um número inteiro da revista Langages, em 2000, dedicado a esse assunto 

(Cf. Langages, 34
e
 année, n°139, 2000). Essa valorização ocorreu, principalmente, na última década do 

século XX em face da vontade de valorizar as especificidades culturais, como referem Gabriela e Mattias 

Funk (Cf. FUNK, Gabriela e FUNK, Mattias (comp.) – Dicionário Prático de Provérbios Portugueses 

(pref. Arnaldo Saraiva), Chamusca: Edições Cosmos, 2008, pág.11). 
676

  Cf. ANSCOMBRE, Jean-Claude – “Présentation” in Langages, 34
e
 année, n°139, 2000, pág. 3. 

677
  Idem, Ibidem – pág. 4. 

678
  Idem, Ibidem – pág. 4. 

679
  Cf. MAINGNAU, Dominique – “Hyperénonciateur et ‘particitation’” in Langages 4/2004 (n° 156), 

pp. 111 - 216. 
680

 Cf. FUNK, Gabriela e FUNK, Mattias (comp.) – Dicionário Prático de Provérbios Portugueses (pref. 

Arnaldo Saraiva), Chamusca: Edições Cosmos, 2008, pág. 20. 
681

 Cf. SARAIVA, Arnaldo – Prefácio a FUNK, Gabriela e FUNK, Mattias (comp.) – Dicionário Prático 

de Provérbios Portugueses, Chamusca: Edições Cosmos, 2008, pág. 8.  
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no primeiro volume: “ ‘quem com ferro mata, com ferros morre’ ”
682

, “e como quem 

cala consente”
683

, “Mas cada qual dá o que tem”
684

, ‘(…) não é o lençol de linho que 

torna a cama macia!’ “
685

, “Deus nos livre dos nossos amigos, que com os nossos 

inimigos podemos nós bem.”
686

, “Rei morto, rei posto”
687

, “Deus não dá fardos 

superiores aos nossos ombros”
688

, “quem anda à chuva molha-se”
689

; no segundo 

volume: “contra tudo e contra todos”
690

, “não é o hábito que faz o monge”
691

, “ninho 

feito, pega morta”
692

; no terceiro: “não se fazem omeletas sem se partir ovos”
693

, “quem 

porfia sempre alcança”
694

, “guardado está o bocado,…”
695

, “roupa suja não se lava em 

público”
696

, “como o azeite na água, torna sempre ao de cima”
697

, “as voltas que o 

mundo dá”
698

, “os lírios do campo não tecem nem fiam”
699

, “santos de casa não fazem 

milagres”
700

, “Deus dá ânimo à medida do nosso fardo”
701

, “quem não chora não 

mama”
702

, “cada um faz a cama em que se deita”
703

, “Amor com amor se paga”
704

, “é 

                                                 
682

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 30; provérbio usado no quarto volume, no singular (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História 

Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 29). 
683

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 32. 
684

  Idem, Ibidem – pág. 33. Neste caso houve uma alteração da parte inicial do provérbio (quem dá o que 

tem) e deixa-se implícita a sua continuação (a mais não é obrigado/a pedir vem) a fim de salientar a 

disparidade entre o critério de heroicidade e de ajuda à pátria de Manuel Joaquim e o dos seus 

conterrâneos no Brasil. 
685

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
686

  Idem, Ibidem – pág. 75. 
687

  Idem, Ibidem – pág. 99 
688

 Idem, Ibidem – pág. 163. 
689

  Idem, Ibidem – pág. 191. 
690

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 67 e 135; 

Idem - Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 245. 
691

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 134. 
692

  Idem, Ibidem – pág. 222. 
693

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 81. 
694

 Idem, Ibidem – pág. 116. 
695

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
696

 Idem, Ibidem – pág. 145. 
697

  Idem, Ibidem – pág. 170. Provérbio: A verdade é como o azeite: Vem sempre ao de cima. 
698

 Idem, Ibidem – pág. 17. Provérbio adaptado para se adequar a uma frase exclamativa. A mesma 

expressão surge no quarto volume (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: 

Editorial Presença, 1997, pág. 245). 
699

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

206. 
700

  Idem, Ibidem – pág. 210. 
701

 Idem, Ibidem – pág. 212. Expressão utilizada no quarto volume com a forma “Deus dá o fardo à 

medida das costas” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 111). 
702

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

214. 
703

  Idem, Ibidem – pág. 221. Expressão utilizada no quarto volume (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma 

História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 210). 
704

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

236.  
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pelos frutos que se vê a excelência das árvores”
705

, “A Deus o que é de Deus, a César o 

que é de César”
706

; no quarto: “que lhe deixassem bater as asas como um pássaro na 

gaiola”
707

, “ri melhor quem ri por último”
708

, “os cães ladram e a caravana segue”
709

, 

“matavam-se dois coelhos de uma cajadada só”
710

, “em Roma sê romano”
711

, “quem dá 

aos pobres empresta a Deus”
712

, “se não podes vencer os teus inimigos alia-te a eles”
713

, 

“Parar é morrer.”
714

  

 Para além destes, neste último volume surgem provérbios modificados para se 

adequarem a uma nova exemplaridade: “quem quer ser santa não destrói”
715

, “Quando 

todas as outras portas se lhe fechavam, abria-se uma porta providencial no local menos 

esperado”
716

, “Lobos vestidos com pele de cordeiro”
717

 e no segundo volume está 

implícito o provérbio “Quem não se sente, não é filho de boa gente” na expressão 

“Albertina sentiu-se com a alusão”
718

. 

 A utilização das estruturas típicas desses enunciados breves na criação de 

segmentos inventados, mas com claras similitudes com essa categoria é um dos 

fenómenos com alguma frequência ao longo da tetralogia. No primeiro volume surgem 

os seguintes provérbios inventados: “liberdade requisitada gera a desconfiança”
719

, 

“sentimento em negócios ou é luxo dos grados ou fraqueza dos pequenos”
720

 , “que 

esporas e farpas é do que o povo gosta”
721

, “Por mais que se lave o carvão, ele não 

muda de cor”
722

, “sem chapéu homem não era gente”
723

, “Nasciam uns, morriam 

outros.”
724

; no segundo: “criados servem senhores, não servem regimes”
725

; no terceiro: 

                                                 
705

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 238. Provérbio: pelo fruto se conhece a árvore. 
706

  Idem, Ibidem – pág. 276. 
707

 Idem - Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 14. 
708

  Idem, Ibidem – pág. 34. 
709

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
710

  Idem, Ibidem – pág. 145. 
711

  Idem, Ibidem – pág. 171. 
712

  Idem, Ibidem – pág. 180 
713

  Idem, Ibidem – pág. 183. 
714

  Idem, Ibidem – pág. 184. 
715

  Idem, Ibidem – pág. 17. Adaptação do provérbio quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. 
716

  Idem, Ibidem – pág. 78. 
717

  Idem, Ibidem – pág. 126. 
718

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 27. 
719

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 24. 
720

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
721

 Idem, Ibidem – pág. 30. 
722

 Idem, Ibnidem -pág. 159. 
723

  Idem, Ibidem - pág. 187. 
724

  Idem, Ibidem – pág. 192. 
725

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 148. 
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“O povo espanhol é absurdamente heróico, quebra mas não dobra”
726

, “As mulheres da 

nossa família duram até tarde e não quebram”
727

, “os elementos da família de sangue 

nunca são ovelhas, mesmo vestindo-lhes a pele”
728

, “o amor é fecundo, não castra”
729

.  

 Todos esses enunciados de carácter oral permitem incluir na diegese a voz do 

senso comum, da comunidade onde eles circulam, da instância enunciadora e implicam 

o universo de referência do leitor empírico visto ser necessário o seu conhecimento 

dessas formas para partilhar/participar na construção do sentido, captar o ritmo dessas 

estruturas, de forma a detetar a sua semelhança com “la parole mythique”
730

, como 

enfatiza Jean-Claude Ascombre. 

 Por outro lado, as expressões idiomáticas/frases feitas conferem à narrativa não 

só uma face profundamente dialógica, coloquial, como possibilitam ao leitor empírico 

aproximar-se das situações visto ser capaz de identificar a generalidade dessas 

expressões, há muito encaradas como intemporais. A sua inserção na diegese é de tal 

forma profícua que aparecem cinquenta e oito no primeiro volume (“arrumar as 

botas”
731

, “queimar os últimos cartuchos”
732

, “Reuniram-se à socapa”
733

, “roendo-lhe a 

corda”
734

); setenta e sete no segundo volume (“ficou varado”
735

, “riram como 

perdidos”
736

, “agarrar a fera pelos cornos”
737

); cento e vinte e quatro no terceiro volume 

(“arzinho de quem não faz mal a uma mosca”
738

, “não enxergam dois palmos”
739

, “o 

sangue tem muita força”
740

, “pôr outra vez na linha”
741

); cento e vinte e sete no último 

volume (“e eu é que pago as favas”
742

, “caíste como um patinho”
743

, “vender a alma ao 

diabo”
744

, “Fugia das paixões como o diabo da cruz”
745

). 

                                                 
726

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 135. 
727

 Idem, Ibidem – pág. 248. 
728

  Idem, Ibidem – pág. 260. Construído a partir do provérbio “Quem não quer ser lobo não lhe vista a 

pele”. 
729

  Idem, Ibidem – pág. 261. 
730

  Cf. ANSCOMBRE, Jean-Claude – “Présentation” in Langages, 34
e
 année, n°139, 2000, pág. 5. 

731
 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 23 (Cf. Anexo – pp. 442 – 451). 
732

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 27. 
733

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
734

 Idem, Ibidem – pág. 204. 
735

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 62. 
736

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
737

  Idem, Ibidem – pág. 213. 
738

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 27. 
739

  Idem, Ibidem – pág. 83. 
740

 Idem, Ibidem – pág. 170. 
741

 Idem, Ibidem – pág. 290.  
742

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 15. 
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 Para além destes aspetos, deteta-se, por vezes, um fenómeno de autotextualidade 

ou intratextualidade
746

, isto é, no interior do próprio texto cita-se ou alude-se a 

fragmentos anteriores, criando uma circularidade no interior do circuito comunicativo 

que reenvia para o próprio discurso da autora. Na “Introdução” do volume um, a autora 

parafraseia as ideias da tia Graça sobre a forma como cada ser humano apreende e 

concebe o mundo: “tal como a ‘Tia Graça’ diz no seu jeito humorístico, temos tendência 

a considerar o dia em que nascemos como o princípio do mundo e as nossas convicções 

como as únicas.”
747

.  

 Essas ideias/palavras vão ser retomadas no último volume pela personagem 

Isabel ao refletir com Conta sobre os efeitos da revolução – aí o egocentrismo humano é 

substituído pela metáfora do umbigo: “Cada um de nós é o umbigo do mundo… E com 

muito mais evidência, depois de uma revolução onde se pretende impor… outros 

umbigos que não o nosso.”
748

 – e durante o diálogo com João a propósito da centenária 

tia Elisinha. Reenviando para a “Nota prévia” do volume um e para as palavras da tia 

Graça, Isabel relembra a expressão utilizada pela autora muito embora tenha perdido a 

noção da origem dessa asserção: “Já ninguém se interessa com o passado, o futuro é 

muito mais atraente e muito mais necessário. Não sei quem foi que disse que os nossos 

contemporâneos confundem o dia em que nasceram com o princípio do mundo.”
749

 

 O facto de a tia Graça, no final da obra, surgir como uma das interlocutoras de 

um diálogo fictício com Becas permite recordar o seu papel na construção dos dois 

primeiros volumes, tal como fora já explicado na “Introdução” do volume um: “- Sim, 

aquela tetralogia. Não se lembra de ter colaborado nos dois primeiros volumes onde 

contava a história da sua família? No terceiro volume, à medida que se aproximava dos 

nossos dias, os protagonistas passaram a ser puramente imaginários.”
750

 

                                                                                                                                               
743

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 84. 
744

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
745

  Idem, Ibidem – pág. 271. 
746

  Tal fenómeno é percetível, segundo Genette, visto “Il a là, fussent-ils signés du même nom, plusieurs 

textes qui, de quelque manière, renvoient les uns aux autres. Cette ‘autotextualité’, ou ‘intratextualité’, est 

une forme spécifique de transtextualité, qu’il faudrait peut-être considérer pour elle-même – mais rien ne 

presse. ” (Cf. GENETTE, Gerard – Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris: Éditions du Seuil, 

pág. 231).  
747

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 13. 
748

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 90. 
749

  Idem, Ibidem – pág. 248. 
750

  Idem, Ibidem – pág. 281. Na “Introdução” salienta-se: “à sua [da tia Graça] memória prodigiosa devo 

este livro.//A partir das personagens que ela introduz e que existiram, criei personagens de romance (Cf. 

Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 13) e na “Nota 
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 O fenómeno da intratextualidade é evidente no terceiro volume quando 

Francisco evoca um excerto da oração universal. Também aí, esse “bem aventurados os 

perseguidos, os pobres em espírito”
751

 estabelece uma relação de intra/autotextualidade 

com uma das epígrafes desse mesmo volume. Disseminado pelos vários romances 

detetam-se, ainda, duas outras variantes da intratextualidade: o uso recorrente dos 

mesmos provérbios, expressões idiomáticas ou frases feitas, muito embora aplicadas a 

circunstâncias diversas e com diferentes interlocutores (variantes da expressão “cortou 

as vazas”
752

, “a vida dá cá cada volta”
753

, “os dados estavam lançados”
754

, “contra tudo 

e contra todos”
755

, “as grandes inimigas das mulheres são as próprias mulheres”
756

, 

“Quem te viu e quem te vê!”
757

); o assumir das críticas facultadas pelo posicionamento 

de género do narrador por personagens masculinas ou femininas com o intuito de deixar 

clara a incapacidade de cada um deles compreender e/ou aceitar o outro (quando 

Manuel Joaquim surge acompanhado de Ana, duas das criadas pensam “os homens são 

todos iguais”
758

; por três vezes, Ana de Jesus constata a fragilidade dos homens – “Os 

homens são uns sentimentais!”
759

 –; o advogado de Manuel Joaquim vê as mulheres 

como incapazes de compreenderem o mundo dos negócios – “olhara-a com uma 

comiseração despreziva, mulheres”
760

, “mulheres, pensava ele constantemente, 

                                                                                                                                               
Prévia” do volume dois: “Respeitei as memórias da ‘tia Graça’, porque, muito mais que os livros ela me 

ajudou a recriar a época.” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 12). 
751

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

116. 
752

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 26; Idem – 

Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 98. 
753

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 90; Idem – 

Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 254; Idem – Os 

Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 130, 170 e 213; 

Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 17. 

Provérbio: o mundo dá muitas voltas.   
754

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 209; Idem – 

Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 136. 
755

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 67 e 135; 

Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 245. 
756

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 75; Idem 

– Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 121. 
757

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 28 e 173. 
758

 Idem, Ibidem – pág. 60. 
759

  Idem, Ibidem – pág. 91 e 156, transformada em “são uns machões porque os mandam ser, no fundo 

são mais tenros que as mulheres” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 188). 
760

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
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mulheres”
761

 –, o comentário de Salvador sobre as mulheres – “as mulheres são bichos 

estranhos, não apreciam homens frouxos”
762

). 

 A intercomunicação sistemática entre as “Memórias da tia Graça” e a narrativa 

da autora torna também evidente um outro tipo de relação abordada por Genette: o 

processo hipertextual da transvocalização. Enquanto os textos da tia são produzidos 

numa primeira pessoa gramatical, parte do discurso narrativo corresponde à 

transposição dessas memórias para um discurso aparentemente objetivo e imparcial, o 

do narrador, escondido/camuflado pelo recurso à terceira pessoa gramatical. 

Outro fenómeno detetável ao longo da tetralogia é o plurilinguismo não só pela 

inserção de diferentes registos do português
763

, como também pela presença de 

expressões ou parágrafos em diversas línguas: latim, francês, inglês, alemão, italiano. 

Essa opção está associada ao momento particular da diegese, de forma a tornar 

mais evidente o conceito de verosimilhança. Não é, por isso, de estranhar a inclusão de 

vocábulos da variedade brasileira, no início do primeiro volume, quando Manuel 

Joaquim desembarca nesse país e aí inicia a construção do seu império: “cutucando-

se”
764

, “xingou-lhe”
765

, “caçoar”
766

, “matutar”
767

, “chácara”
768

, “remanso”
769

, 

“macumbas”
770

, “parece uma onça na jaula”
771

, “cabouqueiro”
772

, “o nome soa a 

chalaça”
773

. 

 Ao longo dos dois primeiros volumes deteta-se a inserção de pequenos excursos 

preferencialmente em francês e com carácter pontual em latim e inglês. Eles são usados 

em contextos específicos visto estarem associados à forma codificada como a elite 

portuguesa do século XIX se apropriava de expressões de outros idiomas. Elas 

evidenciam, desse modo, o conhecimento superficial e artificial das línguas 

estrangeiras, usadas por uma questão de status, para se distanciarem do registo usado 

                                                 
761

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 95. 
762

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

258. 
763

 Esses registos de língua oscilam entre o Português padrão/erudito até ao vernacular ou gíria de um 

determinado grupo social. 
764

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 21. 
765

  Idem, Ibidem – pág. 21. 
766

  Idem, Ibidem – pág. 25. 
767

  Idem, Ibidem – pág. 26. 
768

 Idem, Ibidem – pág. 32. 
769

 Idem, Ibidem – pág. 32. 
770

  Idem, Ibidem – pág. 35.  
771

  Idem, Ibidem – pág. 41. 
772

  Idem, Ibidem – pág. 46. 
773

 Idem, Ibidem – pág. 47. Por vezes, noutros momentos dos romances detetam-se expressões da variante 

portuguesa do Brasil, elas revelam a sobreposição da voz do narrador e a do autor textual. 
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pelos restantes habitantes do país: “vai ter que aprender muita coisa para conseguir 

avoir de la tennue”
774

, “Aquele grand seigneur”
775

. 

 No volume três, as expressões francesas são mais recorrentes em virtude de 

Maria Teresa ser dona de uma casa de modas, ir de forma contínua a Paris e ter feito 

amigos nessa cidade. Decorrente dessas circunstâncias, detetam-se diversas expressões 

francesas relativas ao mundo da moda ou ao gastronómico. De igual modo, em face da 

nacionalidade de cada personagem (francesa, inglesa ou espanhola) são inseridos 

segmentos discursivos na sua língua materna, bem como são citadas, na língua original, 

as intervenções de personalidades históricas como é o caso de Churchill. Por vezes, o 

uso de expressões noutras línguas prende-se com o efeito irónico pretendido para 

evidenciar o desajuste comportamental de algumas personagens
776

. 

 A interseção de diferentes áreas artísticas contribui para aprofundar a conceção 

de polifonia discursiva inerente à tetralogia. A escrita incorpora diversos elementos das 

artes visuais congregadores de sensações, capazes de transportar para a diegese a visão 

do realizador face aos acontecimentos e/ou espaços retratados fornecendo, desse modo, 

um outro enfoque sobre o observado. Como refere Helena Buescu: “qualquer escritor é 

primeiramente um observador, aquele que usa a visão para captar o mundo; depois, 

essas percepções serão transformadas pela racionalidade ou pela emotividade consoante 

o tipo de texto que irá produzir e de acordo com os objectivos que pretende alcançar”
777

. 

O discurso reveste-se, assim, de um carácter profundamente sensitivo, próximo dos 

registos fílmicos, a linguagem revela uma enorme plasticidade de forma a transportar 

para a narrativa sensações de carácter visual, olfativo, tátil, auditivo e gustativo. A este 

tipo de escrita não serão alheios os pressupostos preconizados por Hegel, na sua 

Poética: o discurso pretende despertar uma ideia no espírito do recetor e não confrontá-

lo com a imagem real dos objetos. Para concretizar esse efeito, recorre à “La imagen, la 

intuición, la sensación,”; assim, os objetos representados “deben entrar por los ojos, 

pero este espectáculo se opera de manera puramente espiritual.”
 778

 No caso da 

                                                 
774

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 61. 
775

  Idem, Ibidem – pág. 75. 
776

 Perante a “gaffe descomunal” de Ana, o conde de Aguim agiu com “o habitual savoir faire” (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 79). 
777

 Maria Helena Buescu aborda as questões inerentes à representação do espaço e conclui que “o espaço 

é representação, construção e projecção cultural, fruto de pressupostos, parte integrante da visão do 

mundo que é sempre modo de produzir sentido.” (Cf. BUESCU, Maria Helena – Incidências do Olhar: 

Percepção e Representação, Lisboa: Caminho, 1990, pág. 76). 
778

 Cf. HEGEL G. W. – Poética (trad. Manuel Granell), Buenus Aires/Mexico: Espasa – Calpe Argentina, 

S.A., 1947, pág. 22.  
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tetralogia, o apelo às sensações não se limita à visual, todas elas são convocadas em prol 

da construção sensitiva da realidade apresentada. 

Nesse contexto, alguns recursos estilísticos – como as comparações, metáforas, 

hipérboles, sinestesias e aliterações – estão associados a uma perceção erótica, sensual 

da realidade apresentada ou aproximam os homens dos animais para valorizar ou 

denegrir a sua atuação. Um dos exemplos desse tipo de escrita diz respeito aos dois 

primeiros parágrafos de Os Pioneiros. O momento da chegada ao Brasil de Manuel 

Joaquim recria o desembarque, o contacto com um mundo tão distinto da pátria, 

povoado por sensações extremas e descritas como tal. 

 

 Finalmente chegava. 

 A cidade do Rio estendia-se magnífica à sua frente. Deslumbrou-se com a explosão 

estridente de sensações, as cores dos frutos nas canastras, mangas, bananas, papaias, abacaxis, 

goiabas, dispostos à mistura, os panos garridos vestindo a multidão de corpos negros e mulatos 

bamboleando a luxúria da animalidade, raças diversas cutucando-se numa permissividade 

benévola. Os cheiros violentos, indecifráveis, engolfavam-se-lhe nas narinas, a luz crua e 

poalhada brunia a vegetação opulenta de verdes alucinados e castanhos quentes. E um bafo 

pegajoso xingou-lhe a pele e trespassou-lhe a carne.
779

 

 

 Se, num primeiro momento, a cidade é apreendida na sua globalidade, 

paulatinamente o olhar vai ser substituído pelo apelo feito a outras sensações com o 

intuito de evidenciar a diversidade de apreensões sensitivas efetuadas pela personagem. 

O advérbio inicial, aliado ao uso alternado do pretérito imperfeito, do perfeito do 

indicativo e do gerúndio, permite colocar o enunciador atrás de uma câmara de filmar 

que, aos poucos, capta de forma impressionista o Rio de Janeiro. Por isso mesmo, 

revestem-se de particular importância a enumeração dos frutos (geradores de sensações 

visuais, olfativas e gustativas), a metáfora de carácter erótico-animalesco 

(“bamboleando a luxúria da animalidade”), a carga semântica de alguns nomes 

(“explosão”, “bafo”), adjetivos (“estridente”, “garridos”, “violentos”, “crua”, 

“opulenta”, “alucinados”) e verbos (“deslumbrar”, “engolfar”, “brunir”, “trespassar”), 

claramente geradores de um ambiente de sensações múltiplas, causadoras de forte 

impacto e capazes de se incrustarem na memória da personagem. 

                                                 
779

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 21. 
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 Essa plasticidade da escrita mescla-se na diegese, cria relações inusitadas entre 

animais e seres humanos, partes do corpo humano/elementos da natureza e ações/opções 

políticas, elementos climatéricos e invenções humanas para descrever as reações 

intempestivas ou incompreensíveis dos homens
780

: “o cheiro acre das especiarias 

excitava um morto”
781

, “destruir o universo à dentada, uma grande boca carnívora 

devorando o universo”
782

 (hipérbole); “recebia a primeira carta, que lhe espicaçou a 

saudade como um focinho pontudo”
783

, “parecia um espectro emergindo”
784

, “faziam 

um tumulto danado como uma tromba-d’água que rebenta”
785

 (comparação); 

“bamboleava o corpo em melopeias cantadas
786

, “arrepiara-se em larvas”
787

, 

“ronronando afectos”
788

, “seria trucidada no fogo das quimeras”
789

 (metáfora); “E viu-

as, as entranhas, no descarregamento dos barcos, viu-as nos corpos pustulosos e 

obscenos dos negros, visão apavorante da ferocidade humana”
790

, “as lides 

parlamentares mais pareciam vómitos contundentes”
791

, “as tatuagens internas erguiam-

se como feras embravecidas”
792

 (comparação, aliteração).   

 Os verbos indutores de sensações são profícuos ao longo de toda a obra ora no 

pretérito imperfeito do indicativo (“gorgolejavam”
793

, “rompia”
794

, “choravam nele”
795

, 

“bolsava violentos discursos”
796

, “varejava-o”
797

, “Ruminavam-se (…), catavam-se”
798

, 

“rugia”
799

, “uma electricidade farfalhava no ar”
800

, “o seu instinto maternal farejava”
801

, 

“estralejavam”
802

, “esventrava o país”
803

, “uma efervescência deliciosa escoucinhava-

                                                 
780

  Cf. Anexo – pp. 451 – 452.  
781

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 23. 
782

  Idem, Ibidem – pág. 70. 
783

  Idem, Ibidem – pág. 24. 
784

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 217. 
785

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 18. 
786

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 35. 
787

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 106. 
788

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 78. 
789

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 29. 
790

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 27. 
791

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 167. 
792

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

224. 
793

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 32. 
794

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
795

  Idem, Ibidem – pág. 49. 
796

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 21. 
797

  Idem, Ibidem – pág. 82. 
798

  Idem, Ibidem – pág. 97. 
799

 Idem, Ibidem – pág. 108. 
800

 Idem, Ibidem – pág. 131. 
801

  Idem, Ibidem – pág. 153. 
802

  Idem, Ibidem – pág. 241. 
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lhe a barriga”
804

, “interrompiam-na, as palavras encavalitavam-se”
805

, “trincava a 

vida”
806

, “varriam o ódio (…), varriam o desespero”
807

, “ululavam”
808

, 

“bombardeavam-na”
809

, “jorravam”
810

 “eles chupá-los-iam para a sua esfera”
811

) ora no 

pretérito perfeito do indicativo (“murchou-lhe”
812

, “A carta abriu-lhe buracos na 

crosta”
813

).  

  A visualidade da escrita aproxima-se, por vezes, do efeito conseguido por 

autores como Fernão Lopes, isto é, a inclusão quer de onomatopeias quer de certos 

deíticos transporta o leitor empírico para o interior dos acontecimentos, envolve-o de 

forma sensitiva no relato desses factos: “O povo, desesperado de miséria, torna-se feroz 

e os tumultos propagam-se. É a revolução da Maria da Fonte, porque foram as mulheres 

armadas de chuços, de enxós, de forcados, que a começaram.”
814

  

 

 No grande recinto a música soava martelando, tum, tum, tum, as luzes psicadélicas 

permitiam que se vislumbrassem, em clarões intermitentes, pequenos flashes de cenas espásticas, 

um espectáculo dantesco ao ralenti, via-se de tudo, o solo juncado de lixo, aqui e além pequenas 

poças viscosas, (…).//A multidão de gente bamboleava-se em ondas lentas por entre cortinas de 

fumo, vultos contorciam-se na pista de dança, os ritmos alucinados, o bar apinhava-se de clientes 

sequiosos de bebedeiras (…).
815

 

 

À técnica impressionista de “pintar com palavras”, a autora acrescenta a ilusão 

do movimento e das sensações auditivas, num aprofundamento dos efeitos criados por 

Cesário Verde
816

. O quadro, a imagem parada, a fotografia são substituídos por uma 

curta-metragem, uma cena televisiva ou fílmica. A visão do interior de uma discoteca, 

com o barulho gerador da perda temporária da audição, as luzes impeditivas da correta 

                                                                                                                                               
803

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 98. 
804

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 13. 
805

  Idem, Ibidem – pág. 20. 
806

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
807

  Idem, Ibidem – pág. 77. 
808

 Idem, Ibidem – pág. 124. 
809

  Idem, Ibidem – pág. 129. 
810

 Idem, Ibidem – pág. 141. 
811

 Idem, Ibidem – pág. 239. 
812

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 36. 
813

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 74. 
814

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 40. 
815

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 219 – 

220. 
816

  Veja-se, por exemplo, os poemas “Num bairro moderno” ou “Sentimento de um ocidental” (Cf. 

VERDE, Cesário – Obra Completa de Cesário Verde, 8.ª ed., Lisboa: Livros Horizonte, 2003, pp. 116 – 

117 e 141 – 156). 
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apreensão do espaço e dos seres é criada pela forma onomatopaica do verbo “martelar” 

no gerúndio, seguida da onomatopeia “tum, tum, tum” criando uma espécie de 

pleonasmo. A captação intermitente de pequenos segmentos de imagem é evidente na 

conjugação do verbo “vislumbrar” no imperfeito do conjuntivo seguido das expressões 

“em clarões intermitentes” e “pequenos flashes”.  

Para além de a “realidade” chegar fragmentada, o curso normal dos 

acontecimentos parece ter sido suspenso, daí tudo chegar “ao ralenti” e gerar um 

“espectáculo dantesco”. Ao aludir a Dante, o narrador inclui nesta distorção do 

ambiente o cenário de horrores do Inferno da Divina Comédia
817

. No entanto, em vez de 

“Suspiros, choros, gritos”, de um chão com lágrimas e sangue, de demónios e outros 

seres hediondos, há a referência a um espaço lotado (evidente no pleonasmo “multidão 

de gente”), ao facto de as pessoas se bambolearem “em ondas lentas” (em consonância 

com o efeito de ralenti), estarem rodeadas de “cortinas de fumo” – impeditivas de uma 

visão clara e objetiva. Esse mundo de sombras consubstancia-se nos “vultos” da pista de 

dança, nos seres dominados por espasmos e com dificuldade em coordenarem os 

movimentos; daí o uso do verbo “contorcer-se” no pretérito imperfeito do indicativo 

para realçar o valor iterativo da ação. 

O cenário de horrores – onde homens, lixo e vómitos se misturam – culmina na 

vontade de alienação total: os clientes não querem divertir-se, apenas estão ávidos de 

perder a consciência, estão “sequiosos de bebedeiras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
817

 Cf. ALIGHIERI, Dante – A Divina Comédia (trad. Vasco Graça Moura), 3.ª ed., Lisboa: Bertrand, 

1997, pp. 47 – 309. 
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CAPÍTULO II 

 

O (RE)NASCIMENTO DE PORTUGAL: O RETRATO BICÉFALO – A 

HEROICIDADE VERSUS A PASSIVIDADE 

 

1.Manuel Joaquim: o construtor de fortunas  

 

 Dando início à saga familiar, Manuel Joaquim abandona Meinedo (no Minho) 

rumo ao Brasil para fazer fortuna e assumir um lugar de destaque no seio do seu país de 

origem, indo contra os princípios norteadores da vivência aldeã: “Ganhara, mas sozinho 

e com zanga, o clã familiar, com profundas raízes na terra minhota, mostrava-se avesso 

a mudanças.”
818

 

 Apesar dos seus quinze anos, a personagem apresenta-se como um adulto, 

cônscio das suas limitações e capacidades, visto ter amadurecido em virtude de 

pertencer a uma classe social sem privilégios, o povo – “Já não era um menino, no povo 

tornavam-se homens cedo por carência de braços e viviam obedientes até à morte por 

excesso de jugos.”
819

 –, e de ter nascido e vivido a infância durante o início do século 

XIX, num país sem corte, sem um legítimo representante da coroa (radicados no Brasil 

devido às invasões francesas e exercendo a partir daí a soberania), entregue a 

estrangeiros e abalado continuamente por um cenário de guerra
820

. 

 Contudo, todas essas hecatombes são encaradas pelo povo e por ele próprio, 

durante a infância, como parte integrante da existência quotidiana, resignando-se a 

aceitá-las pacificamente, refugiando-se na mãe-terra revitalizadora: 

 

As invasões napoleónicas e a fuga da Corte para o Brasil, tinham colocado o país à mercê da 

França e da Inglaterra, que sacudiam o povo de brandos costumes, obrigando-o a sistematizar a 

guerra. Habituados ao fatalismo irrevogável dos que vivem sob as contingências da natureza, 

sujeitos passivos de uma vida estática, impermeável às ideias da cultura e do progresso, tinham 

os camponeses nortenhos encarado as hecatombes que sobre eles se abatiam, como catástrofes 

                                                 
818

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 21. 
819

  Idem, Ibidem – pág. 21. 
820

  Esse sentimento de abandono é realçado por A. H. de Oliveira Marques na História de Portugal: “Os 

Portugueses sentiam-se abandonados pelo seu monarca; queixavam-se da constante drenagem de dinheiro 

para o Brasil na forma de rendas e contribuições; lamentavam o declínio comercial e o permanente 

desequilíbrio do orçamento; ressentiam-se da influência britânica no Exército e na Regência” (Cf. 

MARQUES, A. H. de Oliveira – Op. Cit., vol III, 2.ª ed, Lisboa: Palas Editores, 1981, pág. 3). 
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que volta e meia flagelam as gentes. Aos campos devastados e às casas destruídas pela 

soldadesca, aos fustigos dos bandos de salteadores, opunham os campesinos uma paciência de 

volta ao princípio, a mãe natureza era a única solidez possível. Os pequenos subterfúgios, as 

manhas, os assomos de revolta que em tempos normais resolviam os problemas, revelavam-se 

agora impotentes, perante o desassossego apocalíptico que grassava por todo o lado.
821

 

 

 Ao sentir pulsar em si uma outra forma de ver o mundo, Manuel Joaquim parte 

para o Brasil e é de lá que vai absorver as mutações e convulsões ocorridas em Portugal 

(a guerra civil, a implantação do liberalismo); cria, assim, um juízo crítico e objetivo 

sobre a pátria em virtude de estar longe, distanciado desse ambiente e, por isso, analisa 

de forma mais perspicaz o retrato do país. Perceção dessa lucidez adquirida pela 

distância tem Maria Rita, a confidente enquanto está no Brasil, “– Meu querido amigo, 

o senhor está de fora. A lucidez vem-lhe dessa solidão que tanto o magoa.”
822

 Todas as 

alterações lhe chegam de forma mediada a partir de relatos oriundos de Portugal e é 

com base neles que procura recriar as lutas, o sofrimento, o atraso e/ou o progresso do 

país. 

 Daí a perplexidade não só dele, mas da comunidade portuguesa no Brasil perante 

as exigências dos liberais, parecendo-lhes absurda a atuação desse grupo de portugueses 

(“Está tudo num rebuliço! Mandaram dizer a El-Rei que volte para Lisboa, querem-no 

lá. Já viu vossemecê darem ordens assim? Parece que agora o povo é que manda. Até dá 

vontade de rir, o povo a mandar nos patrões!”
823

) e acreditam nada estar a ocorrer de 

extremamente grave dado “ ‘a gente lá na terra não se [matar], [ser] tudo cristão’ ”
824

. 

De igual modo, Manuel Joaquim tem consciência da diferença existente entre a vida no 

Brasil e em Portugal, das cambiantes do carácter das pessoas e das oportunidades 

existentes em cada um dos países: “(…) aqui as pessoas eram comunicativas, alegres, 

tão diferentes dos seus conterrâneos sempre a desconfiarem dos estranhos.”
825

, 

“Desvendava espaços imensuráveis num apetite imenso de conhecer essa terra 

transbordante onde tudo crescia em excessos, tão diferente da terra pedreguenta donde 

                                                 
821

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pp. 21 - 22. 
822

 Idem, Ibidem – pág. 41. 
823

 Idem, Ibidem – pág. 23. De notar o facto de esta intervenção corresponder a uma antevisão dos 

princípios basilares do 25 de abril de 1974, visto ser anacrónica a utilização do termo “patrões” para 

referir a situação das classes privilegiadas no início do século XIX e do próprio monarca. Do mesmo 

modo, a expressão “o povo é que manda” corresponde a um estribilho típico das canções e das 

manifestações ocorridas durante a revolução de abril. 
824

 Idem, Ibidem – pág. 23. 
825

 Idem, Ibidem – pág. 24. 
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viera, bem se lembrava, terra ávida de suores pingados, de calos secos, terra dura, 

avara.”
826

 

 Se a diferença de carácter é notória, mais distinta é a comparação entre os dois 

espaços físicos: o Brasil corresponde à imensidão, à terra em eterna gestação – daí o uso 

de verbos visuais como “transbordar” e capazes de despertar sensações físicas em 

Manuel Joaquim (o “apetite”) -; Portugal é o espaço limitado, infértil e trabalhoso, por 

isso, surge personificado através da tripla adjetivação (“ávida”, “avara” e “dura”), aliada 

à enumeração e aliteração das fricativas. 

 Detentor de um conjunto de aptidões propiciadoras da criação de uma 

personalidade heróica, Manuel Joaquim não teme investir em projetos com algum risco, 

é arrojado, antevê as possibilidades que o futuro oferece e aproveita-as em benefício 

próprio. Assim, frequenta a escola de contabilidade (paga pelo primeiro patrão) 

adquirindo conhecimentos teórico-práticos sobre a gestão de um armazém; ao atingir a 

maioridade, aceita o convite de Meira e associa-se à empresa de comércio marítimo, 

granjeando lucros e reputação; aventura-se no negócio do tráfico de escravos com o 

intuito de sedimentar e aumentar o património; já na pátria, dedica-se à criação do 

Banco Ultramarino
827

 e colabora com os políticos da Regeneração. 

 Tal como os heróis do passado, “Em 1823 iniciava um ciclo decisivo na sua 

epopeia de emigrante, um ciclo de nomadismo marítimo pelas costas variegadas do 

Brasil.”
828

 Epopeia essa dominada pela vontade de superar os limites impostos ao meio 

social de onde era originário e de se tornar autónomo e independente:  

 

Como o comandante de um navio que toma o pulso das marés para singrar seguro na rota 

projectada. Com vinte anos apenas, encontrava-se um homem crestado pelos ventos, possante 

pelo trabalho, maleável pelas ideias.”
829

 (…); “O mundo desenrolava-se diante de si como um 

grande mercado a seduzir, tinha é que desvendar de que maneira. O trato com as gentes, a 

multiplicidade dos modos de vida, o conhecimento das necessidades vitais ou acessórias, iam 

regulando o seu espírito ambicioso. Queria ser rico, muito rico, não para ter coisas, era modesto 

nos gastos, mas porque a riqueza lhe abriria os caminhos sem dependência de ninguém. A vida 

                                                 
826
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aparecia-lhe como um problema a resolver, o seu espírito prático era de todo alheio aos ideais 

românticos que por toda a parte grassavam em fluidos revolucionários.
830

 

 

 Ao aliar ao espírito combativo e prático a dignidade pelo ser humano, Manuel 

Joaquim transforma o negócio da escravatura num empreendimento lucrativo, mas sem 

o desrespeito total pelos negros. Ao investir na seleção, transporte e acomodação desta 

“mercadoria”, a personagem consegue impor-se no mundo inóspito e sem honra dos 

esclavagistas e do tráfico de escravos. A dificuldade dessa tarefa e a necessidade de 

abdicar de alguns princípios morais são evidenciadas pela intervenção do narrador:  

 

Com o decorrer do tempo, conseguira mudar muita coisa e o capataz Vicente convertera-se no 

seu braço direito. A virtude do meio termo era custosa, deu percentagens de lucro, não lições de 

moral. Endureceu por dentro neste arbítrio entre as fraquezas e as forças, no açaimar dos medos, 

nas emoções obscuras e nas razões esclarecidas. Mas conseguiu. Os seus escravos, ladinos e 

saudáveis, eram os mais procurados e pagos a peso de oiro.
831

 

 

 Torna-se “Senhor da obra que ideara”
832

, porém é um “solitário” não só por 

opção (dada a dificuldade em criar laços afetivos), mas também devido ao estilo de vida 

escolhido e à vontade férrea em aumentar a fortuna. Por isso é apresentado como um 

“lobo solitário”
833

 – cujo instinto gregário se satisfaz com a partilha momentânea da 

família do sócio –, como um “pioneiro” capaz de “domesticar o destino”
834

 – daí a vida 

familiar não o contentar. Esta personagem é descrita, por vezes, a partir da associação 

com um animal selvagem. Para além do lobo, surge como onça (“parece uma onça na 

jaula”
835

) e leão (“O leão vacilava de morte.”
836

). Convém realçar não serem estes 

vocábulos utilizados na sua aceção negativa. Todos eles remetem para o facto de a 

personagem ser um herói, caracterizado pela sua força, sentido de justiça; corresponde 

ao herói solar, ao felino de grande porte símbolo do poder e da sabedoria. No entanto, 

no final da sua existência, tal como o leão, é ofuscado pelas suas próprias conquistas
837

. 
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Apesar do isolamento e de estar envolvido no mundo sombrio da escravatura, a 

personagem nunca perde a dignidade, não se deixa iludir pelo poder, luxo ou pela fama: 

“Era um homem sóbrio nas necessidades e, apesar da riqueza, levava uma vida modesta. 

A casa que habitava não continha o mais pequeno luxo, a sede inesgotável de fazer 

impedia-o de se instalar, de gozar a existência, e mesmo que quisesse não sabia como. 

Não possuía escravos, nunca os quisera.”
838

 

  Mantém, também, uma ligação com um determinado conceito de divindade 

fomentador da introspeção e da autocrítica, embora distante do Deus da infância. Deus 

surge-lhe, agora, adequado ao novo mundo – o das contradições humanas, o de uma 

vida penosa à qual não urge acrescentar o castigo divino. No entanto, o motivo de não 

se ter alheado da religião não é cognoscível, por isso mesmo, o narrador assume, 

temporariamente, o seu desconhecimento através da utilização do advérbio de dúvida 

reiterado: 

 

Agora que o processo decorria ordenado, apenas com os sobressaltos inerentes ao seu 

andamento, acudiam-lhe à mente juízos que lhe abalavam a solidez dos números. Homem de 

fortuna era com certeza; porém, no topo da ascensão, talvez devido às raízes camponesas, dava 

consigo a reflectir sobre assuntos metafísicos como as fraudes do poder ou os desconchavos 

divinos. Não se considerava homem religioso, mas acreditava em Deus. (…) Talvez por isso 

Manuel Joaquim não tivesse perdido as entranhas, antes as sentisse pulsar com uma 

incomodidade inquinada.
839

 

  

Nascido no seio de uma família minhota do povo, construindo pelas próprias 

mãos um grande império comercial, possuidor de um carácter semelhante ao dos heróis 

dos séculos passados, Manuel Joaquim colabora no esforço de guerra dos liberais e, 

mais tarde, auxilia a criar estruturas geradoras da valorização dos territórios africanos, 

sem nunca querer assumir o lugar de herói ou participar das honras atribuídas pelo 

poder para agraciar os colaboradores.
840

 

 Empresta dois dos seus navios às tropas liberais e, posteriormente, doa-os ao 

Reino
841

. Esse ato valer-lhe-á a atribuição da “condecoração da Torre e Espada”; porém, 

se aceita a condecoração, não aceitará mais tarde a atribuição do título de visconde para 
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não passar a ver-se como um ser vindo de um imaginário longínquo em vez de si 

próprio e por considerar a sua atuação em prol da evolução do país muito para além do 

conceito de honra e prestígio associado a um título: 

 

 – (…) Volto a dizer-lhe, ele era um homem muito especial, não se deixava apanhar 

pelos juízos do mundo, fazia o que achava que devia ser feito. Alguma vez lhe contou que a 

Rainha Dona Maria II lhe ofereceu o título de visconde? 

 Ela mostrou uma expressão espantada no rosto muito pálido: 

 – O título de visconde? Não sabia. E porque é que não aceitou? Por ser negreiro e achar 

que não merecia? 

 (…) 

 – De modo nenhum! Eu também, durante muito tempo, não compreendi. A oferta de um 

título normalmente não é recusada, satisfaz qualquer vaidade. Eu não teria sido capaz de 

renunciar a isso. Mas ele tinha o seu próprio conceito de honra. Ao comentar essa recusa, 

argumentava que se fosse visconde, não era ele, Manuel Joaquim Teixeira. O título seria dado a 

uma figura criada pela fantasia retorcida dos governantes que lhe concediam o título por coisas 

que não fizera. Valho muito mais do que isso, dizia ele. Tinha emprestado dois brigues para a 

invasão liberal, penso que a Ana sabia disso. Mas, muito mais importante do que este feito, criou 

riqueza, desenvolveu o Ultramar, ajudou muita gente, lutou por este país como poucos. Acho 

mesmo que ninguém conhece a extensão dessa ajuda. O que ele fazia não era para dar lustro à 

imagem, era porque era isso mesmo que ele queria fazer.
842

 

 

 A atribuição de títulos foi uma das formas encontradas pelo poder régio, durante 

o século XIX, para distinguir um conjunto de famílias burguesas associadas ao poder 

económico. Essa ascensão social permitia-lhes apagar as origens e passarem a ser vistas 

como membros de pleno direito da aristocracia. Este tipo de nobilitação é abordado na 

História de Portugal coordenada por Rui Ramos, onde se enfatiza o efeito perverso da 

desvalorização desses títulos: “Entretanto, os governos distribuíram novos títulos a 

rodos, desvalorizando-os, mas sujeitando-os a pesados direitos de mercê”
 843

 . Por isso 

mesmo, Manuel Joaquim rejeita o título de visconde dado não pretender esconder a sua 
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origem popular. 

Esse império, não simbolizável por um título, é tão vasto e diversificado que, 

quando morre, o advogado realça a incomensurabilidade dos feitos de Manuel Joaquim: 

“É um mundo, minha senhora, é um mundo que o senhor seu marido criou com uma 

genialidade espantosa e que vai ser muito difícil de arbitrar.”
844

 

 Em virtude desse empreendedorismo, vai construindo a imagem de homem 

errante pelo mundo (“E agora, sensação esquisita, ele que vivera longe, sem custos de 

maior, mortificava-se com um sentimento de perda, de abandono, de vagueante do 

mundo.”
845

), transforma-se no símbolo das virtudes a preservar e da capacidade de 

adaptação e mudança.  

 Por isso mesmo, a primeira mulher com quem vive, abandona o anterior 

pretendente dado sentir-se atraída por este “homem másculo e reservado, extremamente 

rico, sem ostentação e ainda por cima herói.”
846

, na sua terra natal “Aparecia como um 

demiurgo de feitos que não fizera, nebuloso de prodígios incompreensíveis”
847

, “sempre 

fora uma espécie de lenda e mesmo fraco ainda intimidava”
848

 e Maria Rita confronta-o 

com as mudanças nele operadas, com a forma como ele edificou a sua personalidade e a 

dificuldade em aceitar as limitações dos outros: “O senhor é assim como um gigante, 

traçou as suas próprias regras, organizou os seus próprios planos e realiza-os. Despreza 

quem não se comporte do mesmo modo.”
849

, “O senhor saiu da sua terra e mudou. Mas 

não pode exigir que todos mudem.”
850

 

 Este seu temperamento combativo levá-lo-á a partilhar a existência, já em época 

tardia da vida, com a sobrinha Ana por ver nela a sua própria força e tenacidade. Muito 

embora, ao nível familiar, Manuel Joaquim tenha sido um pai e marido ausente, nunca 

deixou de fazer sentir a sombra tutelar da sua personalidade e, após a sua morte, Ana 

deteta a importância desse ser omnipresente a quem só era exigido estar para representar 

a autoridade.
851

 

 Após a morte, Manuel Joaquim vai ganhar laivos de um herói mítico e quase 

irreal, ao qual foram subtraídos os aspetos negativos. Torna-se a figura tutelar da 
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família, o exemplo a imitar mesmo por aqueles que jamais o conheceram visto ter 

conseguido efetuar um trajeto de vida pautado pelo esforço e pela tenacidade. Para além 

disso, a personagem possibilitou a construção de um caminho alternativo para a sua 

descendência ao concretizar a cisão entre a família de origem (incluída no mundo rural, 

ancestral de Meinedo) e os descendentes (inseridos num mundo urbano, cosmopolita, 

com fracas ligações à origem). Salvo raríssimas exceções, como é o caso de Ana de 

Jesus e Manuel (o primogénito do primeiro casamento de Manuel Joaquim que casa 

com Delfina, irmã de Ana) unidos, ainda, umbilicalmente a Meinedo, Albertina e Maria 

Isabel à Bairrada ou Salvador ao Ribatejo, os restantes membros da família optam pela 

capital, nunca mais contactando com as origens. 

 Em sua honra, Albertina batiza o primeiro filho do sexo masculino de Joaquim, 

“segundo nome do avô africanista, aquele que fizera fortuna como negreiro, embora 

ninguém soubesse que o fora, antes se tornara nas memórias de todos um herói, pouco 

nomeado, mas um herói.”
852

 O filho Júlio vê-o como o modelo de homem a imitar, 

muito embora se tenha sempre pautado por princípios diferentes dos do pai (“Uma certa 

nostalgia da aventura quedava-se no fundo de si, o modelo que secretamente cobiçava 

era a figura do pai, figura possante e misteriosa, nunca referida, que se impunha pela 

fecundidade da sua obra, essa enorme fortuna que construíra sozinho. Reconhecia, 

porém, que jamais seria como o pai”
853

). Ao neto Álvaro é atribuído um dos traços de 

carácter do avô: a capacidade para erigir impérios do nada (“Acordava nele uma costela 

do seu avô Manuel Joaquim, o construtor de fortunas”
854

). 

 A própria mulher, Ana de Jesus, acaba por rasurar os segredos constrangedores 

da vida passada da personagem para só lembrar “a figura do marido (…) tal como lhe 

aparecera prenhe de mistérios, mistérios excitantes, não mistérios viscosos.”
 855

. 

 Já no século seguinte, Manuel Joaquim continua a ser relembrado pelos 

descendentes como um homem extraordinário: o aventureiro, o construtor da fortuna e 

um dos intervenientes na luta pelo término da escravatura. Do seu trajeto deixou de 

fazer parte o comércio de escravos, fulcro da sua imensa fortuna
856

, para constar apenas 

a luta pela abolição da escravatura e a sua ligação a África, antevendo esse continente 
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como o motor do progresso de Portugal, ou não fosse ele o homem de negócios 

experiente. Tal visão é apresentada por Albertina, a nora, a Salvador:  

 

 – O vosso trisavô, pai dos vossos dois bisavôs maternos (uma confusão!), dizia sempre 

que em África é que estava o futuro. Eu nunca o conheci, mas o teu avô Júlio falava muito disso. 

Foi um herói. Aos quinze anos saiu da aldeia minhota, Meinedo, se não me falha a memória. 

Abalou para o Brasil. Em pouco tempo fez grande fortuna e a sua paixão era África. Se não me 

engano, até havia uma vila com o seu nome. Tinha roças, muitas roças. 

 – E o que aconteceu às roças – tinha que gritar para se fazer ouvir. 

 – Ora, o teu avô e os irmãos gastaram tudo. Mas deixemos as coisas tristes. O teu avô 

Manuel Joaquim era um homem extraordinário, segundo se dizia, um dos pioneiros da abolição 

da escravatura. Havia de ter um grande desgosto com o que se está a passar agora.
857

 

 

 De igual modo, o narrador aborda a faceta heróica para justificar o carácter 

empreendedor do primogénito de Manuel Joaquim (Luís) – “Ele aumentara o 

património recebido de seu pai (o primeiro marido de Ana, herói de África e construtor 

de fortunas)”
858

 – e, já no final do século XX,  Elisinha partilha-a com João, o 

descendente em busca da gesta familiar: “o avô Manuel Joaquim o fazedor de 

fortunas”
859

. 

 Numa antecipação do próprio destino, Manuel Joaquim reflete sobre o conceito 

de honra, de ter “um nome limpo”; considera que “atrás dos nomes limpos é muita 

porcaria escondida.”
860

 Também ele granjeará um estatuto social, terá o nome 

reconhecido em toda a parte, representará o exemplo do homem atuante, conquistador 

de sucesso e com uma fortuna feita legitimamente. O “nome limpo”, perpetuado pela 

família, esconderá, para todo o sempre, os factos obscuros da construção do seu 

império: o ter sido um negreiro, ter negligenciado o filho de uma relação anterior e não 

convencional (revelando ser “Cru e prático.”
861

). No entanto, esse segredo morre com 

ele e com a mulher Ana de Jesus, jamais o resto da família acederá a esse lado sombrio 

da vida da personagem. 

 Dotado de uma personalidade versátil e pragmática, Manuel Joaquim auxilia os 

políticos e adapta-se à nova realidade facilmente visto tê-la antecipado: deixara de se 
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dedicar ao tráfico de escravos, muito antes de ele ser oficialmente proibido. Devido à 

consciência das mutações sociais e dos motivos geradores da exclusão, num mundo tão 

ostracizante como o da Lisboa oitocentista, guardará o segredo da origem da sua fortuna 

visto “a escravatura” ser “considerada uma nódoa ignóbil”
862

 e em face da sua 

colaboração com Sá da Bandeira na formação de uma comissão “para a abolição total da 

escravatura.”
863

: “Foi assim por quase três anos se manteve empenhado em soluções e 

medidas que há muito vinha idealizando. A actividade de negreiro que estava na base da 

sua fortuna era coisa do passado que guardava como um segredo. Não que se 

envergonhasse dela, de modo nenhum, se voltasse atrás teria feito o mesmo, mas era 

preciso atentar à mudança dos tempos (…)”
864

. 

 O contacto com esse segredo (após a morte de Manuel Joaquim) levará Ana a 

duvidar do homem com quem fez a sua aprendizagem do mundo e mais ainda a não 

saber quem é, em virtude de as referências a partir das quais edificara o seu ser, lhe 

aparecerem agora como fraudulentas e artificiais. 

 

 Da leitura do testamento e seus anexos, Ana via aparecer-lhe um homem misterioso cuja 

vida, em grande parte lhe fora ocultada. Uma sensação de isolamento invadia-a, sumiam-se as 

referências que antes lhe pareciam inalteráveis. A seguir ao choque de saber que ele era negreiro, 

soube muito mais coisas nebulosas que brotavam a pouco e pouco, à medida que iam surgindo os 

papéis, as disposições minuciosas que o marido deixara, revelando uma mente lógica, 

perfeitamente organizada. Ela mantinha-se exteriormente impassível como se tudo aquilo não 

fosse novidade para si, mas por dentro a sua identidade desabava implacavelmente.
865

 

 

 Contudo, com o distanciamento gerado pelo fluir temporal, também ela deixará 

de se culpabilizar por ser a guardadora do segredo da origem da fortuna dos Teixeira. 

Ao deixar o passado do marido entregue ao próprio Manuel Joaquim, Ana passará a vê-

lo envolto em névoa, como um ser irreal, símbolo de um país inexistente e está apta a 

substituí-lo por um outro ícone – o conde de Aguim (“a imagem de Manuel Joaquim, 

negreiro, empreendedor, amante, terno, decidido, audacioso, misterioso, arguto, 

paradoxal, esfumava-se diante da figura nobre deste velho sábio.”
866

). Muito embora 

proveniente de outra classe social e com um percurso de vida diametralmente oposto, o 
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conde fundir-se-á com Manuel Joaquim para corporizarem o Portugal das velhas idades, 

detentor das capacidades imprescindíveis à conquista de um lugar cimeiro no destino do 

mundo civilizado. 

 As duas personagens assumem, assim, o valor de símbolo: a simbiose dos dois 

corporizaria as virtudes de Portugal a imitar pelas gerações vindouras: “Ela sentiu-se 

atraída pela força que emanava daquela figura alta, de velho sabedor, uma força 

diferente da que conhecera no marido, que também era forte. Esta era uma força 

tranquila, a força do marido era a força combativa do desafio, um desafio que a fisgara 

como uma ratoeira.”
867

 

Quer Manuel Joaquim quer o conde de Aguim apresentam características do 

herói épico, o homem aventureiro (no caso do primeiro), dominado por uma força 

criadora – física ou moral –, praticando atos em prol do coletivo de forma a dar o seu 

contributo à evolução humana. Ambos enfrentam provas físicas (o primeiro as relativas 

à construção de um império, o segundo a cegueira), ficam para a posteridade como seres 

imaculados, inigualáveis, muito próximos dos deuses da antiguidade clássica. 

Transformam-se na “figura criada pela fantasia” dos outros, como afirmara Manuel 

Joaquim. A proximidade com esse ideal de herói típico da epopeia permitirá a Manuel 

Joaquim ficar na memória dos descendestes como um “ser fora do comum, capaz de 

obrar façanhas sobre-humanas”
868

. Será essa sua mitificação um dos principais motivos 

pelos quais o lado negro, pragmático e alheio aos valores morais e de respeito pelo 

próximo foram rasurados da memória familiar. 
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273. Veja-se a forma como ficou no imaginário familiar (Cf. pp. 150 – 151 da presente tese). 
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2.O conde de Aguim: o político exemplar, o Portugal ancestral 

 

 

 

 O conde de Aguim
869

 é apresentado na narrativa já num momento avançado da 

sua existência. Pertencendo ao círculo de amigos de Manuel Joaquim, participa nas 

reuniões, jantares e demais eventos sociais da família Teixeira, para depois ser integrado 

no seio da própria família ao casar com Ana, a viúva de Manuel Joaquim. 

 À semelhança de Afonso da Maia
870

 (o símbolo do velho Portugal) de Os Maias 

de Eça de Queirós aparece como um velho sábio e inteligente, “vetusto como as obras 

de arte”
871

, exemplo da probidade, da sageza, da ausência de segredos dúbios, com uma 

carreira brilhante (advogado, jurista famoso, já numa fase tardia professor universitário 

dedicado à elaboração de uma proposta de Código Civil). Para além de diversas 

qualidades morais, o conde tem a capacidade de se fazer respeitar por todos, 

independentemente da classe social:  

 

                                                 
869

  Esta personagem corresponde à ficcionalização do visconde Seabra, um dos principais mentores do 

Código Civil de 1867. De uma maneira geral, a vida pública da personagem real e da ficcional são 

similares, havendo pequenos desvios. É o que sucede com a alteração do nome e título da personagem e 

todas as referências aos seus descendentes; os aspetos relativos à vida da sua segunda mulher (Ana de 

Jesus) e dos primeiros descendentes da família Teixeira não sofreram quase nenhum tipo de 

transformação. Uma dessas alterações prende-se com o estatuto social da personagem, na tetralogia ele é 

conde desde o batismo, enquanto o título de visconde é atribuído a António Luís de Seabra e Sousa como 

reconhecimento pelos serviços prestados à pátria (“Tomando em consideração as circumstancias que 

concorrem na pessoa de António Luís de Seabra, par do reino, ministro e secretario d’estado honorario e 

conselheiro do supremo tribunal de justiça; assim como os distinctos serviços que tem feito ao paiz no 

exercício de importantes logares do estado, especialmente o que prestou no laborioso encargo, que lhe 

fôra commettido, de apresentar um projecto do codigo civil portuguez, commisão esta em cujo desempe-

nho correspondeu cabalmente ao que era de esperar das suas luzes e vastos conhecimentos juridicos; e 

querendo conferir-lhe um testemunho authentico do apreço em que tenho o seu transcendente e superior 

merecimento: hei por bem fazer-lhe mercê do título de visconde de Seabra, em sua vida” (Cf. Diário de 

Lisboa: folha official do governo portuguez, n.º 119, de 27.5.1865 [mercê de D. Luís, a 25.4.1865] Apud 

REIS, José Manuel de Seabra da Costa e CALHEIROS, Gonçalo Ferreira Bandeira – Genealogia da 

família Seabra de Mogofores, Porto: Edição D. Olga Maria de Seabra da Costa Campos da Costa Reis, 

1998, pág. 53). Também as qualidades morais da personagem correspondem ao carácter exemplar do 

próprio visconde, reconhecido pelos conterrâneos: “A sua reputação de imparcialidade, prudência e 

equilíbrio era tal que transcendia qualquer forma de partidarismo. Prova disso, é a sua nomeação para o 

cargo de Presidente da Comissão da Administração Pública, enquanto era deputado da oposição.” (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 64). 
870

  Repare-se que as personagens têm certas afinidades (a barba branca, o lembrarem os heróis do 

passado, o serem detentores de qualidades morais em extinção, serem defensores do liberalismo e, por 

isso, forçados a exilar-se; viverem um largo período em Inglaterra, defenderem um tipo de liberalismo 

menos radical, quererem uma elite culta e exemplar), ambos simbolizam o velho Portugal dos heróis. 
871

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 152. 
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era um homem lindo, muito alto (media mais de um metro e noventa), finíssimo no trato e de 

extraordinária inteligencia. Muito culto e artista, tocava admirávelmente harmónica.
872

 (…); O 

conde era muito popular e querido na terra, tinha amigos em todas as camadas sociaes
873

(…); 

Ele tinha um encanto quase mágico quando expunha uma teoria ou quando recitava um 

poema.
874

 (…); Ele não precisava de conquistar, tinha em si aquela sabedoria inata, aquela 

inteligência virtuosa que o levavam naturalmente a ser admirado e a merecer as vitórias de 

antemão.
875

 

 

 A dignidade deste “Par do Reino” acentua-se com a idade; apesar da 

deterioração das aptidões físicas (fica cego e, já no final da vida, paralítico), preserva o 

temperamento tranquilo, pautando-se pelos princípios da honra e do respeito (“Ele 

cegou tempos depois e no fim ficou mesmo paralítico, dizem que com uma coragem 

admirável, sem se queixar. Parece que continuava a escrever, ou melhor, a ditar ao 

secretário muitos livros que foram publicados.”
876

). Transforma-se numa figura 

exemplar pela abnegação, capacidade de gerir o sofrimento e de se manter, mesmo 

derrubado pelo destino, como um rochedo a lembrar os heróis do passado tal como 

Afonso da Maia, após a família ser tocada irreversivelmente pela fatalidade. 

 

 Cego, não tivera uma palavra de revolta ou de desespero face à dura adversidade que 

sobre ele caíra. A única reacção fora a procura de um certo isolamento. (…) 

 A figura hierática de velho, a bela cabeça de barbas brancas, os olhos de expressão 

ausente, provocavam um sentimento de respeito e nunca de piedade.
877

 

 

 Albertina costumava acompanhá-lo, quando de visita a São Jerónimo, nos passeios de 

carruagem, e deleitava-se com esse patriarca de barbas brancas, cheio de sabedoria e de sedução 

que mantinha intacto o amor à Vida e à Mulher.
878

 

 

 A valorização do perfil moral do conde é acentuada pela tomada de posição do 

próprio narrador, comparando-o ao ideal de político preconizado por Platão
879

. 

                                                 
872

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 115.  
873

 Idem, Ibidem – pág. 116. 
874

 Idem, Ibidem – pág. 151. 
875

  Idem, Ibidem – pág. 152. 
876

 Idem, Ibidem – pág. 117. 
877

 Idem, Ibidem – pág. 160. 
878

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 25. 
879

  N’A República, Platão aborda a pertinência de a cidade ideal ser governada por um rei-filósofo 

detentor de diversas qualidades. Entre elas destacam-se o ser um “espírito superior”, capaz de 

“contemplar a totalidade do tempo e a totalidade do ser” – razão pela qual não concebe a morte como 

“uma coisa terrível” – e de relativizar a importância do homem (Cf. PLATÃO – A República (intr., trad. e 



 157 

 Tendo vivido e participado numa época de grandes convulsões e mudanças, movia-se 

por valores altruístas que regulava em função das ocorrências do tempo. Jamais seria um 

fanático, pois possuía o quanto baste de pragmatismo que lhe vinha do seu amor fundo aos 

homens no geral e às mulheres em particular, as mulheres que apreciou incansável toda a vida. 

Cultor da beleza e da justiça, regulava-se por uma harmonia que funcionava como critério de 

juízo. Profundamente culto, fundiam-se nele uma adesão ao progresso e uma fidelidade às 

virtudes clássicas, amante que era de uma acomodação viva das instituições. Muito embora 

correndo o perigo de uma comparação bombástica, poder-se-ia dizer que ele personalizava o 

filósofo político que Platão criara. E não era um chato, pois que o temperava um certo humor, 

ligeiramente irónico e um fogo que o levava às vezes a fulminar.
880

 

 

 No fundo, o conde corresponde à construção ficcional desse rei-filósofo que, tal 

como ele, acaba por se afastar da gestão da cidade por não desejar abdicar dos seus 

princípios e compactuar com a perpetuação de comportamentos passíveis de gerarem a 

degradação do homem e incentivarem a mediocridade. Afastado desse cenário 

“[mantém-se tranquilo e ocupa-se] dos seus afazeres, como quem, surpreendido por 

uma tempestade, se abriga atrás de um muro do turbilhão de poeira e do aguaceiro 

levantados pelo vento; [ele, ao ver] os outros alagados em injustiça, [sente-se] feliz, se 

[viver] neste mundo [puro] de injustiça e de impiedade, e se se [libertar] desta vida com 

boa disposição e [animoso, acompanhado] de uma formosa esperança.”
881

  

 Ao contrário de muitas outras personagens, o conde tem consciência da 

importância da tradição como forma de modelar comportamentos e como manancial de 

ensinamentos sobre o futuro. Essa valorização do passado está associada às conceções 

platónicas: não é possível edificar a cidade ideal se todo o passado for rasurado e o 

                                                                                                                                               
notas de Maria Helena da Rocha Pereira), 7.ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pág. 

270). Ao ser detentor de um conjunto de qualidades morais e mentais excecionais granjeará um estatuto 

de distinção e de exceção. Nesses atributos estão incluídas a ausência de ambição, de grosseria, de 

vaidade, de cobardia; por isso mesmo, surgirá como alguém cordato, “ordenado”, imbuído do espírito de 

justiça, comedido e sociável; dotado de enormes capacidades de aprendizagem às quais se associam a 

valorização da memória (necessária à construção do Eu e do seu trabalho no fluir temporal): “– (…) 

aquele que verdadeiramente gosta de saber tem uma disposição natural pelo Ser, e não se detém em cada 

um dos muitos aspectos particulares que existem na aparência, mas prossegue sem desfalecer nem desistir 

da sua paixão, antes de atingir a natureza de cada Ser em si, pela parte da alma à qual é dado atingi-lo – 

pois a sua origem é a mesma -, depois de se aproximar e de se unir ao verdadeiro Ser, e de ter dado à luz a 

Razão e a Verdade, poderá alcançar o saber e viver e alimentar-se de verdade, e assim cessar o seu 

sofrimento (…).” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 278). Ao contrário do conde, o visconde Seabra esteve sempre 

ligado às instituições máximas do país, dando o seu contributo político, filosófico e jurídico quase até à 

morte (com cerca de setenta anos foi Reitor da Universidade de Coimbra, cargo que abandonaria por ter 

sido chamado para o Governo de Portugal e só com noventa anos se retirou definitivamente da atividade 

pública). 
880

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 118. 
881

 Cf. PLATÃO – A República (intr., trad. e notas de Maria Helena da Rocha Pereira), 7.ª ed., Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 289 - 290. 
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homem ignorar o seu percurso evolutivo. Por isso, assume ouvir as vozes dos 

antepassados e dos autores da antiguidade clássica
882

 que mais o marcaram com o 

intuito de compreender o presente. 

 

 – Ainda bem que gosta da minha casa! Ficaria triste se não gostasse. Sabe, este é o meu 

mundo. Aqui comunico com as vozes dos antepassados que me orientam na vida. Não que seja 

saudosista, pelo contrário, até fui um revolucionário duro de roer. Sempre defendi o progresso. 

Mas acho que a tradição é essencial, é ela que nos dá a lucidez necessária para construir o 

progresso. Repare que só com raízes fortes uma árvore pode crescer. O passado e o futuro.
883

 

 

 Para Jorge Francisco, a memória do passado equivale às raízes de uma árvore, ao 

elemento da sua constituição capaz de lhe proporcionar alimento, de permitir o seu 

crescimento em direção a um dos quatro elementos: o ar. Sendo a árvore o símbolo do 

“cosmos vivo”, da eterna regeneração, da fertilidade, não é possível privá-la da única 

parte capaz de a ligar à terra. Por outro lado, ela estabelece a ponte entre o interior da 

terra (através das raízes), a terra propriamente dita (com o seu tronco) e o céu (com os 

seus ramos e folhas), num percurso de verticalidade
884

. Deste modo, a “tradição” 

corresponde às raízes da vida humana em evolução, o passado que culminará num 

futuro se o presente for fértil. 

 

 – (…) A vida às vezes parece um beco sem saída. Ora, só a morte é irreparável. Para os 

que morrem, claro. Para os que cá ficam, a vida é que conta, a vida que se gasta às vezes de uma 

maneira tão tola a fixarmo-nos em pormenores que não valem nada. É por isso que eu gosto 

tanto dos clássicos. Horácio, Ovídio, Séneca. Eles ensinam-nos a relatividade das coisas. Há 

quase dois mil anos viviam e pensavam com as mesmas intenções, os mesmos conflitos, os 

mesmos desejos que nós continuamos a ter, embora pensemos que somos únicos e diferentes. 

                                                 
882

 No caso do conde, a leitura dos clássicos surge como uma opção importante para a construção do 

carácter exemplar e equilibrado da personagem. Quanto à personagem real, visconde Seabra, esta 

notabilizou-se, entre muitos outros aspetos, por ter traduzido para português algumas obras desses 

autores. Esse interesse surgiu já nos tempos de estudante universitário: “Enquanto estudante universitário 

frequentou os meios literários e cultos do seu tempo, enriquecendo a sua vastíssima cultura humanista, 

por todos reconhecida, tornando-se amigo de grandes vultos do seu tempo. Iniciou os seus trabalhos como 

tradutor, escritor, jornalista e poeta, actividades que desenvolveu com inegável brilhantismo.” (Cf. REIS, 

José Manuel de Seabra da Costa e CALHEIROS, Gonçalo Ferreira Bandeira – Genealogia da família 

Seabra de Mogofores, Porto: Edição D. Olga Maria de Seabra da Costa Campos da Costa Reis, 1998, pág. 

55). Na Genealogia, os autores indicam as principais obras/textos produzidos pelo visconde Seabra dando 

conta da sua intensa produção escrita (Cf. Idem, Ibidem – pág. 56). 
883

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 108. 
884

 Cf. CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos símbolos (trad. Cristina Rodriguez 

e Artur Guerra), Lisboa: Teorema, 1982, pp. 88 – 92. Também Ana de Jesus está associada ao 

simbolismo da árvore (Cf. pág. 176 da presente tese). 
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Ensinam-nos que aquilo que nos acontece não é uma ilha isolada no oceano. As notas são sempre 

as mesmas, a melodia é que muda. Os sábios antigos ensinam-nos a não cair na tentação do 

absoluto. Por isso, como lhe dizia há pouco, gosto de estar atento às vozes daqueles que nos 

precederam. O mundo está cheio de vozes silenciadas pelas nossas preocupaçõezinhas 

quotidianas, pelas nossas pequenas astúcias que se nos enrolam na alma formando uma teia 

estéril e opaca que nos transforma em joguetes de ninharias.
885

 

 

 Nesta intervenção do conde, a explicitação da forma como se processa o devir 

humano é equivalente à relativa à teoria do “corso e ricorso” de Vico. Segundo este, a 

sociedade humana constrói-se a partir de uma espécie de teia de vivências e revivências, 

de fluxo e refluxo, de renascimento contínuo, muito embora os acontecimentos nunca 

possam ser encarados como cópias, visto não serem equivalentes
886

. Por isso mesmo, o 

conde enfatiza a importância da tradição como condição imprescindível à evolução 

saudável do ser humano
887

. Caso essa raiz seja amputada, a sociedade degenera, não 

sendo capaz de se encontrar888. Tradição/inovação não se excluem mutuamente, a sua 

coatuação na construção das sociedades humanas é fulcral para a manutenção de uma 

identidade social.  

 Só depois de traçado o seu perfil como velho sapiente, baluarte das virtudes 

heróicas do passado serão relatados os primeiros tempos da sua existência, numa 

analepse de cerca de setenta anos. Apesar de em determinados momentos da diegese o 

narrador optar por uma focalização externa, isto é, posiciona-se perante os 

acontecimentos como um observador, daí o seu desconhecimento ou incapacidade em 

aceder ao interior das personagens; noutras, como é o caso, controla a diegese, traça 

extensos retratos das personagens e narra acontecimentos de forma não linear.  

 A juventude do conde foi pautada pelos princípios evidenciados na idade adulta, 

tornando-se mais notório o carácter deste ser que abdica do exercício da sua profissão, 

por várias vezes, para colaborar ativamente nos esforços de guerra (luta ao lado dos 

liberais) e nas tentativas dos diversos governos para transformar o país numa entidade 

governável. 

                                                 
885

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 109.  
886

 Cf. VICO, Giambattista – Philosophie de l’histoire (trad. Jules Michelet), Paris: Librairie Armand 

Colin, 1963 e Idem – La Scienzia Nuova (intr. Paolo Rossi), 2.ª ed. Milano: Rizzoli Editore, 1977. 
887

  A importância de não rasurar o passado será abordada no capítulo IV da presente tese. 
888

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 141. Aspeto já abordado na página 82 da presente tese. Nesta intervenção volta a estar patente a 

teoria do “corso e ricorso”: muito embora a humanidade pense andar em “círculos viciosos”, tocar as 

mesmas notas, “a melodia”, a concatenação dos acontecimentos nunca é igual. 
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 Desde os tempos de estudante universitário, o conde está associado a um 

comportamento dominado pelo equilíbrio, de onde foi excluída a violência e a defesa de 

posições extremistas. Porém, não suporta as injustiças e perante a violência dos ataques 

aos defensores do liberalismo por parte das hostes de D. Miguel, junta-se aos liberais 

sediados no Porto
889

. Decorrente desse carácter harmonioso, dominado pela lucidez e 

probidade, o conde apreende o fosso existente entre si e os restantes liberais exilados em 

Inglaterra. Enquanto os últimos se digladiam em intrigas e desuniões, Jorge Francisco 

Coutinho procura compreender os meandros da evolução humana e os motivos de se 

procurar destruir os valores do passado. 

 

 A pouco e pouco Jorge Francisco ia-se isolando. Estava confuso, o seu mundo 

transformara-se num caos, sem referências precisas, as intrigas agravavam-se, o clã Saldanha 

contra o clã Palmela, e dentro dos clãs outras cabalas iam enredando os espíritos desamparados 

pelo infortúnio. Precisava de se confrontar consigo próprio, de arrumar as ideias, neste momento 

queria uma solidão anónima, sem referências políticas ou polémicas. No país das brumas, onde 

se travava também uma luta pela independência, constatava, apesar da instabilidade dos tempos, 

a solidez das instituições que em nada se assemelhavam às da sua terra. A época era, por todo 

lado, uma época de mudanças, de mudanças radicais, difíceis de gerir como um parto doloroso 

que podia tornar-se mortal. Ansiava por entender este processo complexo que sacudia o 

estabelecido, que abalava os valores entranhados, valores seculares que ele próprio sentia ainda 

latejar dentro de si.
890

 

 

 Decorrente dessa atitude, a personagem vai viver esse período não como um 

apátrida, mas como um viajante em busca de novos conhecimentos para alargar o 

horizonte pelo qual baliza a sua existência. Esse exílio dourado
891

 é encarado pelo 

narrador como um dos responsáveis hipotéticos pelo futuro não tumultuoso do conde, 

tão diferente do dos outros exilados. Para acentuar o grau de probabilidade, o narrador 

assume o desconhecimento sobre o futuro, apresentando essas justificações como meras 

conjeturas: “Talvez que a qualidade deste exílio, tão diferente da maior parte dos outros, 

venha a influir sobre o seu futuro e a temperar-lhe as capacidades. Talvez que a 

qualidade deste exílio que se tornara retiro, venha a impedi-lo de soçobrar no torvelinho 

                                                 
889

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 122. 
890

 Idem, Ibidem – pág. 124. As mudanças abruptas são percecionadas como um nascimento doloroso e 

mortal (de realçar a expressividade da comparação). 
891

  Enquanto o visconde Seabra opta pelo exílio, em Bruges, acompanhado pela família e aí nascem 

alguns dos seus filhos, o conde de Aguim vai para Inglaterra ainda solteiro e aí faz um conjunto de 

aprendizagens indispensáveis à sedimentação da harmonia típica do seu carácter. 
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alucinante que irá tragar tantos espíritos superiores.”
892

 Neste excerto é evidente o grau 

de incerteza face aos aspetos em análise em virtude da construção paralelística e 

anafórica das frases (ambas iniciam com “Talvez que a qualidade desse exílio”). 

 Mesmo a vida familiar é erigida em torno dos valores primordiais da pátria, 

equilíbrio e justiça, correspondendo ao “plano previsível e regrado”
893

. Casa por dever 

com Maria Joana
894

, que vê nele “um mancebo belo como um cavaleiro de romance”
895

 

e a quem o conde confia a educação dos filhos (tornando-se ele, tal como Manuel 

Joaquim, uma figura veneranda, mas distante e inacessível), e aos quarenta anos 

continua a “pôr os seus dotes ao serviço do país, na luta pelos ideais da liberdade.”
896

 

 Essa vocação patriótica é, contudo, posta em causa pelos correligionários ao 

assumirem posições extremistas, encaradas por Jorge Francisco como um perigo para a 

tentativa de construção de um país justo e regrado: 

 

 Jorge Francisco pedia de novo a demissão. Cartista por convicção e por juramento, 

alarmava-o o radicalismo triunfante numa altura em que as estruturas eram quase inexistentes. 

Estimava Manuel Passos, cuja bondade e inteligência reconhecia. Ele e muitos outros tinham 

sido seus companheiros no exílio e depois no Parlamento, mas o que antes se limitava a teorias 

mais ou menos exaltadas, vinculava-se agora a um poder que se queria popular. Poder popular ou 

poder de rua? Como era possível que homens sensatos defendessem posições tão perigosas? 

Desgostoso, pedia a demissão de deputado.
897

 

 

 Contudo, nunca se afasta totalmente da política, perseverando na luta pelos seus 

ideais e insurgindo-se quando via os “valores fundamentais” postos em causa:  

 

 Jorge Francisco nem sempre estava de acordo com as posições tomadas pelos seus 

companheiros. Por vezes enfurecia-se em falas contundentes, mas a obediência partidária lá 

estava a submetê-lo, muito embora o seu individualismo iluminista se insurgisse. Prosseguia no 

entanto, preparando meticuloso as intervenções e era respeitado por todos como um especialista 

talentoso e íntegro. (…) No entanto a situação política ia evoluindo de uma forma que o 

desgostava cada vez mais, ele compreendia o ponto de vista da soberana que, cansada de 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 126. 
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 Idem, Ibidem – pág. 121. 
894

 Nome ficcional assim como a biografia da personagem, distanciando-se, deste modo, do perfil da 

primeira mulher do visconde Seabra. 
895

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
896

  Idem, Ibidem – pág. 129. 
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 Idem, Ibidem – pp. 130 - 131. 
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alvoroços e humilhações, procurava fortalecer a sua autoridade. Mas não à custa dos valores 

fundamentais, disso não se tornava cúmplice.
898

 

 

 Finda a colaboração no Governo Provisório de 1846, dedica-se ao ensino, onde 

regressava ciclicamente já que “Aprendera a aceitar os reveses da carreira política sem 

azedumes de derrota, a serenidade crescia nele à medida que o tempo passava. Não 

queria isto dizer que os acontecimentos não o agitassem, entusiasmava-se, indignava-se, 

investia com ferocidade, mas aprendia a gerir a estima por si próprio, não permitindo 

infecções vexatórias.”
899

 

 Dada esta postura perante a vida, com setenta e cinco anos continua a colaborar 

com a Câmara dos Pares, auxiliando na governação do reino. No fundo, o conde exclui 

da sua existência as paixões e ímpetos excessivos, construindo um percurso dominado 

pelo equilíbrio. Por isso mesmo, não é capaz de compreender o filho Bernardo nem 

aqueles que agem movidos por sentimentos extremos. 

 

 – Com o devido respeito, meu pai, talvez lhe faça falta esta dimensão arriscada da 

paixão que nos obriga a perder o equilíbrio. O pai nunca o perdeu, o seu maravilhoso equilíbrio. 

Talvez por isso não nos consigamos entender. 

 

 Muitas vezes Jorge Francisco reflectiu nesta conversa. Considerava que o filho o julgara 

injustamente, a sua vida fora consagrada à luta pela liberdade dos homens, jamais perdera tempo 

em conflitos interiores que apenas minavam o ânimo.
900

 

 

 À medida que os amigos vão desaparecendo, o conde de Aguim constata o seu 

isolamento, não só por perder os conterrâneos, mas principalmente por ver desaparecer 

as marcas de um determinado Portugal, os símbolos de uma época cada vez mais fora 

do devir temporal, um tempo tornado passado e inexistente, o período dos grandes 

heróis: “Jorge Francisco teve um grande desgosto, era o termo de uma magnífica 

amizade, ficava um pouco mais sozinho, desapareciam os grandes companheiros de 

vida, figuras sólidas, gigantescas, que se tinham forjado na dureza da mudança e da 

procura, figuras que falavam uma linguagem incompreensível para os novos.”
901

 Só ele 

                                                 
898

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pp. 135 - 136. 
899

 Idem, Ibidem – pág. 139. 
900

 Idem, Ibidem – pág. 146. 
901

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 161. 
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persiste no tempo como memória de um século de guerras e de heróis há muito 

desaparecidos, continua lucidamente a velar pela pátria emitindo juízos críticos, mas 

objetivos, agudizados pela cegueira, encarada como um “exílio”. Ao ser privado do uso 

da visão, a personagem passará a posicionar-se perante os acontecimentos como um 

observador externo, daí a sua maior racionalidade e frieza na interpretação dos factos. 

 

 Jorge Francisco estava quase com noventa anos. Apesar de alguns achaques como a 

gota que o atormentava com dores por vezes muito fortes, continuava lúcido, 

extraordinariamente lúcido. Não se alheava dos eventos do país nem do estrangeiro, o secretário 

que viera substituir o malogrado Anníbal lia-lhe os jornais e as revistas e ele tirava notas, 

reflectia, relacionava. Tomava contacto com as novas teorias, as descobertas científicas, um 

mundo que rodava em velocidade alucinante, de tal modo que os actores nem tempo tinham para 

lhe tirar o saldo. De longe, no exílio da sua cegueira, elaborava diagnósticos magistrais que os 

amigos no activo ouviam religiosamente. É o fim dos idealismos, dos individualismos, uma força 

bruta, incontrolável, está a crescer, a força das massas. E depois, como quem pede desculpa pela 

sua razão, ou para amenizar os prognósticos, dizia no seu tom leve, quase brincalhão, “é tão fácil 

discorrer quando não se tem que decidir!”
902

. 

 

 Mesmo a morte parece não ser capaz de vencer este homem distinto e nobre; 

assim aos noventa e cinco anos consegue superar uma pneumonia para continuar a 

emitir juízos lúcidos sobre a condição humana e as transformações operadas na 

sociedade com o evoluir temporal:  

 

O conde de Aguim adoeceu com uma pneumonia e uma pneumonia aos noventa e cinco anos era 

praticamente mortal. No entanto a sua vitalidade era tão grande que, após três meses de torpor 

moribundo, recuperou, debilitadíssimo, mas vivo.
903

 (…); – Não estejas triste! A vida é um canto 

de pássaro que muitas vezes não apreciamos. A cegueira ajudou-me muito a ver. Quando 

estamos imersos no redemoinho das coisas práticas, sentimo-nos demiúrgicos, por vezes heróis, 

por vezes miseráveis, mas sempre predestinados. Em novo fui revolucionário da liberdade. Cada 

um de nós tinha as ideias tão evidentes, que achávamos ser dever nosso impô-las aos outros. 

Depois, de revolucionários passámos a conservadores, porque as nossas ideias, tão límpidas, já 

eram velhas. A clareza dos revolucionários é uma coisa superficial que se fende como uma 

crosta fina no embate com a realidade. Mas os que arriscaram tanto não podem reconhecê-lo, 

                                                 
902

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 200. 
903

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 48. 
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isso poria em xeque a sua própria integridade. Hoje, minha Aninhas, considero que a liberdade é 

um mistério. E a política nada tem a ver com mistérios.
904

 

 

 Esse discernimento acompanhá-lo-á até ao fim e, nos derradeiros momentos, não 

só a família o venera como a própria morte acolhe nos braços um dos últimos heróis do 

país, impedindo-o de assistir às atrocidades feitas pelos republicanos em nome da 

liberdade. 

 

 O conde de Aguim morreu no dia vinte e dois de Agosto, quando Albertina ainda se 

encontrava em Lisboa. Já não tomava conhecimento do endurecimento político do seu amigo 

Hintze, que em Novembro viria a dissolver o Parlamento. Rodeado pelos seus, até ao fim 

manteve o luminoso juízo. Quis receber os sacramentos, foi o filho primogénito, Bernardo, de 

cabeça branca e expressão serena, quem lhos ministrou. A morte envolveu-o devagarinho, como 

que respeitosa de o recolher, e muitas coisas ele disse a todos, a consolá-los pelo dano de os 

deixar.
905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
904

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 49. 
905

 Idem, Ibidem – pág. 53. 
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3. A mulher na sociedade portuguesa do século XIX: Ana, a pioneira 

 

 

                                                                “É preciso educar a mulher portuguesa na sua verdadeira   

                                                                   missão de fêmea para fazer homens.”  

         Almada Negreiros, in Portugal Futurista 

 

 

Esta tetralogia permite perspetivar as enormes transformações ocorridas na 

sociedade portuguesa dos dois últimos séculos e apreender a forma como a identidade 

nacional foi sendo construída, reconstruída e destruída em função das conveniências 

histórico-políticas. Para além do retrato global da imagem de Portugal e do português 

como cidadão, é de salientar a particular ênfase conferida ao estatuto da mulher na 

sociedade portuguesa e os diferentes papéis que lhe competiam/competem desempenhar 

até ao fim do Estado Novo e no pós-25 de abril. 

 Nos dois primeiros volumes da tetralogia é sempre enfatizada a especificidade 

da mulher portuguesa como um ser que nasce com o destino traçado: casar, ser mãe, 

velar pelo lar
906

; no terceiro surge o questionar desse papel, visto as figuras masculinas 

terem um desempenho débil ou estarem dominadas por uma passividade e letargia 

insuperáveis, para, no último volume, serem as mulheres aquelas que, desafiando o pré-

estabelecido, assumem ser um dos motores da evolução. Por isso mesmo, a tia 

Graça/Elisinha apresenta-se como uma mulher de segunda dado não ter cumprido 

nenhum dos requisitos imprescindíveis à sua aceitação social como mulher, vivia com o 

estigma de nunca ter casado.  

 As suas “memórias” permitem, desde logo, ir equacionando o papel que 

competia desempenhar às mulheres e aos homens na sociedade portuguesa dos dois 

últimos séculos, bem como detetar a distinção entre as senhoras da capital e as suas 

congéneres de zonas mais limítrofes do país. As primeiras, inseridas numa comunidade 

profundamente hierarquizada e com papéis claramente definidos, deambulavam num 

mundo artificial, eram “senhoras”, as segundas, livres dessas convenções, eram 

“mulheres”: “Além disso, entre os lisboetas e os provincianos desenvolvia-se sempre 

                                                 
906

  Na História da Vida Privada em Portugal enfatiza-se o facto de, no século XIX, “O discurso de 

género [delimitar] o campo de actuação e a função social da mulher, definindo o arquétipo da 

feminilidade como uma figura abnegada e sacrificada, dedicada por completo ao lar, ao marido e aos 

filhos.” (Cf. MATTOSO, José (dir) – História da Vida Privada em Portugal A Época Contemporânea 

(coord. Irene Vasquinhas), vol. 3, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 196). 
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aquele pequeno mal-estar de desigualdade de costumes, a capital produzia uma certa 

superioridade própria dos que estão mais perto da civilização.”
907

 

 Esse percurso de mulher a senhora será feito por Ana de Jesus, apesar de a 

personagem não compreender as vantagens de substituir a naturalidade pela 

artificialidade: 

 

Integrara-se na vida urbana, ia aos chás das amigas onde se comparavam os bordados e se 

julgavam as reputações, se faziam confidências e se falava dos filhos com uma dedicação e 

ternura ditada, como em tudo, pela moda francesa, amante de Rosseau. E no entanto, uma parte 

de si mantinha-se estranha a esse universo feminino que considerava artificial, irritavam-na as 

pequenas estratégias de sedução que achava infantis; desprezava a ignorância valorizada como 

uma inocência tocante; desconfiava da crítica maldosa que se escondia por detrás de uma amável 

afabilidade.
908

 

 

 De igual modo, a sua vivência da gravidez é distinta da das senhoras de Lisboa. 

O antagonismo entre a ausência de sofrimento e a necessidade religiosa de o ter separam 

Ana das outras mulheres. Porém, parece haver uma certa solidariedade do narrador 

relativamente à primeira: enquanto o discurso das lisboetas surge claramente 

identificado com aspas, o de Ana não está assinalado fundindo-se com o do narrador. 

 

A gravidez passava-a bem, sem indisposições, o que escandalizava as amigas: ‘Isso não 

é normal! As senhoras têm que sofrer nesse estado, é o castigo de Deus.’ Também aprendeu que 

esse estado era indecente e que devia ser ocultado, o que nada tinha a ver com a naturalidade 

primária a que fora habituada. É que aqui eram senhoras e lá na terra eram mulheres.
909

 

 

Numa sociedade claramente patriarcal e marialva, a mulher era secundarizada, 

relegada para um plano hierarquicamente inferior uma vez que não lhe era reconhecida 

capacidade intelectual, vivendo sempre numa espécie de menoridade. Por isso mesmo, a 

tia Graça explicita o facto de as mulheres brilharem através dos maridos e todas aquelas 

que, como ela, não tinham casado, serem vistas como mulheres de segunda, padecendo 

de uma enfermidade: “(…) com tanta exigência a pobre donzela corria o risco de ficar 

solteira, o que para a época era uma enfermidade.”
910

 

                                                 
907

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pp. 154 – 155. 
908

 Idem, Ibidem – pp. 65 - 66. 
909

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
910

 Idem, Ibidem – pág. 190. 
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Ao longo da diegese é evidente não só a manutenção dessas conceções 

tradicionalistas da organização social portuguesa
911

, como a dificuldade das mulheres 

em escapar a essa teia de preconceitos conferidores de um estatuto de inferioridade 

(veja-se o caso de Alice, obrigada a casar e vítima de agressão psicológica e física por 

parte do marido
912

); bem como os preconceitos enraizados na sociedade portuguesa, à 

semelhança de qualquer outra sociedade europeia – onde se diferenciava claramente 

comportamentos masculinos de femininos
913

; os problemas de identidade causados pela 

alteração dessa ordem pré-estabelecida nalgumas personagens femininas
914

 e a forma 

como as novas gerações vivem essas diferenças
915

.  

No entanto, se o primeiro romance tem como força impulsionadora dois homens 

(Manuel Joaquim e o conde de Aguim) – Os Pioneiros –, já nos volumes seguintes o 

papel das personagens masculinas vai perdendo esse carácter de heroicidade, de sombra 

modelar que guia o universo social para ceder lugar aos elementos femininos da família 

(revelando o seu empreendedorismo, a capacidade de interferir ativamente na vida 

política e uma visão muito particular de Portugal e dos portugueses, no caso da 

personagem Constança que reside grande parte da sua vida no estrangeiro).  

                                                 
911

  A esfera pública reservada aos homens e a privada às mulheres: “(…) a sorte das mulheres é que 

podiam viver num mundo sem problemas de maior, aos homens cabia a tarefa suja da dimensão pública” 

(Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 27). 
912

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 204 – 205 

(“Sua prima Alice seria obrigada a casar daí a duas semanas (…). Alice submetia-se à sua sorte, que 

remédio, fora literalmente penetrada pelo esposo sem perceber bem o que lhe acontecia, era a vontade de 

Deus.”, “Alice desapertara a gola subida de rendas de Vincènnes e mostrara-lhe no branco pescoço de 

cisne um fino risco vermelho”). 
913

  Veja-se a forma como Gonçalo, já na segunda metade do século XX, encara Gena: “(…) Gonçalo 

achava tudo natural, que ela perdesse as noites, que tratasse das crianças, da casa, das compras, e ainda 

reclamava companhia fresca e bem-disposta nas festas e nos jantares” (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma 

História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 14) ou a perceção enraizada na sociedade 

portuguesa quanto à desculpabilização das infidelidades dos maridos dado fazerem parte da sua natureza: 

“(…) Salvador infringia-os [aos ditames eclesiais] constantemente, sobretudo com as mulheres, não 

conseguia resistir a uma mulher bonita, claro que o fazia com a prudência necessária para que Guida não 

soubesse, isso sim, seria, não um pecado, mas um sacrilégio, e nunca com mulheres das suas relações 

sociais, sagradas e perigosas, de certo modo os homens nasciam com uma queda para o vício, ele eram as 

mulheres, as brigas, homem com tomates tinha que ter vícios” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 36). Essa 

dualidade é abordada no livro de Isabel Freire de forma a tornar claro o efeito desses preconceitos na vida 

quotidiana dos portugueses (Cf. FREIRE, Isabel – Amor e Sexo no tempo de Salazar, Lisboa: Esfera dos 

Livros, 2010). 
914

  Em face das alterações do pós-25 de abril, Gena perde a sua identidade (a de dona-de-

casa/mãe/esposa), não sabe como desempenhar o novo papel, acabando por entrar numa profunda 

depressão só superada após reencontrar o seu lugar numa sociedade em mutação (Cf. BELTRÃO, Luísa – 

Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 102 – 103, 134 e 

179). Aspeto a ser tratado no capítulo IV. 
915

 Margarida divorcia-se e casa segunda vez com um capitão de abril, Francisco e Fátima divorciam-se e 

permanecem sozinhos, Salvador e Margarida vivem separados, Conta e Catarina vivem em união de 

facto, Zé Pedro morre com uma overdose, só Gena e Gonçalo conseguem adaptar-se remodelando valores 

e formas de estar no mundo. 
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Contudo, mesmo no primeiro volume há já a inclusão de uma personagem 

feminina que, tal como Manuel Joaquim e o conde de Aguim, é uma pioneira: Ana de 

Jesus conquistou o direito à diferença, a ser reconhecida pela sociedade como uma 

mulher de carácter varonil, a ter comportamentos inadequados ao seu estatuto de mulher 

sem ser discriminada e rejeitada, no fundo, a brilhar por si própria e não através do 

marido. A sua forte personalidade e capacidade para se impor a uma sociedade 

retrógrada e preconceituosa vão ser herdadas pela neta, Maria Teresa, também ela capaz 

de desafiar os preconceitos da capital e adquirir o poder de agir fora do espartilho 

imposto pelo género sexual a que pertencia. 

Nesta sociedade rígida e atrofiada não era só essa diferença de estatuto a 

condicionante das relações sociais, também as manifestações de afeto exterior e o 

relacionamento entre os dois membros de um casal eram padronizados, o que permite, 

mais uma vez, apreender a posição sui generis de Ana: ambos os maridos a veem como 

um ser igual a eles, com as mesmas capacidades, uma espécie de versão feminina de si 

próprios. Manuel Joaquim refere: “Eram da mesma raça vencedora, reconhecia-a. ”
916

, 

“De novo se revia nela, quando começara, animosa e determinada, nos passos certos a 

tomar.”
917

 e Ana tem a mesma perceção após a sua morte – “Também é certo que ela 

fora sempre uma boa aluna, eram da mesma cepa.”
918

; de igual modo, o conde de 

Aguim menciona “- A Ana é que é uma senhora admirável! Encanta-me a energia da 

sua natureza.”
919

, “A sua juventude e a sua força são notáveis! É uma criatura rara, não 

se menospreze.”
920

. Decorrente desse facto, mesmo ao nível das relações mais íntimas e 

profundas, Ana tem uma relação privilegiada com os maridos que a encaram não como 

um ser menor, mas como um ser humano dominado pelas mesmas pulsões que os 

habitam. 

Manuel Joaquim, o fundador da família, tem consciência dos preconceitos 

típicos de Portugal quando reflete sobre a sua relação amistosa com Maria Rita (“Havia 

entre os dois, e no Brasil em geral, uma soltura de atitudes tão diferente dos 

preconceitos moralistas de Portugal! Alguma vez poderia estar assim com uma senhora, 

                                                 
916

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 50. 
917

  Idem, Ibidem – pág. 61. 
918

  Idem, Ibidem – pág. 152. 
919

  Idem, Ibidem – pág. 106. 
920

  Idem, Ibidem – pág. 108. 
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sem lhe estragar a reputação?”
921

); ao considerar a sua relação com a primeira mulher 

(Antónia Telles) uma espécie de ato transgressor (“Apenas o leito conjugal lhe oferece 

prazeres que de algum modo lhe deixam um gosto penoso de incesto. Nunca entendera a 

mulher, tão doce, tão casta. Como lhe fora parar assim às mãos, numa entrega quase 

obscena?”
922

). Por outro lado, vê Ana por outros padrões: deteta nela o seu eu da 

juventude, o ser humano movido pelo desejo de vencer. 

A valorização desta personagem é notória na descrição feita mal Manuel 

Joaquim contacta com ela, durante a sua enfermidade e convalescença – “Alta, 

desembaraçada, os grandes olhos escuros estouravam de energia.”
923

 –, enaltecendo 

mentalmente a sua forte personalidade ao dialogar com ela sobre o seu estatuto e 

projetos futuros: 

 

– O que é que queres fazer quando fores grande? (…) 

– Ora, meu tio, casar e ter filhos, como todas as outras. 

– E tu achas que és como as outras? (…) 

– A gente nunca acha que é como as outras, a gente acha-se sempre diferente. Mas aqui 

na terra não dá pra escolher. (…) 

(…) E ele revia-se nela, tal e qual, como quando partira à conquista do mundo, animalzinho 

jovem, virgem de contusões, amante do risco, odiando a rotina. (…) Ali estava, sangue do seu 

sangue, carne da sua carne, magnífica, apetecível, sólida.
924

 

 

Ao ver nela a sua projeção, destaca dois aspetos aparentemente contraditórios: a 

fragilidade (daí o uso do diminutivo) e a solidez. Mas se a primeira poderia 

corresponder a uma fraqueza, ela é claramente debelada pelos efeitos semânticos 

produzidos pelo uso do intertexto bíblico, pela tripla adjetivação associada à sinestesia. 

Tal simbiose (fragilidade/solidez) é evidente também quando Manuel Joaquim a 

reconforta pelas suas atitudes intempestivas, reiterando o seu carácter singular: “- Mas 

tu és uma mulher especial, minha querida, tu és uma mulher única! Veja-se o que tu 

fizeste esta noite, só tu eras capaz disso!”
925

 

                                                 
921

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 45. 
922

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
923

  Idem, Ibidem – pág. 49. De notar a visualidade do verbo “estourar” no pretérito imperfeito do 

indicativo que acentua o extravasar dessa força interior de Ana. 
924

  Idem, Ibidem – pp. 49 - 50. 
925

  Idem, Ibidem – pág. 81. 
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Ana surge sempre como o contraponto positivo do viver português, no que ao 

sexo feminino diz respeito, tal como mais tarde acontecerá com a neta Maria Teresa: 

ambas conquistam um espaço típico dos homens e são apreciadas por essa ousadia, 

sendo encaradas pela família e pela sociedade como seres de exceção, inimitáveis, mas 

fonte de exemplo e de orgulho. 

Numa época em que a mulher tinha um papel secundário – cuidar dos filhos e da 

casa, bordar (“Nessa epoca as senhoras ocupavam-se com trabalhos de mãos, alguns 

verdadeiras obras de arte, como as rendas lindíssimas de minha querida mãi.”
926

, 

“epoca em que as senhoras tinham um papel secundário, limitando-se a cuidar da caza 

e dos filhos.”
927

) –, usava a beleza para seduzir e concretizar os seus objetivos 

(“pressentia que a beleza se edificava como uma obra de arte e que era uma arma 

poderosa da mulher para conquistar os seus intentos.”
928

, “Depressa percebeu que as 

mulheres tinham que seduzir pois estavam sujeitas”
929

, facto que lhes retirava a 

naturalidade, “(…) Zulmira tinha qualidades, era inteligente, culta e amável, mas o 

condicionamento familiar espevitara nela a competição feminina escondida sob uma 

aparência fútil, enfeitiçar os homens era quase um instinto de sobrevivência.”
930

), nada 

sabia dos negócios do marido (“(…) naquela altura as mulheres não percebiam nada de 

negoceos, nem as deixavam meter-se nessas questões.”)
931

, ocupava-se de questões 

menores (Maria Joana, a primeira mulher do conde de Aguim “participava com outras 

senhoras numa associação poderosa que decidia do que se passava na comunidade. Não 

se podia dizer que fosse um sistema matriarcal, as grandes questões pertenciam à esfera 

masculina, mas eram elas que manipulavam as gentes, deliberavam sobre  as ajudas aos 

necessitados, velavam sobre os assuntos morais, educavam a infância.”
932

) –, Ana tem 

consciência da importância do primeiro casamento: este permite-lhe “[abrir] as portas 

do mundo, [sair] da gaiola em que crescera”
933

, ultrapassar a mediocridade do universo 

feminino da época (“A simplicidade caseira aparecia-lhe como uma inferioridade a 

marcar as gentes em destinos de menoridade.”
934

).  

                                                 
926

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 
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  Idem, Ibidem – pág. 86. 
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  Idem, Ibidem – pág. 139. 
933

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
934

  Idem, Ibidem – pp. 57 - 58. 
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Enquanto as jovens portuguesas aprendem a bordar, são instruídas na sua função 

de dona-de-casa e futuras mães, Ana tem acesso, após o casamento com o tio, a uma 

educação primorosa. Autoconsciente das suas capacidades e das suas carências 

intelectuais, a personagem revela tenacidade e coragem ao manifestar o desejo de 

aprender e ao assumir não desistir até ter concretizado os seus projetos (“(…) ‘não fui 

educada para isto, não tenho mestres que me ensinem, mas hei-de conseguir, juro por 

Deus que hei-de conseguir’ ”
935

, “– Estive a pensar. Peço-lhe que não troce de mim! 

Como não posso ir para um colégio, porque já sou casada, podia-se arranjar professores 

para me darem lições.”
936

). Além de dominar o Francês, sabia História e Geografia 

(“Minha avó quis ter lições de Francez, História e Geografia. Era uma mulher muito 

culta e sempre muito acarinhada.”
937

), Literatura, Pintura e Artes, era possuidora de 

uma grande cultura e de um discurso coerente, persuasivo e eloquente (“(…) deliciava-

se com a esgrima de palavras cujo fim era apenas a esgrima de palavras, tornava-se 

eximia nessa arte.”
938

) granjeadores de veneração e da aceitação de todas as gaffes, de 

todas as atitudes incongruentes com o seu estatuto de mulher:  

 

Acompanhava com facilidade as conversas masculinas, intervindo com destreza precisa e dando 

mostras de um interesse que impressionava agradavelmente os seus interlocutores. E o marido 

enlevado com isso.
939

(…); Quem eu conheci muito bem foi minha avó, já viúva, muito alta, 

direita e imponente. (…) Impunha-se a todos, quer pelo seu charme, quer pela sua autoridade. 

Dirigia a caza com grande requinte, aparentando uma fortuna que já não tinha. Não cozia, não 

bordava. Nunca a vi pegar numa agulha, o que era muito estranho na epoca. (…) Lia muito e 

jogava cartas com homens, o que era invulgar pois que as senhoras não o faziam. (…) Minha 

avó tinha conversa interessante, contava histórias e anedotas livres para aquele tempo de 

recato. Sempre janota, vestia-se maravilhozamente.
940

 

 

Começou as lições em fim de Setembro (…). Tinha uma professora de Francês e savoir 

faire, uma professora de Música, Pintura e Artes e um professor de Literatura, História e 

Geografia. (…) Com ele entrou no convívio das ideias revolucionárias da democracia, embora, 

no seu bom senso aldeão as considerasse uma loucura. (…) Como era audaciosa, iniciou-se na 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 60. 
936

  Idem, Ibidem – pág. 60. 
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  Idem, Ibidem – pág. 53. 
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  Idem, Ibidem – pág. 157. 
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  Idem, Ibidem – pág. 65. 
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  Idem, Ibidem – pág. 54. 
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arte divina das polémicas, discutindo com o professor, dizendo o que lhe vinha à cabeça, com ele 

não precisava de ter cuidado, não era uma figura importante dos salons.
941

 

 

A casa da Praça da Alegria transformara-se num centro de convivência, Ana percebia a 

importância dos contactos e gostava de receber, tendo assim possibilidade de participar no que 

de importante se passava. Tornou-se hábito reunirem-se os amigos, depois do jantar, em longas 

cavaqueiras acaloradas, sendo ela a única assistente feminina, apreciada pela petulância leve das 

suas intervenções. Personagens da finança e da política passavam serões agradáveis no salão 

acolhedor e Manuel Joaquim retirava frutos abundantes destas relações.
942

 

 

Ana marcava presença na sociedade lisboeta, apesar de ter desobedecido por completo ao 

modelo feminino que lhe fora indicado. As mulheres criticavam-na por detrás, mas não se 

atreviam a enfrentá-la abertamente porque a sabiam apoiada. Manuel Joaquim era invejado pelos 

amigos, homem de sorte, de sorte é como quem diz, não acreditava na sorte mas na competência. 

O seu percurso fora elaborado com cabeça, passo a passo, minuciosamente. E neste troço 

delicado da vida privada escolhera a companheira ideal que lhe dava satisfação em casa, na 

cama, na procriação e educação dos filhos, nas relações sociais, deixando-lhe a liberdade 

necessária aos seus negócios. Sentia-se um homem feliz.
943

 

 

Ana vive confinada a um mundo onde as mulheres não têm nem querem ter 

opinião, preferem viver alheadas de tudo o que ultrapassa o seu limitado horizonte de 

expectativas (características decorrentes da educação e da cultura da época). Sendo uma 

mulher de carácter tão diferente, a personagem sente-se deslocada nesse universo 

feminino pueril e inconsequente, onde nada de relevante é equacionado e está fascinada 

pelo mundo masculino. Por isso mesmo, infringe algumas normas de conduta para 

poder participar nas discussões sobre política nacional, deixando patente a sua 

excecionalidade e a divergência de interesses face às outras senhoras. Tal dicotomia é 

bem evidente no jantar dado por Manuel Joaquim em honra do conde de Aguim, quando 

este aceita ser ministro: 

 

Ana, como sempre, brilhava pelo espírito e pelo encanto. Depois do jantar, as senhoras, 

como era costume, passaram ao salão, ficando os homens à mesa, fumando e discutindo. Ana, na 

sua qualidade de anfitriã, acompanhou as convidadas. Seguia distraída as conversas femininas 

sobre as dificuldades de abastecimento, sobre a nova moda dos vestidos muito justos e tufados 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 63. 
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 Idem, Ibidem – pág. 68. 
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atrás, em vez das amplas saias rodadas que dissimulavam as pequenas imperfeições. 

Subitamente, sem se conter por mais tempo e contra todas as regras da etiqueta, levantou-se, 

entrou na casa de jantar e propôs: 

– Não querem juntar-se às senhoras na sala? Estamos cheias de saudades vossas e com 

vontade de conhecer as novidades políticas que o senhor conde de Aguim tem para nos contar. E 

os sofás são muito mais confortáveis que as cadeiras. 

Fez-se um silêncio estupefacto perante a gaffe descomunal. Era um comportamento tão 

inusitado como se de repente a ordem natural das coisas se subvertesse por completo. Ana, 

arrependida pelo impulso, quedava-se encavacada, fora longe de mais! O conde de Aguim, com 

o habitual savoir faire, ergueu-se prazenteiro: 

– Agradecemos a atenção com que a Senhora Dona Ana nos distingue e temos o maior 

prazer de obedecer aos seus desejos. 

Levantaram-se todos, rindo de alívio, porque a pronta interferência do conde quebrara o 

peso da transgressão. A conversa continuou por parte dos homens, enquanto as senhoras, 

ofendidas com a loucura de Ana, emudeciam, até porque nada tinham a dizer sobre temas que 

ignoravam e lhes apareciam falhos de interesse.
944

 

 

Esse alheamento de tudo o que dizia respeito à vida exterior ao mundo caseiro é 

evidenciado quando, após a morte do primeiro marido, Ana procura inteirar-se dos seus 

negócios e quer ser ela a resolver os problemas inerentes à herança. Porém, não só 

esbarra com a sua ignorância quando a assuntos do foro jurídico e comercial, como com 

a persistência dos homens em lembrar-lhe qual é o mundo das mulheres (o espaço da 

vida privada), que ao imiscuir-se em atividades da esfera pública pratica um ato anormal 

de inversão da natureza humana:  

 

É muito difícil de explicar assim de repente, sobretudo a uma senhora, mesmo uma senhora 

inteligente como a Ana.”
945

(…); “– O senhor diz que trata de tudo e eu agradeço-lhe. Mas quero 

saber o que se passa. E quero ser eu a tomar as decisões. (…)//– Minha senhora, um assunto 

desta envergadura, não pode Vossa Excelência imaginar a complicação que é. (…) O que lhe 

proponho é que requeira alvarás ao tribunal, para que eu possa dirigir este processo.
946

 (…); O 

casuístico, embora contrariado e augurando indefinidas consequências, foi obrigado a aceitar a 

inusitada deliberação.
947

(…); Mulher a querer fazer de homem é um mistério contranatura, tal 

como querer que um peixe faça contas de somar.
948
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 
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  Idem, Ibidem – pág. 104. 
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Outro aspeto em que Ana diverge do padrão geral da sociedade prende-se com a 

noção da função primordial da mulher: ser mãe. Mais interessada com o seu percurso 

pessoal, o seu crescimento enquanto ser humano munido de experiências e 

conhecimentos propiciadores do acesso ao mundo confinado aos homens, a personagem 

considera a maternidade como uma limitação, uma tarefa menor e desagradável. Com o 

intuito de criar um espaço próprio, alheio a essas questões, a personagem furta-se a 

amamentar os filhos, contrata amas para os educar e/ou coloca-os em colégios internos.  

A apreensão da maternidade como algo negativo é notória em face dos 

vocábulos com sema relativo à violência (“furiosa” e “impiedosamente”) ou à 

anormalidade/grotesco (“disforme”). De igual modo, a comparação dos bebés primeiro 

com “bichinhos” e depois com “germes” desmistifica o lado positivo da maternidade: 

 

Ana esperava o terceiro filho. Furiosa com a sua fertilidade, considerava humilhante a 

barriga disforme, os partos dolorosos, o peito cheio de leite. Amava os filhos à sua maneira, sem 

grandes manifestações de ternura. Considerava os bebés como bichinhos incómodos, germes de 

choro irracionais e de trabalhos inglórios. Entregava-os impiedosamente às amas, vigiando muito 

embora com um rigor escrupuloso para que fossem bem tratados.
949

 

 

Ana que não era meiga mas gostava dos filhos, beijou comovida os seus meninos 

tornados homens.
950

 

 

No entanto, apesar desse seu aparente distanciamento e falta de manifestações 

exteriores de afeto (dado a personagem não ter nascido imbuída do denominado instinto 

maternal), todos os filhos e enteados nutrem por ela um profundo respeito, admiração 

pela sua ousadia, procuram evitar situações que a desgostem e não ousam questionar as 

suas decisões:  

 

“Mas sem sombra de dúvida independentemente de serem filhos ou enteados, todos amavam 

Ana e a respeitavam. Ela impusera-se com a sua autoridade incontestada, era a experiência 

segura que organizava os hábitos, nunca se zangava porque não era preciso, quando havia um 

problema ela resolvia-o.”
951

 (…); “(…) Ana internara os filhos em bons colégios porque não 

dispunha de tempo para os educar. Desde o seu segundo casamento que eles cresciam longe, 

estruturando-se ao sabor das suas defesas, ansiando pela quinta onde se podiam juntar sem a 
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disciplina férrea dos padres ou das freiras. E talvez por isso fossem tão unidos, centrados na 

figura pouco meiga mas amável da mãe.
952

 (…);  Embora gostasse de se divertir, travava-o [a 

Luís] o medo acobardado de pisar o risco e perder a consideração materna.
953

 (…); (…) Para 

mim a mamã é a pessoa mais importante do mundo.
954

 

 

 Essa admiração e respeito, mesmo quando são abalados, nunca são destruídos. 

Decorrente desse facto, Antoninha (a enteada com quem Ana tem uma relação de maior 

empatia) sente ódio de Ana: ela, privada do instinto maternal, é fértil e Antoninha não 

consegue concretizar essa faceta da sua identidade. No entanto, tal sentimento é apenas 

transitório dando lugar à constatação do muito que Antónia gosta da madrasta. 

 

E depois, a pouco e pouco, a aversão à própria Ana esfumara-se, não podia deixar de a amar, tão 

radiosamente viva! Estranhamente conseguia perdoar-lhe o egoísmo feroz com que afastava 

qualquer obstáculo que a importunasse, era uma criadora de felicidade, era a força da própria 

felicidade. E quem não quisesse colaborar, cairia inevitavelmente no fracasso, o que dito assim 

parece terrível, mas vivido era securizante como um penhor de sucesso.
955

 

 

No fundo, Ana – distante fisicamente e pouco afetiva, mas sempre presente – 

mantém a família unida em torno do seu ser carismático, cumprindo os vaticínios de 

Manuel Joaquim (“ ‘A família é uma grande força, uma família unida consegue sempre 

vencer; tu, minha querida, és a guardiã desta grande família que Deus nos deu.’ ”
 956

), 

posteriormente salientados pelo filho Luís: 

 

No Natal a família juntava-se em São Jerónimo num ritual sagrado. Não os unia apenas 

o dever mas um verdadeiro afecto que, apesar das contingências, alicerçava os seus membros em 

redor da figura de Ana. Luís, talvez por ser quase bacharel em Letras, tinha uma frase 

apropriada, que exprimia a circunstância com justeza, “A felicidade é a Quinta de São Jerónimo, 

a Quinta de São Jerónimo é a grande tília, a grande tília é a mamã, portanto a felicidade é a 

mamã”.
957
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Neste raciocínio silogístico (a felicidade corresponde à quinta, a quinta é a 

grande tília, a tília é a mãe, logo a felicidade é a mãe) realça-se a associação de Ana à 

árvore, neste caso a tília. Se a árvore simboliza a fertilidade, a regeneração e a vida do 

homem em mudança, como já foi mencionado, a tília representa os laços afetivos 

estabelecidos entre os seres, concretamente a amizade e a fidelidade eterna
958

; valores 

esses inerentes à relação entre Ana e os filhos/enteados. 

A personagem desejava ter nascido homem, visto não se sentir realizada com o 

papel secundário atribuído às mulheres
959

 e a mãe – Maria Joaquina –, ao apreender as 

imensas transformações sofridas pela sua jovem filha num hiato temporal muito curto, 

vê-a como uma “planta híbrida”
960

, alguém que não pertence nem à aldeia nortenha nem 

à grande cidade de Lisboa, não tem comportamentos típicos das mulheres mas não pode 

ser integrada na sociedade dos homens, porque o não é: “Ela transformara-se numa 

senhora majestosa, numa desconhecida quase ameaçadora na sua disparidade.”
961

 

Consciência desse hibridismo tem a própria personagem, daí sentir-se defraudada 

durante as ausências do marido; sem a presença do elemento masculino, uma senhora 

não podia convidar homens para uma tertúlia em sua casa e nos assuntos relativos ao 

mundo exterior estava sempre dependente do marido: 

 

As reuniões com os amigos voltavam. A casa tornava-se ponto de encontro, Ana 

retomava o seu papel de anfitriã e interlocutora das conversas acesas, cada vez mais concorridas 

e numerosas. Notava como dependia em tudo do marido, excepto nas actividades domésticas. 

Embora soubesse, pelos livros e revistas estrangeiras, que lá fora havia movimentos no sentido 

de conceder à mulher um lugar diferente na sociedade, parecia-lhe que isso nunca viria a 

acontecer em Portugal. Não é que se sentisse infeliz ou inferior, o problema era que quando o 

marido se ausentava nas suas viagens, não podia participar na vida activa, só possível pelo 

convívio masculino. Era boa mãe, boa dona de casa, mas isso não a satisfazia, às vezes tinha 

ímpetos de sair à aventura, de comandar um exército, ou então de desempenhar o papel de uma 

madame de Staël, nascera no país errado. Este era o seu mundo secreto que, longe de provocar 

frustrações, ateava nela um fogo interior, alimento do seu entusiasmo de viver, da sua sede de 

participar, da segurança com que se movia no quotidiano. E por outro lado facilitava nela uma 
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ausência de incriminações ou de culpas, responsável pela magnífica espontaneidade que era o 

seu maior encanto.
962

 

 

A empatia e respeito associados a Ana são enfatizados pela sua vivência de 

mulher-amante. Ao contrário dos rígidos cânones morais formatadores da sociedade da 

época, Ana e os seus dois maridos têm uma relação de cumplicidade, compreensão e de 

companheirismo que só se tornará a regra a partir de meados do século XX, quando a 

distinção de sexo começa a ser secundarizada.  

Decorrente desse facto, Manuel Joaquim nunca se escusa a fazer demonstrações 

públicas do seu afeto (“Minha avó contou a minha mãi que o marido gostava tanto 

dela, que sempre que viajavam de carruagem a abraçava o tempo todo. Isto numa 

epoca em que a ternura entre os cazais era quase inexistente.”
963

), não se sente coibido 

a tratá-la como uma espécie de ser etéreo indiferente aos prazeres carnais (“Na cama de 

penas do grande quarto forrado a damasco pérola, Ana descobria um prazer todas as 

noites renovado, a sensualidade espontânea abria-se sem pudores a travar-lhe os 

impulsos. E Manuel Joaquim amava-a cada vez mais, cumprindo o seu desejo, mas 

sobretudo a ternura, o corpo dela, dócil e saudável, era como um continente virgem a 

desbravar onde ele clareava veredas e abria clareiras, vinha-lhe um respeito fascinado 

como quando penetrava nas costas opulentas do Brasil com a sua sumaca.”
964

), nem 

associa esses momentos a qualquer repreensão moral ou pecado (como sucedera com o 

primeiro casamento) – visto ambos serem originários de Meinedo, do povo, com uma 

vivência menos codificada e artificial da sexualidade – e considera-a capaz de tomar 

decisões na sua ausência (“– Esta é a tua nova casa. O meu maior desejo é que sejas 

feliz. Ao princípio não vai ser fácil, infelizmente o meu trabalho obriga-me a andar por 

fora muito tempo, mas sei que tens força e inteligência para resolver os problemas, não 

me costumo enganar nos juízos que faço. Dou-te carta branca para tudo o que quiseres. 

Confio no teu bom senso.”
965

, “se o marido tinha que ir que fosse, ela ficaria a descobrir 

a independência, prematura na sua idade, cruel na sua condição, invulgar no seu estatuto 

de mulher casada de fresco.”
966

). 
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Contudo, Manuel Joaquim acaba, por vezes, por evidenciar a mentalidade 

preconceituosa da sociedade envolvente ao proferir afirmações contrárias, inconciliáveis 

com a visão extremamente positiva que tem de Ana, deixando patente o facto de, 

também ele, não conseguir escapar a essa visão mesquinha e retrógrada da mulher:  

 

Recebia livros e revistas que a mantinham a par dos grandes acontecimentos da Europa e várias 

vezes manifestou interesse em participar nos negócios do marido. Ele ria-se bem-disposto, sem a 

levar a sério, “uma cabecinha tão bonita não pode cansar-se com problemas enfadonhos”. Ela 

não ria porque se considerava tratada como uma boneca de luxo.
967

 (…); Manuel Joaquim 

interessava-se pela vida social, não apenas pelas influências necessárias ao andamento dos seus 

negócios, mas porque, com a idade, se tornava pedante e cultivava as relações aristocráticas. Os 

seus amigos eram cada vez mais gente da nobreza e da alta burguesia ligada à banca e à finança. 

Ainda por cima a mulher facilitava-lhe os intentos, revelando-se um sucesso em todos os meios. 

Não era ciumento e sentia-se feliz com os êxitos dela, costumava dizer-lhe, “meu amor, és o meu 

cartão-de-visitas”.
968

 (…) – Meus amigos, em frente de todos, queria agradecer à minha querida 

mulher que me tem dado a felicidade maior que um homem pode ambicionar. Nestes dez anos 

recebi dela um amor sem falha, cinco filhos lindos e saudáveis, a dedicação constante na 

educação dos três órfãos que ela criou como se fossem seus, a bondade e a inteligência que todos 

conhecem e a beleza que todos apreciam. Foi o melhor negócio que fiz na vida.
969

 

 

Desta forma, Ana é apresentada em três momentos distintos associada a 

estereótipos: a boneca de luxo, o cartão de visitas e o negócio numa progressiva 

desvirtuação do ser humano – de objeto lúdico é transformada em papel e, finalmente, 

no lucro valorizável por um homem de negócios. 

Apesar de Manuel Joaquim sempre ter apreciado esse lado varonil de Ana, a 

personagem vai adquirir o estatuto de companheira com o conde de Aguim. Com ele, 

ela partilha todas as atrocidades da vida, opiniões e colabora nas decisões a tomar:  

 

Ana pediu-lhe que passeassem os dois um pouco, ele já se habituara a estes pedidos 

extraordinários, já se habituara a este descaro que o perturbava, jamais conhecera mulher assim e 

conhecera muitas ao longo da sua vida.
970

 (…); Ele fazia-a sentir-se boa, inteligente, executiva, 

partilhava com ela o brilho do seu trabalho, o convívio da Corte, o sucesso entre os amigos. E 

apesar do desnível de idades, ela é que cuidava dele, ela é que dispunha com um estatuto de 

                                                 
967

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 66. 
968

  Idem, Ibidem – pág. 73. 
969

  Idem, Ibidem – pág. 82. 
970

  Idem, Ibidem – pág. 110. 



 179 

operatividade lisonjeira face a esse homem ilustre de setenta e seis anos.
971

 (…); (…)  uma 

ternura imensa pela mulher que tinha a seu lado, a sua querida Aninhas que lhe dera a felicidade 

plena, como ele a amava! Quando começava a despontar nele o princípio doloroso do fim ela 

entrara na sua vida, esplêndida, vibrante, estimulara-lhe a vitalidade, a inteligência, a paixão! 

Como ele amava esta mulher espantosa capaz de vencer todos os obstáculos, de criar beleza à 

sua vida!
972

 (…); Fino psicólogo, ele entendia-a, nada daquilo tinha a ver com a juventude 

enérgica da mulher, e mais a amava por isso.
973

 

 

No fundo, Ana surge como um ser completo, com capacidades iguais às dos seus 

congéneres do sexo oposto. Por isso mesmo, o conde não vê qualquer tipo de limitação 

para a sua inclusão nos debates sobre política
974

, associa-a ao seu ambiente de trabalho 

fazendo-a partilhar de um mundo que excluía as mulheres (“Apesar da idade, o marido 

continuava empenhado na Câmara dos Pares, continuava participante activo na 

governação do Reino. E ela gostava desta vida intensa onde finalmente podia entrar, 

onde sentia o pulsar dos acontecimentos, onde privava com os actores principais.”
975

), à 

prática de atividades de lazer típicas do universo masculino (ensina-a a jogar whist e faz 

equipa com ela
976

) e, principalmente, deteta na sua relação um fenómeno de simbiose, 

ambos aprendem em conjunto, crescem mutuamente a partir da troca estabelecida entre 

ambos: 

 

figura nobre deste velho sábio que ouvia vozes e falava em coisas que ela nunca ouvira, que lhe 

abria mundos de claridades e de valores, que lhe despertava uma confiança imensa e um desejo 

de complacências e de doçuras. E ele via nela a energia vivificante, o esplendor sonoro das 

primaveras, “sou um velho”, e tinha dúvidas que desapareciam de seguida, “ela ama-me, não 

entendo como é possível, mas ama-me.” E ela, “ele é um génio e eu uma mulher vulgar, ele diz 

que não, na verdade até nem sou uma mulher vulgar, é por isso que ele me aprecia”.
977

 

 

                                                 
971

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 152.  
972

  Idem, Ibidem – pág. 152. A imagem valorativa é intensificada pela tripla ocorrência das frases 

exclamativas e pelo recurso a adjetivos de sema positivo conferidores de um estatuto acima do comum 

dos mortais. 
973

  Idem, Ibidem – pág. 162. 
974

  Idem, Ibidem – pág. 158. 
975

  Idem, Ibidem – pág. 157. 
976

  Idem, Ibidem – pág. 166. Ao contrário do conde, Júlio – filho de Ana – não aceitará esse lado varonil 

da mãe, fica escandalizado por ela, senhora já viúva, idosa, com um determinado estatuto social, partilhar 

com os homens alguns comportamentos - fumar e jogar (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História 

Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 62). 
977

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 109 - 110. 
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Se o estatuto da mulher (solteira e casada) é o de um ser menor e secundário, o 

da mulher viúva (que não brilha através do marido nem da família) é o da não 

existência. Ao ver-se incluída nesse grupo, após a morte do primeiro marido, Ana 

rebela-se contra um destino impeditivo de continuar a fruir do contacto com o mundo 

dos homens, a ter que se limitar à sua não-inscrição
978

, isto é, a estar impedida de 

participar nos acontecimentos, logo, a não existir publicamente: 

 

Ana pedira ao conde que a levasse a casa, era um pedido impróprio de uma senhora, uma 

senhora bem educada jamais pediria a um homem que a levasse sozinha, mas Ana não queria 

saber dos preconceitos ou das famas, ele tinha uma idade securizante e, mesmo que fosse jovem, 

ela era viúva e as viúvas já não eram mulheres, eram padecentes.
979

  

 

Ser mãe nunca a preenchera, mas agora era só o que tinha, agora o tempo escancarava-se à sua 

frente, enorme, negro como as vestes de viúva que usava, a morte do marido fechara-lhe 

possibilidades que não se voltariam a abrir, será que algum dia se voltariam a abrir? Agora sofria 

realmente o estado da viuvez, “sou uma morta viva”, e sentia morder dentro de si um luto 

desmedido pelo fim dos seus sonhos de sucesso, conhecia de sobra a sociedade insidiosa que a 

impediria de partilhar o mundo (…).
980

 

 

A maturidade trar-lhe-á a capacidade de domar o génio intempestivo, de gerir 

quer a vida pública quer a privada visto ter aprendido a pertinência da demagogia, a 

importância da manutenção de uma certa imagem pública
981

 e da necessidade de 

camuflar as fraquezas para ninguém as usar contra ela
982

. De igual modo, compreendeu 

ser inquebrável o ciclo causa/consequência. Decorrente dessa aprendizagem de vida, 

relembra a Albertina o facto de “na vida [terem] de saber escolher aquilo que [lhes] 

convém.”
983

 visto não se poder escapar às consequências daí advindas. 

A idade vai acentuar-lhe não só a personalidade forte, mas também o símbolo de 

autoridade inerente a ela (“o encanto autoritário de matriarca”
984

), traço que prevalecerá 

na memória dos seus descendentes; Maria Teresa tem por exemplo “essa figura 

                                                 
978

 Cf. GIL, José – Portugal hoje: o medo de existir, 3.ª ed., Lisboa: Relógio d’Água, 2005, pág. 85. 
979

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 103.  
980

 Idem, Ibidem – pág. 107. A própria hipérbole (“o tempo escancarava-se”) realça a existência de um 

tempo não linear, dominado pelas tonalidades escuras conducentes à certeza de uma viúva corresponder a 

uma “morta viva”. 
981

 Idem, Ibidem – pág. 157. 
982

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 48. 
983

 Idem, Ibidem – pág. 52. 
984

 Idem, Ibidem – pág. 72. 
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imponente que sujeitava qualquer um à sua vontade”
985

. Por isso, apesar de a família ter 

banido Heitor pelo seu comportamento incorreto, ninguém ousa desafiar Ana, quando 

esta decide reconciliar-se
986

 ou as suas atitudes saem fora dos limites impostos a uma 

senhora
987

. 

Com mais de meio século, a personagem afasta-se da vida da corte e das intrigas 

políticas, opta pelo espaço privado, muito embora procure mostrar a sua 

excecionalidade nos contactos públicos e, acima de tudo, a sua independência, o facto 

de ter continuado a erigir a sua vida sem ser na sombra de uma figura masculina (como 

lembrará, com sessenta e sete anos, ao filho António
988

). 

Ao longo de toda a sua existência, Ana lutará contra o estigma de ser mulher, o 

ser inferior e secundarizado que, como afirmará Alberto, seu neto, “é diferente de um 

homem, as mulheres têm a vocação traçada.”
989

. A existência desta pioneira é a 

subversão dessa imagem generalizada e secular da mulher como um ser amorfo e 

incapaz. Ela assume-se como um ser humano integral (independentemente de o sexo ser 

feminino), dotada de uma profunda perspicácia e lucidez sobre o momento histórico em 

questão – “a Monarquia deu à luz a República, vai caber agora à República enterrar o 

país, se ele tem vocação de coveiro, é com ele.”
990

 –, sobre o impacto das opções de 

vida como a sua – trazem independência, mas poderão não estar associadas à 

felicidade
991

– e sobre o término da vida humana – “Pensa apenas uma coisa, quando te 

irritares com ele, tu lutas pela vida, tens juventude e saúde e ele já só luta contra a 

morte.”
992

. 

Profunda conhecedora dos homens e dos seus mistérios, Ana antevê a sua morte 

e prepara esse momento de forma meticulosa a fim de os familiares selarem um 

compromisso de honra com ela e para os impedir de assistir aos seus derradeiros 

momentos visto a “morte [ser] coisa muito feia”
993

. Nesses momentos finais, Ana 

reconcilia os filhos, faz as partilhas e distribui os papéis a serem desempenhados no 

                                                 
985

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 133. 
986

 Idem, Ibidem – pág. 68. 
987

  Quando Júlio questiona a mãe relativamente a uns boatos, esta manda-o abandonar a casa, visto estar 

ocupada (Cf. Idem, Ibidem – pág. 81). 
988

  Idem, Ibidem - pág. 153. 
989

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 46. 
990

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 162. 
991

  Idem, Ibidem – pág. 191. 
992

  Idem, Ibidem – pág. 164. 
993

 Idem, Ibidem – pág. 209.  
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futuro por cada um deles
994

. A morte deste “pilar” vai ameaçar a estabilidade da família; 

repentinamente, esta fica destituída do cérebro, do espírito audaz e combativo do seu 

líder
995

. 

Contudo, é a própria Ana quem continuará a guiá-la através de duas figuras 

distintas, mas complementares: a nora Albertina (a nova cabeça da família, o vulto 

ténue, mas persistente) e a neta Maria Teresa (portadora do seu anel, o “facho”
996

, o 

símbolo do ímpeto criador, porém, sem capacidade para se transformar no ícone da 

autoridade e respeito, como Ana, em virtude do seu temperamento explosivo). 

Esta mulher passará a fazer parte do imaginário familiar como o ser inimitável, 

imponente, com vontade férrea e combativa
997

. Para a irmã Elisinha, ela será sempre 

“extraordinária”
998

, para a neta Maria Teresa, a avó não pertence à dimensão terrena 

visto ter ascendido ao patamar ocupado pelos deuses: “Tenho pena que a sua bisavó 

Ana não esteja ainda viva, ela é que a podia ensinar. (…). Foi a pessoa mais 

extraordinária que alguma vez conheci!”
999

, “não a via como ser de carne e osso, sujeita 

a fraquezas e insucessos, antes como uma deusa primordial a dirigir-lhe os passos.”
1000

 

Tal como Manuel Joaquim se tornou num mito, num ser quase irreal, também 

Ana ascenderá a esse espaço da memória onde os vivos guardam os heróis. Ela 

corresponderá à encarnação do herói da mitologia clássica visto a personagem 

apresentar-se como “um indivíduo cujas proezas e qualidades o tornam comparável aos 

deuses e que acabava por ser glorificado como uma divindade.”
1001

 

Estes pioneiros (Manuel Joaquim, o conde de Aguim e Ana de Jesus) 

corporizam o herói épico, solar, dominado pelo complexo viriatino. Por isso mesmo, o 

lado negativo da sua personalidade ou atuação é minimizado, amputado ou encarado 

como uma condição necessária à concretização de um projeto de vida bem-sucedido; daí 

                                                 
994

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pp. 208 – 209. 
995

  Idem, Ibidem – pág. 210. 
996

  Ícone esse dado, posteriormente, a Conta como perpetuação da imagem de uma “grande mulher que 

soube fazer na vida o que ela queria” e cuja tenacidade e excecionalidade deve ser transmitida aos 

descendentes (Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 275). 
997

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 189. 
998

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

248. 
999

  Idem, Ibidem – pág. 37. 
1000

  Idem, Ibidem – pág. 37. 
1001

 Cf. SHAW, Harry – Dicionário de Termos Literários (trad. e adap. Cardigos dos Reis), 2.ª ed., 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982, pág. 229 e HUMPHREY, Richard – “Hero” in HERMAN, 

David, JAHN, Manfred e RYAN Marie-Laure (ed.) – Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, New 

York: Routledge, 2005, pp. 212 – 215. 
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o desaparecimento da atividade de negreiro da vida de Manuel Joaquim, a apresentação 

de um defeito como uma qualidade varonil, no caso do conde (ser mulherengo), ou a 

não imputação da responsabilidade pelo fracasso dos filhos a Ana visto ela ter 

negligenciado a sua educação, tê-los deixado fazer as opções de vida sem qualquer tipo 

de controlo. Esta tríade valoriza a vida pública em detrimento de alguns lados da 

privada (como a afetividade, o acompanhamento dos filhos), impõem o seu EU aos 

outros com sobranceria, impedindo-os de duvidar das decisões tomadas. Contudo, como 

se realizaram enquanto individualidade, nunca duvidaram da sua identidade, tornaram-

se no modelo a ser imitado pelos descendentes. 
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4. A segunda geração: a destruição de um império 

 

 

 A segunda geração da família Teixeira tem o seu percurso associado ao da 

implantação da República, à instabilidade das primeiras décadas do século XX e ao 

surgimento daquela que seria uma das figuras carismáticas do Estado Novo: António de 

Oliveira Salazar. 

 Tal como o próprio país (ameaçado por conflitos internos, dominado pela 

violência e perseguições aos opositores ao regime, confrontado com mutações sociais 

repentinas), os filhos de Manuel Joaquim vão, paulatinamente, enveredar por percursos 

de vida opostos ao do pai e delapidar o património herdado. Primeiro por inoperância e 

incúria dos procuradores e advogados, incapazes de fazer o inventário exaustivo do 

império de Manuel Joaquim, de compreender o verdadeiro valor de determinadas 

propriedades e/ou sociedades e por se terem preocupado com a possibilidade de 

enriquecerem à custa deste império
1002

: 

 

 Em Abril de 1878, dez anos após a morte de Manuel Joaquim, foram finalmente 

resolvidas as questões da herança. Resolvidas sim, mas com perdas consideráveis para os 

herdeiros, sobretudo no que se referia ao património ultramarino. Em desespero de causa, os 

testamenteiros do Brasil e de África, face à indiferença dos interessados, tinham optado por 

solucionar os problemas em seu próprio benefício (…).
1003

 

 

 Depois por uma parte dos herdeiros – os filhos do primeiro casamento da 

personagem - desejarem ter acesso à sua parte da herança num período reduzido de 

tempo (Antoninha e Manuel por quererem casar
1004

, João por mero capricho
1005

); os 

filhos do segundo casamento – com Ana de Jesus – por acreditarem ser essa fortuna 

eterna e terem-na esbanjado em maus investimentos, numa vida dissipada e dissoluta 

(caso de António e Júlio) e, relativamente a Luís Teixeira (o único descrito como 

industrioso, preocupado em consolidar e aumentar a fortuna recebida), o património 

                                                 
1002

 Num dos textos relativos às memórias da tia Graça é abordado esse facto, muito embora com carácter 

de suposição visto a tia não ter vivido esses acontecimentos: “Parece que os três administradores, 

nomeados para a execução da herança, em representação dos menores, ficaram ricos à custa desta 

fortuna” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2004, pág. 85). 
1003

 Idem, Ibidem – pág. 167. 
1004

  Idem, Ibidem – pp. 98 – 101. 
1005

 Idem, Ibidem – pág. 158 – 160. 
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será desbaratado pelo único filho – Álvaro – jovem instável, aventureiro, mulherengo 

que morrerá na miséria.
1006

 

 A perda desse património vai acarretar também uma alteração do estatuto social. 

Esta família deixa de estar ligada ao centro do poder económico (como sucedia com 

Manuel Joaquim) e político (o caso do conde de Aguim), nenhum dos descendentes 

manifesta aptidões equivalentes às do pai ou o carácter indómito e lutador de Ana de 

Jesus.  

 Ao período de ascensão (Manuel Joaquim e Ana de Jesus eram originários de 

uma família do povo, do mundo rural do norte do país e granjearam um lugar de 

destaque no universo elitista da capital) seguiu-se o da degenerescência e decadência: 

tornam-se numa família burguesa, sem privilégios, afetada como tantas outras pelos 

problemas económicos, políticos e sociais de um país inoperante e atormentado pelos 

conflitos internos.  

 Cada um dos descendentes corresponde a um tipo determinado de ser humano; 

no fundo, quase todos correspondem a tipos sociais ou psicológicos, por isso, o seu 

retrato é normalmente traçado pelo narrador de forma a veicular um perfil mais 

objetivo. Tal permite fomentar a reflexão sobre os comportamentos humanos e o seu 

efeito sobre a construção/desconstrução da personalidade. Independentemente do 

género (masculino/feminino), os filhos de Manuel Joaquim, salvo exceções pontuais, 

não nasceram com as características imprescindíveis ao sucesso numa sociedade como a 

portuguesa. 

 Os três filhos do primeiro casamento – João, Antoninha e Manuel – 

correspondem a três protótipos distintos: o primeiro é o típico filho de famílias ricas e 

com um determinado estatuto, arrogante e displicente, incapaz de se integrar numa 

sociedade organizada. É expulso do colégio por mau comportamento
1007

, acredita poder 

não respeitar regras e ter direito a tudo em virtude do dinheiro do pai, foge de casa e 

comporta-se como um menino de rua
1008

. Por isso mesmo, após a morte de Manuel 

Joaquim recusa voltar para o colégio, dado querer ser livre
1009

, enveredando por uma 

vida dissoluta e sem princípios. Mesmo após constituir família, não respeita ninguém; 

abandona a mulher e os filhos pelo jogo, álcool e pelo convívio com as cantoras de São 

                                                 
1006

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 131. 
1007

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 77. 
1008

 Idem, Ibidem – pág. 77 
1009

 Idem, Ibidem – pág. 96 e 97 
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Carlos
1010

. Em face dessa imaturidade contínua, João acabará na miséria, tornar-se-á 

mendigo, muito embora nunca perca a arrogância e a vontade de manipular os outros. O 

fastio pelo mundo circundante levá-lo-á a desrespeitar a autoridade de Ana, a humilhar 

o conde de Aguim, a perder o apoio da irmã e a morrer isolado da família
1011

 . 

  Antoninha é o exemplo da mulher não realizada na sua vocação para a 

maternidade. Desde o início da narrativa, a personagem surge como uma menina 

precoce relativamente às tarefas inerentes ao estatuto feminino. Ainda criança assiste ao 

primeiro parto de Ana de Jesus, aos 15 anos é uma mulher com objetivos 

determinados
1012

, tem um instinto maternal nunca realizado – visto não ter tido 

descendência – e transferido para o sobrinho Pedro, o herdeiro da sua imensa 

fortuna
1013

. Toda a vida ela será uma “figurinha de Sèvres”
1014

, a “senhora da casa”
1015

, 

mas jamais a mãe.  

Manuel é o único capaz de construir uma vida pautada por alguns valores, apesar 

da sua mediocridade de espírito, no fundo é o homem do campo satisfeito com o seu 

pequeno mundinho rural. Mal o pai morre quer abandonar os estudos e substituí-lo, 

inconsciente da sua falta de preparação e imaturidade
1016

, a sua vontade em desposar 

Delfina leva-o a enfrentar Ana com um “ar provocador” incapaz de camuflar o facto de 

ser “mole e desastrado”
1017

. O único desejo é ir viver para Meinedo dada a sua vocação 

de agricultor
1018

 e realiza-se em contacto com a terra. Ao contrário dos irmãos revela 

uma mentalidade tacanha, um medo face ao desconhecido, razão pela qual passa a lua-

de-mel no Porto e não em Paris
1019

. 

Também os filhos do casamento com Ana de Jesus parecem não ter herdado os 

principais traços de carácter dos progenitores. As filhas Laura e Elisa, apesar de não 

delapidarem os bens, são inconsequentes, têm uma vida sem qualquer tipo de utilidade 

social e legam a sua fortuna a estranhos
1020

. Pelo facto de terem uma vida pautada pela 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 54 e 177 
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 Idem, Ibidem – pág. 156, 158, 159, 176 e 178 
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 Idem, Ibidem – pág. 107 
1016

 Idem, Ibidem – pág. 96. 
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 Idem, Ibidem – pág. 101. 
1018

 Idem, Ibidem – pág. 101. 
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 Idem, Ibidem – pág. 106. 
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  Informação veiculada nas “Memórias da tia Graça” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 86 e 150) e abordado de 

forma lateral na diegese – Elisa morre tuberculosa, Laura envolve-se com o motorista (Idem – Os 

Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 210). 
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mediocridade desempenham um papel quase equivalente ao de um figurante. Luís é o 

primogénito, o símbolo do filho ajuizado
1021

– tira um curso superior, casa com a filha 

do conde Maldonado (a poetisa Zulmira)
 1022

 e transforma-se num bom administrador. 

Júlio, o mulherengo, o jogador, de carácter intempestivo e ciumento
1023

, acabará por 

redimir-se, por amor a Albertina
1024

 – fará o curso de Direito, exercerá uma profissão 

digna, representará a autoridade junto dos seus filhos, enfrentará as provações 

associadas à doença venérea e degenerativa contraída durante o tempo da juventude
1025

 

sem nunca perder o temperamento indomável
1026

 –, ele é o único com um carácter 

parecido com o da mãe, mas sem a lucidez e determinação que a caracterizaram
1027

. 

 António é o homem da eterna inconstância, detentor de capacidades geradoras 

de enormes fortunas e de outras reveladoras da imaturidade (mal se vê na posse de uma 

fortuna, esbanja-a de imediato para fazer outra de seguida)
1028

, o brincalhão 

inconsciente das consequências dos seus atos
1029

 e, simultaneamente, um homem capaz 

de desempenhar tarefas do foro feminino sem nunca se sentir diminuído por isso. Tal 

decorre do facto de a mulher ter casado com ele apenas por dinheiro e não ter qualquer 

laço afetivo. Por isso, viverá isolada do marido e entregar-lhe-á o filho Pedro; assim, 

António desempenha o papel de pai e mãe, gere as atividades domésticas1030, é capaz de 

demonstrações de afeto inusitadas para a época
1031

 e já velhinho velará por Guilhermina 

até à morte: “António dispusera-se a cuidar da mulher. Era tocante ver a ternura deste 

velho, quase com oitenta anos, que a vida maltratara, os cuidados nos gestos, a atenção 

                                                 
1021

  Aspeto evidenciado nas “Memórias da tia Graça” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma 

História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 149) e ao longo da diegese visto Luís 

pautar a sua juventude pelo medo de dececionar a mãe (Cf. Idem, Ibidem – pág. 167). 
1022

 Idem, Ibidem – pág. 175 e 187. 
1023

  Características em evidência nas “Memórias da tia Graça” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 150) e notórias 

ao longo do trajeto da personagem (Cf. Idem, Ibidem – pp. 186 – 187; Idem – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 82 – 83, 93 e 106 – 107). 
1024

  Item a ser abordado no ponto 4.1 da presente tese. 
1025

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 191, Idem 

– Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 125, 135 e 151. 
1026

 Idem, Ibidem – pág. 188. 
1027

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 186; Idem 

– Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 152. 
1028

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 16 e Idem 

– Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 110, 127 e 129. 
1029

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 155 e 167 

– 168. 
1030

  Idem, Ibidem – pp. 186 -187. 
1031

 Idem, Ibidem – pág. 191 e Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2000, pág. 90. 
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constante para que Guilhermina não fizesse asneiras, lia-lhe novelas, aconchegava-lhe a 

roupa”
1032

 . 

 Finalmente, Heitor, o benjamim, o filho de Ana e do conde, é o homem 

eternamente desajustado. Nasce no seio de uma família privilegiada, mas considera-se 

mais próximo dos populares e dos subalternos. A sua opção pela mistura de classes 

levá-lo-á a nunca pertencer a lado nenhum, a não ser aceite como um igual. Por esse 

motivo, toda a sua existência corresponde à busca de uma identidade visto ter sido 

banido do contacto com os pares – a família e o seu círculo de amigos – e não ser 

encarado como um membro de pleno direito da classe social da mulher: o povo
1033

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1032

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 77). 
1033

  Torna-se claro no capítulo II do segundo volume essa dualidade e o facto de o mundo específico de 

cada classe social excluir o outro do seu convívio visto os pressupostos civilizacionais serem distintos. 
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4.1. Albertina: o ser etéreo/maternal 

 

 

                                                                                   “E ele pareceu-me ainda mais frágil. Porque, às velas,  

                                                                                 é preciso protegê-las: mal lhes dá o vento, apagam-se.” 

         Antoine de Saint- Exupéry, O Principezinho 

 

 

 Num cenário de contínuas mutações, Albertina Diogo da Silva Teixeira assumirá 

um papel preponderante como centro de gravitação da família (como Ana de Jesus 

antecipara). Em torno desta figura maternal reúnem-se os descendentes e colaterais em 

busca do conforto, paz e raízes associados a este ser de aparência frágil, mas 

profundamente convicto do papel a desempenhar no mundo: ser a mulher-mãe, o fulcro 

da vida privada. 

 Desde o início, Albertina é apresentada como uma jovem de aspeto frágil, criada 

por um pai tirano, um viúvo solitário e aparentemente despótico, símbolo da honra, 

integridade e dos valores tradicionais. A tia Graça apresenta-o como sendo “de estatura 

medeana, mas alto em energia e autoritarismo, um verdadeiro déspota. Era porem 

homem de grande probidade, trabalhador incansável, tão minucioso e perfeccionista 

(…)”
1034

. No terceiro volume da tetralogia, António Diogo é apresentado como o “avô 

comerciante impoluto”
1035

. Tal como Tadeu de Albuquerque de Amor de Perdição de 

Camilo Castelo Branco, António Diogo educa sozinho as filhas, aspira casá-las com 

pretendentes do seu nível social, com cursos superiores e detentores de qualidades como 

a probidade, lisura, honra, entre outras.  

 Decorrente desse carácter, a condessa de Maldonado enfatiza a impossibilidade 

de Júlio Teixeira se relacionar com Albertina: “– Valha-me Nosso Senhor, com quem 

você se foi meter! O pai dela tem em Lisboa a alcunha de Pai Tirano. E olhe que é 

mesmo um pai tirano! Pelo que conheço de si e pelo que conheço dele, posso garantir-

lhe que nunca há-de conseguir aproximar-se da filha!”
1036

 

 Este homem não aceita de bom grado a mistura de classes, desvaloriza a fortuna 

pessoal visto esta não garantir o carácter digno do seu detentor e recrimina os novos 

                                                 
1034

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 183.  
1035

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 45. 
1036

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 195. 
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comportamentos propiciadores de contactos sociais inapropriados entre as jovens e os 

futuros pretendentes.  

 Por esses motivos, reprova severamente a ida da filha a Espinho (“Estas 

leviandades das praias levam a conhecer quem não se deve.”
1037

), praia onde conheceu 

Júlio Teixeira, jovem desregrado e sem formação académica, como relembrará à filha 

ao ser informado da proximidade do casamento entre os dois: “– Sabes que esse Júlio 

Teixeira é um estroina com mulheres, um jogador inveterado, um esbanjador de conduta 

imoral? É por esse homem que abandonas a tua família e é a esse homem que entregas a 

tua vida?”
1038

 

 No entanto, ao contrário da personagem camiliana, António Diogo não coarta a 

filha até às últimas consequências. Albertina sofre com a violência psicológica infligida 

pelo pai (“Por uma questão de pudor escondia-lhe as brutalidades do pai, que nunca lhe 

batera mas inventava requintes perversos para a dominar.”
1039

) e com as ameaças 

proferidas em virtude da desobediência ao poder paternal: “– Esmago-te a cabeça contra 

a parede! Ouviste bem? Contra a parede! Não admito que filha minha me faça frente. E 

não sais do teu quarto enquanto eu to não permitir.”
1040

 

 A violência deste discurso é notória dado o uso das frases imperativas e 

exclamativas, a presença da interrogação retórica (“Ouviste bem?”), a repetição da 

expressão “contra a parede” e o uso do verbo indutor de sensações “esmagar”. Porém, 

acaba por deixá-la assumir a responsabilidade pelas escolhas feitas, quando Albertina 

atinge a maioridade. 

 Apesar do corte imediato de relações, de nunca ter perdoado a Júlio o 

“sequestro” da filha adorada nem o ter jamais admitido em sua casa, este homem justo e 

correto (era visto pelos seus pares como “uma personagem babilónica, senhor de uma 

vontade de ferro, de uma honestidade terrível, de uma teimosia implacável” como Júlio 

detetará )
1041

 reata o contacto com Albertina, acabando mesmo por criar uma relação de 

                                                 
1037

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 197. A visão da praia como um local propício a comportamentos inadequados era típica da 

mentalidade portuguesa do final do século XIX e permaneceu até meados do século XX como é referido 

na obra Amor e Sexo no tempo de Salazar de Isabel Freire (Cf. FREIRE, Isabel – Op. Cit., Lisboa: Esfera 

dos Livros, 2010). 
1038

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 208. 
1039

 Idem, Ibidem – pág. 202. 
1040

 Idem, Ibidem – pág. 201. 
1041

 Idem, Ibidem – pp. 203 – 204. Muito embora volte a acolher a filha, nunca receberá Júlio em sua casa 

nem contactará com ele. 
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empatia com o neto Ayrinhos
1042

 e sofre com a morte inusitada da criança: “António 

Diogo teve um desgosto terrível, chorava como uma criança, ‘porque é que Deus mo 

levou?, era a única consolação que eu tinha na vida’, e todos se comoviam com essas 

lágrimas pois nunca o tinham visto chorar. Porém, nem nessa altura fez as pazes com 

Júlio, porque nem a morte lhe apagava uma ofensa. Não voltou a sair de casa, 

desinteressando-se de tudo, (…).”
1043

 

 A fragilidade aparente de Albertina é evidenciada no primeiro encontro com 

Júlio, em Espinho, pelo uso dos diminutivos: ela era “um encanto, figurinha flexível e 

alegre”, “Leve como uma pena, cheia de espírito, o rostozinho atraente irradiava 

simpatia”
 1044

. A personagem corresponderia, assim, a uma imagem renovada da 

mulher-anjo do romantismo: é um ser luminoso, frágil, dominado pela graciosidade e 

harmonia, em paz consigo próprio, do qual uma “luz divina [evolava]”
1045

.  

 Se as qualidades psíquicas e algumas características físicas revelam a sintonia 

com esse ideal etéreo de mulher, a atuação e percurso de vida da personagem 

correspondem à transformação em ser humano desse conceito idealizado de mulher. A 

coexistência dessa dupla faceta (a mulher-anjo e a mulher-real) é realçada nas memórias 

da tia Graça: “A minha querida mãe era a alma da família, com uma paciencia e 

dedicação admiraveis, sempre bem disposta, embora tivesse cabelinho na venta, 

quando se zangava.”
1046

 

 Porém, o retrato da mulher-anjo etérea e alheia à dor será sistematicamente posto 

em causa pelas diversas provações enfrentadas e superadas por Albertina. Desde logo o 

casamento sem o consentimento do pai e o respetivo corte de relações; depois os partos 

dolorosos e a proibição de amamentar os filhos, a morte prematura do filho Ayrinhos. 

Exemplo da violência exercida sobre esta mulher é o relato do primeiro parto e do 

segundo
1047

: 

 

                                                 
1042

 Num dos textos relativos às memórias da tia Graça é dito “O Ayrinhos, (…), era o ai Jesus de meu 

avô materno” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2000, pág. 57) e, no corpo da diegese, enfatiza-se o valor dessa relação afetiva: “Era tocante ver 

este velho azedo e duro adoçar os gestos para lhe pegar.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 84). 
1043

 Idem, Ibidem – pág. 124. 
1044

 Idem, Ibidem – pág. 193. 
1045

  Idem, Ibidem – pág. 194. 
1046

 Idem, Ibidem – pág. 146. 
1047

 Nas memórias, a tia Graça afirma: “Minha mãe sofria muito com os partos, lembro-me de a ouvir 

contar do seu martírio.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 19). No entanto, o parto de Elisinha não implicou esse 

cenário de violência em face da pequenez da nascitura e do de Alberto, o filho gerado durante o estado 

avançado da doença de Júlio, não é abordado o momento concreto do nascimento. 
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 Foram dois dias e duas noites de padecimento atroz, a violência das dores era tal que 

por vezes ela perdia a consciência e isso era um bálsamo. A parteira foi obrigada a amarrar-lhe 

os braços e mesmo assim os espasmos vinham-lhe tão fortes que a cabeça, ao embater na 

cabeceira da cama de mogno, a rachou de alto a baixo. (…) Albertina já não sabia quem era, 

perdera a noção do tempo, se era noite ou se era dia, a única coisa viva era o seu ventre 

volumoso que se contorcia, rebentava, em estertores tremendos.
1048

 

 

Albertina sofreu o mesmo calvário de dores pavorosas.
1049

 

 

  Como se o sofrimento atroz não fosse ainda suficiente, Albertina não consegue 

amamentar a primogénita, sendo proibida de o fazer em qualquer outro parto sob risco 

de perder a própria vida. Ao ser-lhe negada a possibilidade de se realizar nessa outra 

faceta da sua feminilidade, a personagem parece abdicar do lado humano visto 

evidenciar um “apego de fêmea”
1050

 na ânsia de proteger a nascitura. Posteriormente, é 

atormentada pela enfermidade do marido (vítima da doença de Tabes, uma das sequelas 

da sífilis) e, já no final da vida, a perda das economias em virtude do mau investimento 

feito pelo filho Alberto
1051

, a morte dos familiares mais chegados, a surdez e 

alheamento final. 

 O carácter determinado, obstinado deste frágil ser evidencia-se em momentos de 

grande tensão (oposição do pai ao casamento com Júlio Teixeira, a doença crónica e 

degenerativa do marido, morte do filho Ayrinhos, como já foi dito anteriormente) ou 

quando a família é posta em causa: “Albertina tinha génio quando a contrariavam 

naquilo que considerava sagrado e a atitude do pai levava-a a enfrentá-lo pela segunda 

vez se preciso fosse (…)”
1052

.  

 Em face dessas atitudes o cunhado, Luís Gonzaga, descreve-a como 

“voluntariosa”
1053

, termo, no entanto, pouco adequado ao carácter da personagem visto 

ela não ser caprichosa ou emocionalmente instável. É sim a defensora arreigada da 

família, capaz de impor a sua vontade, inclusivamente, ao marido, mas sem o uso de 

qualquer tipo de violência ou coação – “Mas, como sempre, Albertina vencera, o mau 

                                                 
1048

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 23. 
1049

 Idem, Ibidem – pág. 40. De notar, o simbolismo associado aos vocábulos “calvário” e “martírio” que 

estabelecem um elo de ligação entre a paixão de Cristo e os partos de Albertina. 
1050

 Idem, Ibidem – pág. 24. 
1051

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

115. 
1052

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 53. 
1053

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág.195.  
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génio de Júlio tornava-o vulnerável à paciência carinhosa da mulher que, não sendo 

extravagante, nem sequer mimada, quando o caso lhe parecia fundamental, se batia por 

ele com obstinação.”
1054

 – ou à família, quando se mostra irredutível a fim de cumprir o 

último desejo da mulher do sobrinho Álvaro
1055

. 

 No entanto, esse temperamento não a transforma numa mulher revoltada com o 

seu estatuto ou numa defensora de um outro perfil de mulher (como sucedera com a 

sogra e acontecerá, posteriormente, com a filha Maria Teresa). Ao longo de todas as 

situações, Albertina evidencia a tenacidade na defesa da família e de si própria
1056

, o 

brio e honra caracterizadores do seu eu social, uma capacidade para agir dentro das 

normas sociais impostas sem defraudar ou aviltar a sua personalidade. Exemplo desse 

comportamento digno e balizado pelos valores incutidos pela figura paterna são as 

cartas trocadas com Júlio.  

 

 Meu pai quer casar-me com o irmão de meu cunhado Luís. 

 Jamais casarei com um homem que não ame, foi a minha resposta. Ele fechou-me no 

quarto para me tornar sensata. 

 Todas as noites, por volta das sete e meia, meu pai recebe os amigos para jogar 

voltarete. Nessa altura poderemos trocar correspondência para nos conhecermos um pouco. 

Note que não estou a comprometer-me e que sou temente a Deus e respeitadora da virtude.
1057

 

 

 Apesar de possuidora de uma personalidade forte e equilibrada, a personagem 

não procura alterar as normas sociais nem se insurge contra o estatuto feminino 

estabelecido há séculos – o da mulher-mãe de família. Ao contrário da sogra, Ana de 

Jesus, desejosa de ser vista como um ser de pleno direito no universo masculino, e de 

Maria Teresa, sempre disposta a dobrar os ditames sociais para impor o seu conceito de 

mulher, Albertina corporiza o ser em harmonia com a função a desempenhar. Nela a 

opção é feita em prol da família e é nesse universo que se realiza e apreende a 

completude do seu ser. 

                                                 
1054

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 62. 
1055

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

132. 
1056

 Esse tipo de atuação, enfrentar o poder paternal para casar com Júlio, é encarado pela filha Maria da 

Graça, transformada em tia Elisinha no corpo da narrativa, como um ato de coragem numa mulher “muito 

doce” como era Albertina (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 2000, pág. 17). 
1057

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 198. 
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 Por isso mesmo, nenhuma das provações e sacrifícios impostos pelo destino 

diminuíram a sua fé na família e no papel que a ela coube desempenhar para a 

manutenção de um elo forte entre os descendentes. Tal como Ana de Jesus, ela será o 

esteio, o alicerce impeditivo da derrocada familiar; daí a empatia existente entre as duas, 

a construção de uma espécie de cordão umbilical Ana/Albertina por onde é feita a 

transferência do poder simbólico da primeira para a segunda: ser o fulcro da casa, o 

“símbolo perfeito do amor materno”
1058

. 

 

 A relação entre Ana e Albertina estabelecera-se como um amor à primeira vista, a 

atracção dos contrários que se completam, a jovem apresentava-se como produto genuíno e 

perfeito da mulher do seu tempo: doce, modesta, prazenteira; tinha mãos de fada nos bordados e 

rendas que confeccionava, cumpria gostosamente as actividades caseiras. Talvez por isso, 

aquando da entrada para a família, conquistara um lugar cimeiro, a sua disponibilidade levava os 

outros a abrirem-se com ela.
1059

 

 

 No fundo, Ana vê em Albertina um outro lado do feminino que foi rasurado do 

seu percurso de vida. Albertina optou por valorizar a vida privada em detrimento da 

pública e, como tal, é bem-sucedida onde Ana fracassou. 

Como sucedera com a sogra, Albertina é o elemento humano à volta do qual 

gravitam os filhos; é ela o eixo harmónico da sua vida. Contudo, enquanto os filhos e 

enteados da primeira a veneram pela sobranceria e imponência do seu carácter (Maria 

Teresa encara-a como a corporização de uma deusa
1060

), temem dececioná-la dado 

nutrirem por ela respeito aliado a um misto de temor face à autoridade corporizada pela 

personagem; os da segunda idolatram-na, não querem provocar-lhe qualquer tipo de 

tristeza visto ela ser o símbolo da mater dolorosa
1061

: a mãe amorável, vigilante, 

incansável na manutenção dos laços afetivos entre os diversos membros da família, a 

sofredora cujo lenitivo é o agasalho e consolo prestado aos outros, a mulher “habituada 

a consolar-se consolando.”
1062

 

                                                 
1058

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 91. 
1059

 Idem, Ibidem – pág. 25.  
1060

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

pág. 37. 
1061

  Esse traço de carácter é salientado aquando da doença do filho Alberto, “os olhos aflitos de mater 

dolorosa” nada conseguem fazer para debelar a doença deste filho (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 237). 
1062

 Idem, Ibidem – pág. 252. 
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 Exemplo dessa relação mãe/filhos é o facto de Alberto acabar por aceitar efetuar 

o batizado do sobrinho devido ao pedido de Albertina – “ele anuíra, à sua doce mãe não 

conseguia recusar nada.”
1063

 – e de Elisinha “perante o choro da mãe, que adorava 

acima de tudo”
1064

 ter decidido ir trabalhar para fazer face às dificuldades advindas da 

perda das economias maternas em virtude do mau investimento feito por Alberto. 

 Com o decurso dos anos, a personagem vai sedimentando a sua influência 

positiva sobre os outros. A sua aura ilumina não só a existência dos familiares, mas a de 

todos os que usufruem do convívio com ela. Albertina é esse ser imaculado, puro, 

intocado pelas vilezas humanas, crente na superação dos defeitos alheios e dotada da 

enorme capacidade de acolher, consolar os desvalidos e ler o interior dos outros. Numa 

das primeiras conversas com Isabel, Richard (aquele que viria a tornar-se o seu primeiro 

marido) valoriza a capacidade de algumas pessoas de, sem palavras e confrontos, 

introspecionarem o outro, compreendê-lo e aceitar as suas limitações: “Minha mãe era 

uma daquelas pessoas que entendem para além das aparências. Como aquela sua avó 

Albertina.”
 1065

. Posteriormente, volta a associar a doçura e coragem da mãe à 

personalidade de Albertina, apreciando a sua capacidade para compreender as dores 

humanas, a discrição para, nos momentos certos, se remeter ao silêncio
1066

. 

. 

 Albertina desabrochara nesses anos de felicidade. Sentia-se amada por todos, “que sorte 

que eu tenho!” E agradecia a Deus e aos seus santos preferidos, em orações fervorosas diante do 

oratório, não lhe passava pela cabeça ser a simpatia que lhe testemunhavam a consequência 

lógica da sua bondade inesgotável. Era um desses raros seres que olhava o mundo sem sombra 

de pecado, nunca atacava, nunca dizia mal, nunca duvidava de ninguém. E de tal modo convivia, 

que as pessoas correspondiam à sua confiança, cumprindo com agrado os seus desejos
1067

. 

 

 Mais uma vez, à semelhança do sucedido com Ana de Jesus, o narrador 

interrompe a diegese para vincar determinadas características da personagem com o 

                                                 
1063

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 161. Ao longo da tetralogia, o adjetivo sistematicamente reiterado para caracterizar 

Albertina é “doce”, assim como são recorrentes os vocábulos associados à difusão da luz interior da 

personagem - “irradiava simpatia”, “luz divina se evolava” – e à idolatração – “adorava” - tão em sintonia 

com o ideal da mulher-anjo romântica. 
1064

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997,pág. 

116. 
1065

 Idem, Ibidem – pág. 72.  
1066

 Idem, Ibidem – pág. 58. 
1067

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 83. 
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intuito de a valorizar, de a apresentar como um ser de exceção. Essa tomada de posição 

é intensificada pela repetição tripla do advérbio de negação associado à enumeração. 

 Decorrente da propagação desse seu lado luminoso, Albertina impõe-se pela 

bondade e retidão de carácter, mesmo no seio de uma comunidade elitista e, apesar do 

seu estatuto de mulher-mãe, dona-de-casa, apreende a pertinência das transformações, 

consciente da necessidade de manter uma elasticidade mental adequada à velocidade 

das mutações. 

 

 Também Albertina se impusera junto das senhoras, pela simplicidade bondosa que 

sempre patenteara, não alterando um milímetro do seu comportamento, até porque jamais o seu 

espírito se interrogaria sobre tal eventualidade. É verdade que por vezes se escandalizava com as 

atitudes revolucionárias, a moda impudica da nudez na praia, mostrando as pernas que saíam de 

curtíssimos calções acima do joelho, mas logo se recriminava pela sua rigidez, moda é moda, 

não é o hábito que faz o monge. Levava para todo o lado o seu crochet, habituada que fora a não 

perder um minuto do seu tempo, mulher ociosa não vai longe.
1068

 

 

 Os amigos de Júlio, da fase universitária, veneram-na como a uma “santa”; os 

doentes de Lamalou
1069

 revigoram-se com a presença diáfana de Albertina, com o seu 

entusiasmo perante a vida. Daí não se sentirem vilipendiados com a jovialidade e saúde 

da personagem; mais uma vez ela é fonte de consolo, é a claridade, a luz solar: 

“chamavam-lhe rayon de soleil, porque a sua saúde radiante, em vez de insulto, se 

convertia em bálsamo”
1070

. 

 A vivência plena da faceta de mãe não excluiu da existência da personagem o 

contacto com o mundo dos estudantes de Coimbra, os meandros da política e o universo 

masculino. Dotada de uma imensa capacidade de se fazer amar, Albertina recebe os 

amigos do marido, enquanto este efetua o curso de Direito, e interessa-se pelos assuntos 

debatidos. O objetivo não é formar uma opinião/posição política – como Ana de Jesus 

fizera –, mas construir, a partir dessa partilha de ideias, um conceito de mundo fundeado 

na compreensão dos homens e dos acontecimentos.  

 

Conhecera de perto os problemas da política, esse mundo fascinante que lhe fora vedado em 

solteira – até casar, a existência decorrera-lhe pacata nas aprendizagens da domesticidade, nas 

leituras, nos bordados, nas obrigações religiosas, nas amigas do colégio cujas conversas giravam 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pp. 133 - 134. 
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 Sanatório para onde Júlio vai na tentativa de atenuar os efeitos degenerativos causados pela sífilis. 
1070

 Idem, Ibidem – pág. 108. 
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em volta de pequenas minúcias femininas – a política era assunto de homens e seu pai sempre 

velara para que se mantivessem as distâncias. Porém, agora ouvia-os discorrer sobre as novas 

ideias e os distúrbios ruidosos dos estudantes; os íntimos eram todos bem pensantes, miguelistas, 

regeneradores, progressistas, mas falavam muito dos republicanos. (…) Gostava muito de ouvir 

os homens falar, o espírito vivo abria-se-lhe às grandes questões nacionais, que ideia essa de 

considerar as mulheres umas tontas!... Não que ela quisesse ingerir-se como sempre fazia a 

sogra, a sogra era especial, nunca vira senhora tão desassombrada e tão firme, Albertina preferia 

compreender as coisas, como quando meses atrás, se dera aquela revolução republicana no Porto, 

com mortes e degredos – se uma mulher não entendesse nada, os acontecimentos invulgares 

seriam considerados obra do demónio, como dizia a sua irmã Elvirinha – uma mulher não devia 

ser uma ilha, apenas ligada ao continente por seu marido ou por seu pai.
1071

 

 

 A inclusão do discurso da personagem no da instância narrativa
1072

, criando uma 

espécie de diálogo com um interlocutor inexistente, permite efetuar a apologia de um 

conceito de mulher divergente do preconizado pela sociedade portuguesa do início do 

século XX. Apesar de representar a mulher-mãe, Albertina constata a importância do 

não alheamento dos acontecimentos políticos, da necessidade de se estar informado para 

evitar o isolamento e uma falsa perceção do mundo. 

 A valorização do domínio de uma consciência bem formada a partir do 

conhecimento do mundo exterior é realçada pela adaptação de um excerto da XVII 

Meditação
1073

 do poeta John Donne. Contudo, se para Donne o homem é um fragmento 

do continente – daí nunca estar sozinho/isolado –, para a amálgama Albertina/narrador, 

essa constatação é transferida para a forma como a mulher deveria posicionar-se face ao 

mundo. Em vez de ser uma ilha unida ao continente pelas opções dos elementos 

masculinos – o pai e o marido –, ela deveria assumir como seu esse papel. 

 É, precisamente, o facto de estar profundamente convicta do papel a 

desempenhar, o agente decisivo para a construção de uma personalidade permeável às 

mutações. Ao contrário do marido, atormentado com a mudança para Lisboa, os sólidos 

alicerces do carácter de Albertina são imunes ao caos e movimento da capital, 

permitindo-lhe uma fácil adaptação. Essa adaptabilidade não decorre de falta de 

instrução/conhecimentos (Albertina é detentora de uma cultura e educação primorosas), 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 
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mas sim da consciência da necessidade de concretizar o objetivo central da sua vida: 

velar pela família. Ela é a gestora do universo familiar
1074

, dotando-o de regras e da 

luminosidade do seu ser. 

 

 A adaptação de Albertina foi fácil e prazerosa, não a de Júlio que pouco se reconhecia 

nesta babilónia que crescera desmesurada (…), mas Albertina era menos complicada, Júlio tirara 

um curso e, de maneira geral, os homens encontravam-se mais despertos para a realidade 

exterior e para as ilações teóricas, não quer dizer que Albertina não fosse culta, falava e lia 

quatro línguas na perfeição, porém não lhe sobrava tempo para filosofias, a casa, a educação dos 

filhos, as compras, as visitas sociais, as rendas e as costuras, daí aquela sensatez madura que não 

faz alarde, nem se reconhece.
1075

 

  

 A esta personagem é, assim, atribuído um papel fulcral, no seio da vida privada, 

dificilmente reconhecido e valorizado pelos outros, como é notório pelo comentário 

efetuado pelo narrador: Albertina é portadora de um bom senso “que não faz alarde, 

nem se reconhece”. 

 Essa subtileza está associada a uma apetência para indagar, observar e 

compreender os outros, daí criar uma empatia com todos os seres humanos, como se 

Albertina fosse um ser alado em harmonia com o mundo: a mãe-terra, fonte de lenitivo 

e consolo. Tal é evidente no comportamento dos colegas de Júlio, em Coimbra: “Alguns 

faziam-lhe versos, chamando-lhe musa, mãe-terra e outros nomes surpreendentes e o 

marido, apesar de ciumento, não se importava porque eles a respeitavam como a uma 

coisa sagrada; ela adorava conviver, nascera com a vocação de amar e ser amada no 

meio da espontaneidade risonha que a tornava tão amável.”
1076

 

 Independentemente desse lado ingénuo e afetuoso, Albertina é profundamente 

realista. Por isso mesmo, vislumbra o fim da época de amálgama entre o universo 

feminino e o masculino, caracterizador do período vivido em Coimbra. Enquanto Júlio 

fosse estudante, eles viveriam uma eterna lua-de-mel dado os dois mundos se fundirem 

num só. Todavia, mal o curso fosse concluído, esse período transitório chegaria ao fim e 

cada um ficaria confinado às especificidades típicas do seu estatuto
1077

.  
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 A organização da casa, o local do nascimento e a educação dos filhos são da responsabilidade de 
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 Será essa separação de mundos também a responsável por Albertina preservar 

uma visão positiva do ambiente envolvente, não ter acesso aos meandros escuros do 

universo masculino, não ter a perceção das infidelidades do marido – muito embora este 

a ame incondicionalmente e deseje avidamente o regresso ao lar e ao colo afetuoso da 

mulher. Consciência dessa ingenuidade tem Júlio, enciumado pelas atenções recebidas 

por Albertina, apesar de não duvidar da sua integridade e lealdade. 

 

Aliás era natural que Albertina não entendesse, vivia num mundo de inocência, de todo alheio ao 

mundo grosseiro dos homens e era precisamente aí que residia o seu encanto. Como ele 

apreciava essa hora amena em que, voltando a casa, a redescobria diariamente com prazer 

sempre renovado, encantadora e pacífica, junto à mesinha de costura, bordando com as suas 

mãos de anjo, “minha mulherzinha adorada!”
1078

 

 

 Em harmonia com o seu eu, a personagem preocupa-se com a falta desse 

elemento estruturante nos restantes membros da família. Mesmo quando passou a ser a 

avó, em vez da mãe, Albertina não deixa de intervir indelevelmente na vida dos entes 

queridos. Decorrente dessa perfeita assimilação do papel da mulher-mãe, deteta a 

impreparação da neta para iniciar uma nova etapa da vida, enquanto mulher casada. 

Todavia, devido à idade avançada e ao facto de ter perdido o contacto com as mutações 

sociais, não se apercebe do gradual desaparecimento do conceito tradicional de mulher, 

substituído por outras formas de encarar o desempenho feminino num mundo de 

homens
1079

. 

 Em face desse protagonismo indelével, em momentos de crise Maria Teresa 

recorre à única referência firme da sua vida, a mãe
1080

, a fonte dos “carinhos seguros” e 

infalíveis
1081

, “de ternura e de agasalho”, o “colo confortável do amparo”
1082

; as netas 

Maria Isabel e Mariana realçam o carácter excecional da avó ao verem-na como a “avó, 

muito terna”
1083

, a corporização da “doçura suave”
1084

 e aspirarem a imitar esse ideal de 

mulher “tão doce e tão boa”
1085

, capaz de estabelecer a ponte entre o passado e o 
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presente e o tetraneto, João, relembrá-la-á como “a avó (…) doce e maternal”
1086

. No 

fundo, Albertina corresponde a uma textualização possível do arquétipo de mãe, em 

sintonia com a imagem da mulher emanada das obras de Júlio Dinis, numa valorização 

do feminino, do ser capaz de dominar a vida privada e interferir sem pressões na vida 

pública
1087

. 

 Ao longo da diegese, Albertina possuidora de “um temperamento meigo e 

determinado, uma candura tão fresca como a água da bilha”
1088

 transforma-se no colo 

acolhedor, no fio condutor da família, assumindo o papel de confidente até da própria 

Ana de Jesus.  

 

 Albertina foi de um grande consolo para Ana. (…) Pela primeira vez na vida, Ana 

entregava-se a uma confidente feminina e isso era um lenitivo, pois Albertina sabia ouvir e 

consolar com uma mansidão agasalhada. Em frente dela Ana abdicava da reserva que ao longo 

de tantos anos a acompanhara com êxito, e felizmente que o podia fazer sem dano para o seu 

orgulho. (…) E Albertina abraçava-a em silêncio, porque sabia que a dor imensa desta mulher 

altiva não permitiria palavra alguma.
1089

 

 

 A sogra deteta nela o ser realizado, em paz com a sua natureza, abnegado não 

por imposição, mas por personalidade: “Caminho de felicidade tem a tua mãe. É talvez 

o ser mais feliz que eu conheci e conheci muita gente.”
1090

 A nora corresponde ao herói 

lunar, ao frutificador, ao apaziguador em paz consigo próprio e com os outros. 

 Foi por amor a este ser “genuíno e perfeito”
1091

 que Júlio Teixeira infletiu o 

rumo da sua existência, abdicando da vida boémia e desregrada para se tornar no 

estudante exemplar, na figura do marido/pai vigilante, atento e participativo. 

 Perante as mudanças operadas em Júlio, Ana de Jesus viu em Albertina a 

redentora, a mulher com capacidade para fazer o que ela não conseguira: guiar os filhos, 
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alterar-lhes os caminhos curvilíneos da existência
1092

. Torna-se, por isso, uma defensora 

incondicional desse amor curativo tão semelhante ao vivido pelas personagens de Amor 

de Perdição, muito embora Albertina e Júlio tenham uma longa existência, 

descendência e o perdão de António Diogo (reata o convívio com a filha e os netos, 

esquecendo o ato de desrespeito por ela praticado ao casar sem a sua aprovação). 

  O próprio Júlio terá perceção da importância da mulher, nos momentos finais da 

sua vida: o carácter de Albertina, a nobreza dos seus sentimentos tornaram-na imune à 

passagem do tempo e são o motivo fundamental da alteração da sua vida desregrada e 

do seu amor incondicional. 

 

 Júlio já não andava de todo. No entanto, a cabeça mantinha-se lúcida, nunca, até à 

morte, viria a perder a lucidez. Também não se lhe quebrara o génio violento, nem o amor 

conjugal intacto. Enquanto Albertina falava, ele analisava-a e a zanga sumia-se, como a mulher 

se mantinha igual à jovem por quem se apaixonara, sempre meiga, sempre compreensiva, sempre 

linda! 

 – Chega-te aqui ao pé de mim. Sabes que foste a melhor coisa que a vida me trouxe?
1093

 

 

  A ausência, embora temporária, de Albertina terá consequências negativas para 

alguns dos membros da família. Esse poder indelével de gerir a vida privada de todos é 

severamente abalado com a doença do marido visto ser necessário abandonar o país, 

dispersar os filhos pelas casas dos tios, forçando-os a partilhar de uma vida alheia, 

distinta muitas vezes até oposta à traçada por Albertina
1094

. Sem consciência da 

centralidade da sua atuação, esta mulher substitui Ana enquanto espinha dorsal de uma 

família que, findas as referências seguras, inicia um percurso de derrocada visto 

ninguém ter herdado o atributo imprescindível à manutenção da harmonia e identidade 

familiar: a prudência de Albertina. 

 

 Albertina era agora a decana da família, não por direito de idade nem sequer de filiação, 

mas porque tinha a força interior requerida. Se alguém lho dissesse, ficaria admirada, sem 

consciência do papel, ao contrário da velha condessa, sua sogra, que sempre se considerara a 

cabeça do clã e ao partir deste mundo lhe pedira, “toma conta deles”. Nada mudara na sua 

atitude, continuava a desempenhar as funções no foro doméstico, tal como velara pelo marido até 

ao fim, depois de vinte anos paralisado; talvez nem os membros da família, quer a originária, 
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quer aquela onde entrara pelo casamento, talvez nenhum deles reconhecesse esse papel, mas ele 

estava ali, subterrâneo, umbilical. Maria Teresa, a filha primogénita, acreditava firmemente ser a 

sucessora de sua avó Ana, e certo era que herdara da avó a têmpera audaciosa de construtora, não 

possuindo, no entanto, a prudência necessária para ser alicerce. Essa prudência tinha-a 

Albertina.
1095

 

 

  A longevidade de Albertina será marcada pelo envelhecimento físico (não o 

psíquico), a perda gradual da audição e mobilidade. No entanto, tal como o carácter da 

personagem, o processo de envelhecimento é subtil e harmonioso: “Albertina fizera 

sessenta e nove anos, já senhora de idade, o cabelo branco a contrastar com o negro do 

vestido, e uma gargantilha bordada no pescoço – uma velhice estética e serena.”
1096

  

 Muito embora vá adquirindo manias – a da arrumação, da conservação de 

objetos e materiais passíveis de serem reutilizados (mania associada à necessidade de 

viver de forma económica em virtude da perda de parte das economias) –, a personagem 

não perde as suas qualidades nem a alegria e harmonia fulcros do seu ser: “Aos setenta e 

quatro anos, Albertina continuava serena e alegre, amando os seus com a solicitude dos 

princípios, conhecedora das mágoas que se convulsionavam à sua beira, (…). Albertina 

possuía esse dom admirável de suportar sem revolta as dores humanas e porque não 

tinha revolta não se deixava vencer por elas.”
1097

 

 Detentora da capacidade de analisar os comportamentos e motivações humanas, 

Albertina partilha com o conde de Aguim a consciência da importância do passado. Este 

é o motor da construção do presente; as histórias de tempos anteriores são o eixo basilar 

da construção da identidade e a sua negação origina efeitos perversos nos 

comportamentos humanos. Por isso, valoriza a velhice, a época da sabedoria, da 

capacidade de revisitar o passado, da meditação sobre conceitos difíceis de vivenciar 

como o de “ser feliz”. Só se compreende a noção de felicidade quando há um fosso 

temporal entre os acontecimentos e a memória da sua ocorrência. Opõe-se, assim, à 

perspetiva de Matilde, a irmã mais velha, capaz unicamente de detetar as limitações e 

desvantagens da velhice: o período do ser humano marcado pela decrepitude física. 

 

 Quando já velhinha, Albertina voltara pela segunda vez ao Bom Jesus de Braga, com a 

irmã Matilde, ambas viúvas de longa data, teve uma grande alegria: 
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 – Ó Matilde, obrigada por me teres trazido. Lembro-me com todos os pormenores dos 

dias que aqui passei. 

 Matilde olhara-a com a sua habitual expressão rabiteza que nunca perdera: 

 – Pois olha, também cá passei a lua-de-mel e não me lembro de nada. O que eu não 

percebo, minha pobre irmã, é como ainda consegues ter boas recordações depois de teres sido tão 

infeliz! 

 Albertina sorrira com o seu ar tão doce que nunca perdera: 

 – Eu não fui infeliz! Tive desgostos, mas acho que fui feliz. Sabes o que eu penso? Que 

a felicidade só pode ser vista de longe. É que quando somos novos vivemos os desejos e as 

alegrias e as tristezas. E isso preenche-nos tanto que não dá para mais nada. Mas em velhos fica-

nos a memória do que vivemos e é a memória que dá a dimensão da nossa felicidade. 

 – És uma sentimental incorrigível, minha pobre Albertina! Ser velha é ter inveja dos 

novos e carregar um corpo que nos dói e não nos serve.
1098

 

 

 No fundo, apesar da aparente insignificância do seu ser, Albertina marcou a 

família de uma forma tão extraordinária e difundiu uma imagem de si tão radiosa e solar 

que passou a gravitar nesse universo dos ideais e dos símbolos, tal como as suas 

palavras: 

 

 – Já estou nesta fase em que convivo mais com a memória dos mortos do que com a 

presença dos vivos – referia-se à surdez que a impedia de ouvir as conversas, mas todos 

pensaram que ela caracterizara maravilhosamente a velhice. Albertina nunca fora pessoa para 

dizer coisas profundas, por de mais sensata para o fazer. Porém, a idade conferia aos seus ditos 

uma conotação profética – quem como ela atravessara tantos desertos e criara tantos oásis, 

ultrapassara a significação corriqueira das coisas.
1099

 

 

 A luz radiosa típica de Albertina apaga-se lentamente e, ao contrário das etapas 

dolorosas percorridas ao longo de quase 90 anos, a vida esvai-se indolor, alheia às 

mutações, à morte da filha Maria Teresa e aos futuros desastres dos netos e bisnetos:  

 

Albertina não soube de nada, esconderam-lhe cuidadosamente o estado da filha, o que aliás não 

se mostrava difícil, Albertina já não saía de casa, minguada, engelhadinha, completamente surda, 

mas a cabeça lúcida; a atenção ao exterior atenuava-se, como se se desprendesse do mundo sem 

                                                 
1098

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 212. 
1099

 Idem –  Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

249. 
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mágoa
1100

 (…); Albertina nunca chegou a saber do passamento da filha, ela que tão saudosa era 

dos que a esperavam lá em cima, viria a sobreviver-lhe três anos, apagando-se devagarinho, sem 

sobressaltos.
1101

  

 

Mais uma vez, o narrador evidencia a sua omnisciência ao efetuar uma breve 

referência ao futuro. Essa capacidade para contornar a linearidade do devir humano, 

fazendo incursões ao passado e ao futuro, contrasta com os momentos em que opta pela 

focalização externa de modo a veicular várias hipóteses ou não se comprometer com 

alguns factos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1100

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 280. 
1101

 Idem, Ibidem –  pág. 284.  
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5. O Portugal do século XIX: o país do caos e das lutas pelo poder (o Liberalismo) 

e o país da calma aparente e evolução (a Regeneração) 

 

 O Portugal da guerra civil aparece a Manuel Joaquim como um país defensor de 

comportamentos mais aguerridos, muito embora sem laivos de temperamento 

sanguinário. Decorrente desse facto, o narrador imiscui-se na diegese para fornecer a 

sua opinião sobre as lutas fratricidas: elas correspondiam a uma situação usual, 

corriqueira, evidenciada pelo uso de uma expressão idiomática e de um provérbio 

inventado (“Em Portugal, o irmão Miguel dispensara os estribos da Carta e fogosamente 

retomara as rédeas do poder absoluto, que esporas e farpas é do que o povo gosta, ou 

não fora a terra das touradas.”
1102

).  

 O país surge como se estivesse oprimido pelos absolutistas (“Ali contactara os 

intentos liberais para a libertação da pátria oprimida.”
1103

) e, quando Manuel Joaquim 

regressa a Portugal, após catorze anos de ausência, encontra um “país esmigalhado” ao 

qual se impõe a árdua tarefa de unir as partes beligerantes
1104

, uma “Lisboa cansada”, 

mas onde os privilégios de classe se mantêm dado não ser uma revolução o motor da 

transformação mental de uma sociedade, principalmente, numa “sociedade senil” como 

a portuguesa. 

 

A cerimónia faustosa e o luxo da Corte impressionaram-no como um mundo privilegiado onde 

nunca entrara, o estatuto de classe não o tinha ainda tocado. Verificava o poder das regalias, 

atraía-o essa aristocracia hierarquizada pelas irracionalidades da glória e pelas injustiças do 

berço. A revolução tivera o objectivo de mudar tudo isso, mas ele sabia que esta sociedade senil 

não ia mudar com uma revolução, os paradoxos humanos manter-se-iam iguais.
 1105

 

 

 Porém, Lisboa é um universo aparte; o país permaneceu alheio às inovações, 

sem “vias de comunicação”, com pouco estímulo à produção dado o isolamento das 

várias regiões. Por isso, Manuel Joaquim considera que fomentar o escoamento dos 

                                                 
1102

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 30. 
1103

 Idem, Ibidem – pág. 32. 
1104

 Idem, Ibidem – pág. 33. 
1105

 Idem, Ibidem – pp. 33 – 34. A questão da hierarquização da sociedade com base na classe social a que 

se pertence devido ao nascimento faz eco de uma fala da personagem Vicente de Felizmente há luar de 

Sttau Monteiro: “É verdade que nasci aqui e que a fome desta gente é a minha fome, mas… é igualmente 

verdade que os odeio, que sempre que olho para eles me vejo a mim próprio: sujo, esfomeado, condenado 

à miséria por acidente de nascimento. (…) A única coisa que me distingue dum fidalgo é uma coisa que 

se passou há muitos anos e de que nem sequer tive a culpa: o meu nascimento.” (Cf. MONTEIRO, Sttau – 

Felizmente há luar, 1.ª ed., Porto: AREAL Editores, 2002, pág. 27). 
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produtos contribuiria para a reconstrução do país
1106

. A visão do Portugal das lutas 

liberais é complementada pelo olhar do conde de Aguim. Enquanto Manuel Joaquim 

constrói o retrato do país a partir do exterior, visto residir no Brasil, Jorge Francisco 

participa nos conflitos e fornece a perspetiva de quem contacta com a realidade 

concreta. No caso deste período histórico, o narrador opta por se escudar atrás destas 

duas personagens com o intuito de veicular duas perspetivas diferentes na forma de 

captar o país sem fornecer um olhar único, supostamente objetivo. 

 Ao frequentar a Universidade de Coimbra, o conde vai incluir-se no grupo de 

estudantes adeptos de um nacionalismo visionário, onde Portugal é apresentado 

expurgado de todas as máculas, “bolores senis” e alheio a “intromissões estrangeiras”. 

Veem o povo como uma massa humana dominada pela bondade, apesar de “maltratado 

e sofredor” e de nunca ter saído do estado de menoridade
1107

. Decorrente dessa 

aceitação passiva de todos os ditames do poder político, quando Beresford se ausenta do 

país, o povo é incapaz de reagir dado temer a liberdade: “as liberdades apareciam-lhe 

atemorizantes como coisas perigosas da gente grada que nada entendia dos apertos de 

quem nasce, cresce e morre obediente.”
1108

 Por isso mesmo, permanece alheado da 

sublevação ocorrida no Porto. 

 Essa mentalidade resulta de Portugal surgir como o “país com atrasos flagrantes” 

onde se criam leis desajustadas da realidade. Tal era o caso da Constituição de 1820, 

audaciosa, mas inadequada ao cenário real. Em virtude da inoperância do país, o povo 

aguarda a vinda de um salvador, de alguém capaz de lhe dar ânimo e retirar da miséria 

em que vive. Por isso, D. Miguel é recebido em glória por grande parte dos portugueses, 

ele é o “Enviado de Deus, o Arcanjo vingador de todas as humilhações”
1109

. Ao assumir 

o lugar de rei em vez de regente, D. Miguel vai dar início a um conflito insolúvel, 

transformando o país “num palco onde se vive uma tragédia sangrenta para uns, um 

santo desagravo para muitos.”
1110

 Estabelece-se entre miguelistas e liberais um conflito 

violento, com perseguições, prisões e mortes. 

                                                 
1106

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 34. 
1107

 Idem, Ibidem – pág. 119.  
1108

 Idem, Ibidem – pág. 119. Muito embora, no primeiro volume da tetralogia, o povo seja apresentado 

como uma massa indiferente às convulsões políticas, foi durante essa viagem de Beresford ao Brasil que 

as hostes liberais conseguiram, pela primeira vez, efetuar uma rebelião com sucesso. Quando Beresford 

regressou a Portugal, não pôde desembarcar e partiu para Inglaterra. Tal ocorrência só foi possível visto a 

participação/colaboração alargada dos portugueses nessa revolução. 
1109

 Idem, Ibidem – pág. 122. 
1110

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
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 Mesmo os liberais exilados no estrangeiro não escapam à contaminação e os 

ódios, intrigas e conluios vão impossibilitar, posteriormente, o sucesso dos vários 

governos: “Uma liberdade amarga, aviltada pelo frio, pela miséria, pelas intrigas. O 

dinheiro que chega do Brasil é distribuído de forma arbitrária, constituem-se classes 

mais ou menos favorecidas que se espiam mutuamente, eles que estão todos ali pela 

mesma causa. Aqui nascem ódios que irão envenenar de uma forma letal o futuro 

processo por que sofrem agora (…).”
1111

 O clima instalado entre os exilados é de tal 

modo conflituoso e as condições de vida da generalidade tão precárias que o narrador 

não consegue evitar proferir um comentário sobre a forma como Portugal trata os seus 

filhos, valoriza-os nos momentos de glória e ignora-os nas épocas de insucesso: “Ó 

Pátria que esqueces os teus filhos na desgraça e só os enalteces na vitória!”
1112

 

 Durante o exílio, e ao contrário dos conterrâneos, o conde de Aguim contacta 

com os clássicos e os filósofos contemporâneos a fim de descortinar um sistema de leis 

exequível num Portugal “analfabeto, carente, primitivo”
1113

. Profundamente lúcido fica 

chocado com a ostentação da corte portuguesa exilada em Inglaterra, aparentemente 

alheia aos conflitos e devastação ocorridas na pátria e querendo impor a uma criança, a 

futura rainha D. Maria, um papel inadequado à sua tenra idade. Ao ver a fragilidade da 

criança sobre a qual recaía o peso de um país desgovernado, Jorge Francisco é tomado 

de um sentimento de piedade e dominado por um amor incondicional àquela frágil 

figura: “Encontrava uma Corte faustosa e o mesmo clima de intriga que de novo o 

chocava como uma comédia extravagante. A frágil menina, sobre quem recaíam agora 

todas as esperanças, ali estava entre os actores, ainda sem papel atribuído.”
1114

 

 No entanto, o regresso de D. Pedro, o seu apoio à causa liberal, não é suficiente 

para harmonizar os diferentes interesses e os conflitos agudizam-se. Por isso mesmo, 

quando Jorge Francisco Coutinho regressa a Portugal, integrado nas hostes liberais, 

encontra um país caótico, exausto pela guerra, num cenário onde ninguém se entende: 

“O espectáculo confrangedor que se lhe depara gela-lhe os ímpetos. [O Porto] Era uma 

cidade moribunda, um ambiente desolado, a fome, o frio, a peste. A população tripeira 

                                                 
1111

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 123. 
1112

  Idem, Ibidem – pág. 124. 
1113

 Idem, Ibidem – pág. 125. Também Almeida Garrett efetuou um percurso equivalente, aquando do seu 

exílio em Inglaterra; mais tarde, procurou reformar o Teatro em Portugal e colaborou como parlamentar 

nas diversas tentativas para criar um novo sistema legislativo. 
1114

  Idem, Ibidem – pág. 125. Ao longo da narrativa é recorrente a apresentação de determinados 

acontecimentos como se fossem géneros literários – comédia, conto fantástico, epopeia e romance – ou 

musicais – ópera buffa (Cf. página 273 da presente tese). 
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resistia a tudo com uma coragem admirável. Mas a guerra prolongava-se, trágica e 

absurda, os chefes não se entendiam.”
1115

 

 Esse palco catastrófico é intensificado pelo ambiente de intrigas e inimizades, 

evidenciado por Bernardo de Sá Nogueira, amigo do conde, durante o reencontro, 

aquando do cerco do Porto: “– Ó meu querido amigo, parece que chegámos ao fim! O 

país está a afundar-se. É como se fossem dois monstros exaustos à espera que o outro 

morra primeiro! O Porto é uma torre de Babel onde ninguém se entende. Só intrigas, só 

fracassos, só acusações. Não se chega a nenhum consenso.”
1116

 

 Para além da incapacidade dos líderes do movimento liberal, os soldados não 

eram pagos, estavam indisciplinados (bebiam e envolviam-se em desacatos), passavam 

privações e instaurou-se um clima de libertinagem propiciada pelo desentendimento 

entre os chefes. Decorrente desse cenário, todos os amigos do conde têm a perceção de 

os liberais estarem a ser vítimas de uma maldição
1117

. Ao ver este descalabro, o povo – 

mesmo na época da derrota dos absolutistas - prefere acreditar na figura carismática de 

D. Miguel, o herói do passado, aquele que representa o mito do soberano amado. 

 

 No entanto, um pouco por todo o lado, o povo continua afeiçoado a Dom Miguel. Por 

onde ele passa, escorraçado, vêm aflitos ao seu encontro, beijando-lhe as mãos, abençoando-o. 

Não há vozes a culpá-lo, antes o choram na desgraça do fim. (…) Uma saída de cena cheia de 

dignidade, a alimentar o mito, (…). Até à morte, em 1866, o amado soberano da nostalgia não 

deixará de clamar pelos seus direitos à Coroa portuguesa. É um dos últimos heróis de uma época 

que morria de morte lenta, cheia de estertores, de murmúrios segredados que irão povoar os 

devaneios daqueles que não embarcam nas sendas do progresso.
1118

 

 

 Findo o período da guerra civil, o país persistiu em não encontrar um rumo: 

“continuava incorrigível em lutas partidárias, sem a paz necessária para os seus 

                                                 
1115

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 126. 
1116

  Idem, Ibidem – pág. 126. 
1117

 Idem, Ibidem – pág. 127. Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos realça-se este cenário 

de inoperância e falta de coordenação dos generais portugueses: “Em Janeiro de 1833, os miguelistas 

cercavam o Porto com uns 40 000 homens, entre tropa de linha, milícias e ordenanças, e os liberais 

defendiam-no com uns 17 000 homens, dos quais 20 por cento eram estrangeiros, entre mercenários e 

aventureiros. Era uma guerra de generais a quem faltava quase tudo: dinheiro, quadros subalternos 

(sobretudo furriéis e sargentos) e confiança uns nos outros e na tropa. De um lado e de outro, foi preciso 

recorrer a comandantes-chefes estrangeirados, por causa das querelas entre os generais portugueses.” (Cf. 

RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 487). 
1118

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 128. 
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problemas.”
1119

, como se de uma criança inconsciente se tratasse. A guerra deixara um 

rasto de destruição por todo o país, estilhaçou-o, transformou-o numa manta de 

interesses divergentes, causadores do descontentamento e de rancores acentuados pelas 

perseguições e pela ausência de lei:  

 

o primeiro governo liberal de Cândido Xavier incentivara as retaliações, apesar dos indultos que 

Dom Pedro tanto defendera. Caçavam-se os legitimistas como antes os malhados, matilhas de 

malfeitores impunes roubavam e matavam de norte a sul do país. O tesouro encontrava-se vazio. 

E no meio disto tudo, continuavam as questiúnculas entre os vintistas, fiéis à Constituição, e os 

cartistas, defensores do poder moderador da Rainha. Atacavam-se mutuamente: que o 

absolutismo se mantinha encapotado, o poder era do povo; que não, que não era nada disso, que 

a Carta fora jurada e a Rainha era o símbolo da Nação. Governo e Parlamento digladiavam-se, os 

deputados discutiam, os ministros sucediam-se e as crises avolumavam-se.
1120

  

 

 Este cenário caótico manifesta já a presença de uma das características dos 

portugueses, típica do século XX, causadora da inépcia e falta de progresso: a 

verborreia (apresentada, em data posterior à da publicação da tetralogia, de forma 

irónica por Mário de Carvalho em Fantasia para dois coronéis e uma piscina como 

uma “pulsão” incontrolável e impeditiva de consertar as limitações do país
1121

). O caos 

é sustentado pela inclusão de diversas vozes no discurso do narrador sem qualquer tipo 

de indicação gráfica. Por isso mesmo, o clima de animosidade, de confronto aberto entre 

governantes e governados e no seio da comunidade política acentua-se durante a 

primeira metade do século XIX. O país continua a estar dividido e não consegue 

encontrar a paz necessária ao progresso.
1122

 

 

O povo, desesperado de miséria, torna-se feroz
1123

 e os tumultos propagam-se. É a revolução da 

Maria da Fonte, porque foram as mulheres armadas de chuços, de enxós, de forcados, que a 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 37. Por isso mesmo, o término da guerra não implicou a pacificação do país visto “Os Liberais 

[acharem-se] minados por divisões internas e a reintegração dos Absolutistas na família política só 

contribuiu para piorar a situação.” (Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª 

ed., Lisboa: Palas Editores, 1981, pág. 18). 
1120

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, pág. 

130.).  
1121

 Cf. CARVALHO, Mário – Fantasia para dois coronéis e uma piscina, 2.ª ed., Lisboa: Editorial 

Caminho, 2004. 
1122

 Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos, esse clima de instabilidade está associado à 

sucessão dos golpes de Estado e das guerras civis: “O fim da guerra civil em 1834 não trouxe a paz. Entre 

1834 e 1851 houve pelo menos cinco golpes de Estado com sucesso e duas guerras civis (1837 e 1846 -

1847).” (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 491). 
1123

 Traço também em evidência durante os desacatos do pós-25 de abril. 
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começaram. Aproveitando a maré, uma sedição burguesa derruba Cabral e forma uma Junta 

governamental no Porto, não reconhecida pelo poder legítimo. Só em 1847, por intervenção de 

uma armada inglesa e por tropas espanholas, a paz é restabelecida, uma paz instável como todas 

as soluções exteriores.
1124

 

 

 Como consequência dessa instabilidade, geradora de violência num povo 

“pacífico e paciente”, Manuel Joaquim crê não haver capacidade para mudar o país, 

principalmente porque os políticos se escudam atrás da elaboração e aplicação de leis 

em vez de agirem e criarem as bases do progresso. 

 

 – Anda tudo às turras, em vez de equacionarem os problemas e procurarem resolvê-los. 

É um país insolúvel! Tanta energia perdida! Só teorias! Só ideias desajustadas! Só leis. E 

pronunciamentos para impor as leis, e depois mais leis e mais pronunciamentos. Inventam as 

funções sem procurarem construir as máquinas para as realizar. Políticos de utopias! Liberdades! 

A liberdade é a riqueza! Mas nisso não pensam eles, dá muito trabalho. Não há estradas, não há 

fábricas. É um país insolúvel!
1125

 

 

 Esse juízo crítico sobre a inabilidade dos políticos e a falta de homens 

visionários e concretizadores será reiterada num diálogo entre Manuel Joaquim e Fontes 

Pereira de Melo, finda a época dos conflitos liberais. Ao ministro competirá enfatizar 

essa inoperância da classe dirigente e a debilidade de carácter dos portugueses: “–

Homens como o senhor é que são precisos. E há tão poucos! Em contrapartida há 

políticos demais prometo-lhe que vou apoiá-lo com o pouco poder que tenho. Sabe, as 

mentalidades ainda estão tão agarradas às ideologias e tão pouco viradas para o 

progresso.”
1126

 Em face deste cenário, Manuel Joaquim evidencia o desalento por não 

poder intervir, ver a pátria ser destruída e o seu antigo poder ser apropriado por outras 

nações: “Então olhe a França! A Inglaterra. Também houve mudanças e veja como 

progridem. Vão acabar por nos comer tudo. Só se forem parvos é que não o fazem. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 40. 
1125

  Idem, Ibidem – pág. 41. Esta constatação, reiterada por diversas vezes ao longo da diegese, funciona 

como uma espécie de resposta prévia à interrogação retórica “Há emenda para este país?” com que 

finaliza o romance de Mário de Carvalho, Fantasia para dois coronéis e uma piscina. Embora proferida 

no interior de um cenário de desresponsabilização, de perda de identidade e de valores (típicos do 

Portugal democrático), a consciência da manutenção de um conjunto de comportamentos e situações 

perpetuáveis no tempo e incorrigíveis é evidente em ambas as narrativas (Cf. CARVALHO, Mário – Op. 

Cit., 2.ª ed., Lisboa: Editorial Caminho, 2004); vítima dessa imutabilidade, o país não consegue resgatar a 

sua antiga glória. 
1126

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 44. 
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Portugal está a ficar para trás, cada vez mais para trás. Desespera-me ver a minha terra a 

destruir-se e eu sem poder intervir.”
1127

 

 Nesse período, o Estado vê-se forçado a vender os bens em hasta pública; facto 

aproveitado pelos oportunistas para adquirirem as propriedades e afins a preços 

irrisórios, substituindo os antigos senhores
1128

. Desta forma, não houve um aumento de 

reservas nos cofres do reino, ocorreu apenas a substituição de um grupo de aristocratas 

por outros, implicando um mau uso do poder.
1129

 

 Neste ambiente, todos os esforços efetuados por D. Maria e pelo príncipe D. 

Fernando, no sentido de modernizar o país, esbarraram sistematicamente com os vícios 

instalados, a ausência de referências e com políticos mais interessados nas suas 

pequenas disputas pessoais do que em resolver os problemas do país. Ao constatar tal 

facto, o conde de Aguim enfatiza a distância incontornável existente entre o conceito de 

povo defendido pelos políticos e o povo concreto, usado de forma indiscriminada pelos 

governantes, preso aos antigos valores pátrios simbolizados por D. Miguel: “– (…) O 

vosso povo é um conceito abstracto! O povo português que eu conheço está de todo 

alheio a qualquer ideia política. Para ele a política é assunto de senhores que andam às 

turras e em nada melhoram a sua situação. O povo é uma massa ignorante e indefesa 

que se usa como justificação para as teorias dos políticos”.
1130

 

Com esta intervenção do conde torna-se notório o desfasamento existente entre o 

povo concreto e o idealizado pela classe política da época. Para estes, povo correspondia 
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Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, 

pág. 41. 
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 Idem, Ibidem – pág. 130. 
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 Victor de Sá, no artigo “A subida ao poder da burguesia em Portugal, dificuldades e 

condicionalismos” realça esse processo de apropriação de bens dos particulares pelo Estado e posterior 

venda, permitindo a criação de uma nova classe de proprietários: após 1834 “foram tomadas, durante o 

curto período de ditadura revolucionária que precedeu o restabelecimento do sistema parlamentar, 

medidas estruturais que retiraram à antiga nobreza as bases económicas do seu renitente poder político.// 

Foram extintos os conventos. Só eles detinham cerca de dois terços da propriedade territorial. Os seus 

bens móveis e imóveis reverteram para o Estado, que, por sua vez os pôs à disposição da burguesia 

liberal, em regime de propriedade privada. Também muitos bens dos absolutistas reverteram para os 

liberais, a título de indemnização pelos danos sofridos. Em pouco tempo processou-se em Portugal a 

transferência de uma massa imensa de riqueza, que consolidou e alargou o domínio da burguesia, 

nomeadamente dos financeiros estrangeiros, que se fizeram recompensar da ajuda prestada. (…)// Mas 

começou uma nova guerra, a luta pelo poder entre as diferentes facções liberais. Nos dois primeiros anos 

foi tanta avidez de riquezas que os governos e seus adeptos se tornaram conhecidos por devoristas.” (Cf. 

SÁ, Victor de – “A subida ao poder da burguesia em Portugal, dificuldades e condicionalismos” in 

Separata da Revista de História, vol. VIII, Porto: Centro de História da Universidade do Porto, 1988, 

pág. 278). 
1130

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 131. 
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a um “conjunto de cidadãos instruídos, prósperos e participativos”
1131

, logo diverso da 

generalidade dos portugueses: incultos, desinteressados e alheados das questões 

políticas. 

 

  – Meu caro, precisamente porque o povo é ignorante, temos de criar condições para que 

deixe de o ser e possa vir a participar directamente na defesa dos seus interesses. Se não fosse 

assim, jamais teria havido evolução! 

 – Mas a evolução nunca teve em vista o interesse das massas, sempre se realizou a favor 

das elites. O que agora está a acontecer implica uma mudança de mentalidades, que é um 

processo muitíssimo lento! Implica a construção de instituições sólidas e o respeito pelos valores 

seculares que regem esse mesmo povo para que ele possa vir um dia a aderir à linguagem 

revolucionária! Olha o Mouzinho da Silveira. Era um homem excepcional e foi afastado de um 

modo tão humilhante porque quis fazer tudo à pressa! Por que razão o senhor Dom Miguel ainda 

é uma referência sagrada? Não será porque simboliza a consciência veneranda da Nação? Não 

vês o atropelo destes anos todos? O descrédito que é para o tal povo que defendem? E agora 

querem anular a imagem augusta da Rainha…
1132

  

 

 Até à época da Regeneração, os governos sucedem-se numa instabilidade 

perpetuadora do atraso do país; ora acusados de brandura ora de prepotência. Tal é o 

caso do governo de Manuel Passos: “Normalizada a situação, o notável estadista 

desatava a legislar numa actividade febril, destruir o velho edifício e criar novas 

estruturas era a obsessão que lhe viria a ser fatal. Homem de inteireza e inteligência 

admiráveis, seria julgado por uns como demasiado brando, por outros como um ditador 

perigoso.”
1133

 Assim, o país estava cada vez mais perto da bancarrota e numa 

“combustão permanente”.
1134

 

 Esse ambiente de instabilidade, a saturação e miséria da população vão propiciar 

o aparecimento da ditadura de Costa Cabral, à qual aderiram muitos amigos e 

conhecidos do conde, não por opção mas por interesse visto “quando as coisas viraram, 

eles viraram também de afogadilho.”
1135

 

 Durante esse curto período, as eleições são viciadas e os jornais silenciados. 

Porém, Costa Cabral começa a dotar o país de algumas infraestruturas
1136

, desenvolve a 

                                                 
1131

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 530. 
1132

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 131. 
1133

 Idem, Ibidem – pág. 133. 
1134

  Idem, Ibidem – pág. 133. 
1135

 Idem, Ibidem – pág. 136. 
1136

 Uma dessas infraestruturas prendeu-se com a modernização das vias de comunicação: “Cabral tentou 

importar a ‘mania’ europeia dos caminhos-de-ferro para Portugal, prometendo ferrovias e ainda estradas 
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indústria; estabelece um acordo com Roma e readmite os jesuítas; consegue obter 

empréstimos em Inglaterra e favorece a atividade da agiotagem. No parlamento, os 

opositores resistem de forma inglória, pois a maioria tem a força legal e o apoio das 

elites. Dado o aumento da corrupção e dos compadrios, os opositores ao regime 

recorrem aos jornais e panfletos para difundir as suas ideias, usam em seu favor o 

descontentamento dos miguelistas e das populações rurais. Aos poucos surge uma 

rebelião popular de proporções nacionais – a Maria da Fonte –, abalando os alicerces 

políticos e deixando clara a ânsia pelo regresso de D. Miguel e dos heróis do passado. 

Como os motivos impulsionadores do coletivo não correspondem à soma das partes, o 

narrador assume o seu desconhecimento e efetua um conjunto de conjeturas de forma a 

tornar clara a dificuldade em conciliar as diferentes posições. 

 

As revoltas do povo são raras, mas quando acontecem são um susto. Não se argumenta, não se 

discute, investe-se. Contra a tirania? Talvez. Porém, a plebe não reconhecia com nitidez o que 

mudara e na generalidade não fazia juízos de valor sobre os fenómenos políticos, era tudo muito 

complicado, as gentes das aldeias não sabiam ler. Eram sim contra as novidades que provocavam 

mágoas, regiam-se por um maniqueísmo simplista, falavam por símbolos, o Santo Dom Miguel 

que tanto revivia num assanhado absolutista como num radical vintista; os satânicos Cabrais, os 

Cabrais é que eram culpados de todas as desgraças.
1137

 

  

 A revolta, por causa de dois decretos (a proibição de sepultar os mortos no 

interior das igrejas e a lei da décima), foi habilmente manobrada pelos opositores de 

Costa Cabral. Devido à ignorância do povo, manipulam-no com o falso argumento da 

avaliação das suas terras para as vender aos ingleses.
1138

 Como consequência cai o 

governo e outros lhe sucedem sem sucesso devido aos atritos internos e às cisões 

partidárias de quase meio século: “O país era um fervedouro, uma fogueira imensa que 

consumia tudo à sua passagem.”, estava “exangue”
1139

 e perto do colapso. Esse 

exaurimento vai acentuar-se no final da década de quarenta com traições no interior dos 

próprios partidos, a promulgação de leis ineficazes fazendo o país ansiar pelo 

aparecimento de um salvador. 

                                                                                                                                               
macadamizadas, que uma empresa privada, a Companhia das Obras Públicas (1844), se ofereceu para 

construir em dez anos, com subsídios do Estado. A ‘ordem’ permitiu ao país convalescer.” (Cf. RAMOS, 

Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 506). 
1137

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pp. 137 - 138. 
1138

 Idem, Ibidem – pág. 138. 
1139

  Idem, Ibidem – pág. 139. 
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 A possibilidade de contribuir para o progresso de Portugal surgirá após a 

instauração de uma paz temporária, durante o período da Regeneração:  

 

 Na capital a situação não era favorável às conversações. O buliçoso marechal Saldanha, 

enfartado com a tirania de Costa Cabral, que voltara ao poder em 1849, procurava sublevar o 

país amolecido por tantas contendas. As reacções são frouxas, quer por parte do poder instituído 

quer por parte das populações. Consegue enfim o seu intento e dá-se o movimento da 

Regeneração, que acaba finalmente com os conflitos que vieram a durar meio século.
1140

 

 

 O marechal Saldanha é recebido apoteoticamente em Lisboa e dá início a um 

período dominado pelas invenções provenientes da Revolução Industrial, de pacificação 

dos ânimos e ligeiro progresso. Tal decorreu do facto de “O País [estar] visivelmente 

cansado de tanta agitação política e [desejar] a paz. A burguesia, sobretudo, pretendia 

um governo forte mas maleável, que lhe garantisse tranquilidade e expansão 

económica.”
1141

 

 O país surge, assim, até meados do século XIX como o palco de conflitos 

intermináveis, incapaz de solucionar os seus problemas não só por viver à espera do 

regresso mítico de D. Sebastião, como por não ter vontade de cumprir as leis por si 

elaboradas. O mito do sebastianismo é um dos leitmotiv da identidade nacional 

encarado, muitas vezes, como um dos entraves ao aprofundamento das capacidades dos 

portugueses. No entanto, em épocas de crise, essa crença no regresso salvífico de D. 

Sebastião permitiu à nação compensar, pelo menos mentalmente, a conjuntura 

tumultuosa e corrupta que a massacrava ou funcionou como o impulsionador de 

mutações, a matriz legitimadora da atuação e ascensão política de determinadas 

personalidades ou regimes políticos. No século XIX, aparece associado à figura de D. 

Miguel – o símbolo da heroicidade bélica e dos velhos valores –, no século XX, a 

Sidónio Pais (o paladino da liberdade na época da implantação da República), a Salazar 

(o salvador da pátria massacrada pelas atrocidades da República) e à própria democracia 

como forma de debelar todas as limitações do passado
1142

. 

                                                 
1140

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 42. Salienta-se o visualismo da metáfora associada à utilização do verbo “enfartar” não para 

referir um problema digestivo e sim um político. 
1141

  Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 

1981, pág. 31. 
1142

  A forma como este mito foi povoando o universo literário português dos dois últimos séculos é 

abordada por Maria de Fátima Marinho em History and Myth, The Presence of National Myths in 

Portuguese Literature (Cf. MARINHO, Maria de Fátima – Op. Cit., München: Martin Meidenbauer 

Verlagsbuchhandlung, 2008). 
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Um dos exemplos do não cumprimento da lei prende-se com a proibição do 

tráfico de escravos. Apesar de ele ser ilegal, o país prefere ignorar o mercado paralelo e 

ilícito já estabelecido, não só por ele permitir arrecadar determinado tipo de 

rendimentos mas por ser a forma de fornecer mão-de-obra aos países abolicionistas. A 

eliminação desta mercantilização do ser humano só poderia concretizar-se se as 

estruturas profundas do país fossem alteradas, houvesse uma mudança de mentalidade e 

Portugal tivesse uma economia capaz de concorrer com as restantes
1143

. Assim, tal como 

não era uma revolução o motor das transformações mentais também não seriam as leis a 

fazê-lo. 

 Num país tradicionalista e avesso à inovação, toda a mudança é encarada como 

negativa e criticada por serem mais as consequências negativas que as positivas 

advindas da sua introdução. Ana de Jesus vai refletir sobre essa limitação dos 

portugueses a propósito da inauguração da linha férrea. Ela, de espírito aberto e 

perspicaz, apreende a pertinência do comboio por oposição à generalidade dos seus 

conterrâneos – míopes, defensores do pré-estabelecido, incapazes de aceitarem a 

evolução. Trazendo para o discurso do narrador, imbricado no seu (não sendo possível 

discernir com toda a clareza onde se esgota um e inicia o outro), as vozes de todos os 

opositores à introdução do comboio, Ana acentua a incapacidade dos portugueses em 

terem uma visão abrangente do meio envolvente e contribuírem para o progresso do 

país. 

 

Ela ouvira tantos ataques a propósito da construção da via férrea: ‘sem indústria é escusado 

investir somas fabulosas que só endividam o país’, ‘querem começar pelo fim’, ‘só vão 

enriquecer os comerciantes, tornando mais gritantes as diferenças entre as regiões’ e por diante. 

Podia ser tudo verdade, mas ela comprovava pessoalmente as vantagens deste empreendimento, 

sem sombra de dúvida um poderoso agente de progresso, de aproximação das gentes, de 

anulação das barreiras e do isolamento das províncias. A aldeia minhota e a família, tão 

inacessíveis até aí, ficavam próximas e palpáveis. Era-se levado através dos campos, galgando o 

espaço como por milagre, a apreciar a paisagem e deixando correr o fio do pensamento. Apesar 

do fumo e das faúlhas que enegreciam a pele e do cheiro que às vezes se tornava enjoativo, não 

se comparava com as incómodas carruagens, as estradas esburacadas e perigosas, as primitivas 

mala-postas onde se passavam noites aflitas. Podia agora retomar o convívio que perdera.
1144

 

 

                                                 
1143

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 65. 
1144

 Idem, Ibidem – pp. 69 – 70. 
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 Para além das lutas pelo poder, o Portugal do século XIX apresenta-se como a 

arena para os conflitos partidários onde ninguém tem capacidade para agir 

objetivamente em prol do país. Por isso, a legislação promulgada por Fontes Pereira de 

Melo “que castigava severamente o comércio para fazer frente ao défice do erário 

público, provocava reacções violentas que iam desde a subida em flecha dos preços, até 

ao açambarcamento por parte dos lojistas e consumidores”
1145

. No entanto, Manuel 

Joaquim não é a única voz discordante no seio do país. Muitas outras são as 

personalidades defensoras do progresso e da necessidade de alterar velhos princípios e 

formas de agir. Esse grupo de políticos, mais coerentes e objetivos, inclui elementos de 

diversas camadas sócio-profissionais: o conde de Aguim (jurista), o barão de Tondeia 

(“corifeu da indústria vidreira”), o visconde de Paredes (latifundiário), António José de 

Seixas (deputado). Porém, se o posicionamento ideológico os aproxima do conceito do 

português heróico (aquele que contribui para o evoluir do país) preconizado por Manuel 

Joaquim, a sua inoperância e passividade distancia-os dessa personagem. 

 

 – Senhor conde, ou senhor ministro, não sei bem como o tratar, é agora que vai salvar o 

país? 

 O interpelado riu bem-disposto, mas depois tornou-se sério: 

 – Apesar de ter aceite o cargo, não dou muito tempo de vida a este Governo, minha 

senhora. Se o Aguiar, com um Governo de consenso, não conseguiu resolver a crise, muito 

menos conseguirá este. Enfrentamos uma conjuntura grave que se arrasta há muitos anos. Já não 

tenho idade para estes desafios. Infelizmente não consigo resistir a um apelo. 

 O barão de Tondeia, conterrâneo de Aguim e corifeu da indústria vidreira, de cara larga 

e pêra grisalha, acudiu num tom pessimista: 

 – O meu amigo é generoso e um dos homens competentes da nossa praça, toda a gente o 

sabe. Mas este desgraçado país não tem conserto. Ninguém quer abdicar dos seus interessezinhos 

partidários para resolver as questões de fundo. Vejam lá fora, como eles conseguem! Nós 

perdemos o comboio do avanço industrial. Endividou-se a nação com a construção da via férrea 

e não se desenvolveu a técnica. O povo não quer trabalhar nem apertar o cinto. Só com medidas 

drásticas é que é possível sair deste atoleiro.
1146

 

                                                 
1145

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pp. 77– 78. 
1146

 Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos é apresentada a opinião de Alexandre Herculano 

para explicitar os motivos de o país, durante o período da Regeneração, ter continuado a ser incapaz de 

resolver os seus problemas. Uma das principais causas da ingovernabilidade de Portugal e do seu atraso 

prendia-se com o facto de a classe política depender economicamente dos cargos públicos, razão pela 

qual não estava interessada em contribuir para o progresso do país: “Alexandre Herculano, que colaborou 

com Saldanha no golpe de 1851 e depois se zangou com ele, fez a teoria da Regeneração. A causa de 

todos os conflitos estava, segundo ele, em Portugal ser um país pobre. Muitos dos políticos, sem fortuna 

pessoal, dependiam dos cargos públicos, o que só tornava mais desesperada a sua luta pelo poder. Maior 
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 – Coitado do povo, que não faz outra coisa senão apertar o cinto. E se não quisesse 

trabalhar, porque é que emigra? O que não lhe dão é instrução e eles mantêm-se agarrados aos 

esquemas medievais, sem produtividade nenhuma. Emigram porque não têm outra hipótese. Não 

há por parte do poder político uma coordenação dos esforços. Há anos que se anda a prometer 

uma saída para a crise. Onde é que ela está? Dêem-nos escolas, institutos agrícolas, subsídios e aí 

sim, outro galo cantará – o visconde de Paredes, rubicundo e aceso, na sua qualidade de 

agricultor esforçado, exaltava-se. 

 António José de Seixas puxou do seu assunto favorito: 

 – Os emigrantes são os mais castigados com a crise. Cada vez emigram em maior 

número e em condições mais sinistras. Tem-se conseguido muito com a política abolicionista 

para a supressão do tráfico negreiro, mas na realidade trocam-se os escravos negros pelos 

emigrantes portugueses. E a esses ninguém os defende. Não têm estatuto de inferioridade e, 

apesar disso, estão numa situação tão trágica como estavam os escravos aqui há anos. 

(…) 

 – Mais complicado se torna porque se controla menos. É uma questão de mentalidades e 

essa é a mais difícil de resolver. Enquanto houver mercados e lucros, não há leis que o evitem. 

Negros ou brancos, há-de haver sempre escravatura, dêem-lhe o nome que lhe derem. (…) 

 – (…) Se querem a minha opinião, a questão é que todos esperam que as soluções dos 

problemas surjam como por milagre duma entidade superior e não tratam de resolvê-los por si. 

Se houvesse mais homens aqui como o Teixeira!  (…)
1147

. 

 

 No fundo, estes homens abordam as questões basilares da construção de 

Portugal, os aspetos nunca resolvidos e eternamente equacionados pelas diversas 

legislaturas. Esses itens permitem apreender parte do complexo de Hamlet tão 

característico do ser português: o não saber se optar pelo lado heróico e concretizador de 

sonhos, se pelo lado passivo e amorfo permanecendo indefinidamente à espera da vinda 

salvífica de um D. Sebastião, enquanto se formulam princípios e teorias que não sairão 

do campo especulativo e teorético. Este antagonismo inerente à nacionalidade 

portuguesa foi logo traçado no início de Os Pioneiros por Maria Rita: “(…) Portugal 

tem qualidades espantosas! Criou o Brasil. Abriu novos mundos. É um povo audacioso, 

aventureiro. Se calhar nos assuntos das riquezas será mais fraco.”
1148

 

  O período da Regeneração é apresentado como o da pacificação dos ânimos e da 

aproximação de Portugal aos países desenvolvidos. Para tentar criar a imagem do país 

                                                                                                                                               
riqueza criaria lugar para todos. Uma boa administração, dedicada ao ‘fomento material’, resolveria 

tudo.” (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 

519). 
1147

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pp. 79– 81. 
1148

 Idem, Ibidem – pág. 41. 



 218 

moderno e em franco progresso realiza-se a Exposição Industrial no Porto, sendo o 

Palácio de Cristal o pólo para onde convergiram as inovações, as máquinas, as obras de 

arte e da técnica anunciadoras de um novo mundo.
1149

 

 As lutas partidárias vão dar lugar ao rotativismo e a um diminuir das tensões 

políticas; o povo, em nome de quem se fez a revolução, continuava “analfabeto, 

impermeável às mudanças e sobretudo às propostas de liberdade.”
1150

 Contudo, a 

verborreia continua a imperar, esgotando as energias dos políticos, dificultando-lhes a 

ação. Disso tem consciência Ana ao refletir sobre as teorias apresentadas pelos amigos 

do conde: “Ana pensou para consigo que se calhar as energias se gastavam nessas 

tertúlias e quezílias em vez de resolverem os problemas concretos do país, os políticos 

preferiam a ineficiência à desordem.”
1151

 No fundo, esses homens correspondem ao 

“herói adiado” de Fernando Pessoa, detentor de imensas capacidades, pronto a 

ultrapassar as suas limitações, com a condição de não ser exigido a comprovação dessas 

características. Por isso, o português tem em si próprio um D. Sebastião visto limitar-se 

a sonhar, a verbalizar, mas a raramente concretizar
1152

.  

 De igual modo, o carácter dos portugueses prossegue rumo à desvirtuação e 

negação dos valores pátrios. Nasce uma nova geração movida pelo tédio, horror ao 

tipicamente português, derrotada a priori e pautando a existência pela imitação dos 

modelos estrangeiros: 

 

Agora falava-se no tédio, na decadência, era de bom tom queixar-se do vazio de ideais, do 

pessimismo, a crítica acirrava-se através da arma mais destrutiva, o ridículo. Ridicularizava-se 

tudo, os costumes, a burguesia, a Igreja, os políticos. Proliferava a vergonha das coisas 

portuguesas, como se as coisas portuguesas fossem uma espécie de fado maléfico que 

emperrasse as esperanças de sucesso. Um derrotismo acusador minava as vontades, escoava-se 

nos jornais, nas conversas, as energias consumiam-se nos ataques ao poder, gerando um vazio 

abúlico de impostura.
1153
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 72. 
1150

 Idem, Ibidem – pág. 144. 
1151

 Idem, Ibidem – pág. 158. 
1152

  Cf. PESSOA, Fernando– Mensagem e Outros Poemas Afins (intr., org. e biobibl. António Quadros), 

2.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-América, s/d, pág. 155. 
1153

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 161. Esse cenário de decadência da raça e valorização dos valores e comportamentos vindos 

do estrangeiro é bem evidente em Os Maias de Eça de Queirós não só no passeio final no Largo do 

Loreto, mas também associado a personagens como Dâmaso Salcede. 
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 Exemplo máximo da incapacidade de os governantes e do país em valorizar os 

portugueses é o episódio relativo à morte de Alexandre Herculano. Um dos vultos do 

liberalismo português, um escritor de renome, morre e não há qualquer tipo de reação 

do governo. É por não haver a valorização dos grandes homens da pátria que a nova 

geração surge destituída de valores e de capacidades, limitando-se a imitar os 

comportamentos vindos do estrangeiro. Mais uma vez ficará clara a presença do 

complexo de inferioridade dos portugueses que os leva a preterir os valores pátrios e a 

exacerbar as capacidades dos estrangeiros, razão de não se identificarem nem com uns 

nem com os outros. 

 

 – Parece impossível que o Governo não se tenha manifestado oficialmente! Se fosse o 

Fontes não cometia uma gaffe destas! Ele até nem tinha queda para os intelectuais, mas 

valorizava o que era português. E o Herculano é o nosso maior escritor, não desfazendo no 

senhor conde. O malandro do Ávila não lhe perdoa as Conferências do Casino que lhe causaram 

a queda do ministério! É um sacrilégio! Por isso a nossa juventude já nem conhece os valores da 

Pátria. Só contam os estrangeiros, sobretudo os franceses. É só estrangeirismos, são incapazes de 

ver o que por cá se faz e o muito que há para fazer! Lá fora é que é bom, lá fora é que há génios, 

lá fora é que há obras! Porque é que não emigram?
1154

 

 

 – O Herculano foi um dos maiores génios portugueses. E mais que isso, foi o homem 

mais honesto e melhor que conheci. Tive a honra de ser seu amigo e penaliza-me que se tenha 

zangado comigo por um disparate sem importância. Mas seja como for, o país fica mais pobre 

sem ele. Amargo, irascível, cáustico, intransigente, considero que ele personalizava a própria 

essência da virtude, que aliás não é nada cómoda. E por isso se afastou, era grande de mais para 

este nosso mundo mesquinho!
1155

 

 

 Ao longo deste trajeto pelo período da Regeneração quase não é feita referência 

à atuação dos membros da Geração de 70. No entanto, algumas das posições assumidas 

pelo conde de Aguim e pelo seu círculo de amigos são oriundas do pensamento e 

atuação de homens como Oliveira Martins, como é o caso da valorização da 

participação cívica da população, a consciência da necessidade do alargamento da 

educação/instrução à classe desfavorecida – o povo – para lhe permitir evoluir, o 

próprio conceito de povo (visto como uma massa desprovida de capacidades atuantes, 

vivendo da lembrança de D. Miguel e acreditando no seu regresso): 

                                                 
1154

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 166. 
1155

 Idem, Ibidem – pág. 167. 
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Os liberais portugueses tinham-se proposto, a partir do “fragmento” português, construir uma 

nação. Quiseram fazê-lo, desde a década de 1830, através da participação cívica, da prosperidade 

derivada da liberdade de empreendimento, do fim da coacção eclesiástica, da educação e de 

referências intelectuais e emocionais comuns, obtidas pelo estudo do folclore, da História e da 

literatura. A “nova geração” prosseguiu essa empresa. Praticamente, construíram uma cultura: 

uma galeria de tipos sociais próprios, como o “conselheiro Acácio”, com Eça de Queirós; o 

cânone da literatura e do folclore portugueses, com Teófilo Braga; os “quadros” e a teoria da 

História nacional, com Oliveira Martins; a crítica dos costumes num sentido progressivo, com 

Ramalho Ortigão. Com a comemoração do 10 de Junho de 1880, promovida por uma comissão 

de que faziam parte Teófilo e Ramalho, instituíram a festa nacional, à volta de Camões. E o 

povo? Oliveira Martins imaginou-o “sebastianista” e “miguelista”, caído, depois da ruína do 

velho absolutismo tradicional, numa passividade nostálgica, apenas despertada de quando em 

vez por indignações e desesperos ocasionais. Para ilustrar a ideia, o desenhador Rafael Bordalo 

Pinheiro, autor do semanário satírico O António Maria (1879-1885), concebeu a figura do “Zé 

Povinho”, (…).
1156

 

 

 A genialidade de alguns desses homens, nomeadamente Oliveira Martins, é 

apresentada como não sendo eficaz num país dominado, há muito, pela preocupação 

com os interesses de classe e não com a criação de um governo apartidário, súmula de 

todas as mentes válidas, para dar início aos alicerces da reconstrução do país.  

 

 – A questão é que o rotativismo perverteu o sistema democrático. Não há hipótese de 

governar assim. Os deputados são sempre os mesmos e o vício político caiu no sofisma. Onde 

está a representatividade nacional, onde está a preocupação pelas questões concretas? A política 

portuguesa tornou-se uma singularidade parlamentar, não se procura governar o país, o objectivo 

está em se ser eleito ministro. Ou conselheiro. Ou deputado. Este, meus senhores, é o mal que 

mina a Nação! Poder-se-á admitir que a Nação sofra com a ambição sôfrega de uma minoria? 

Todos concordais que não. No entanto, para o impedir é necessária coragem. Se o Parlamento, 

tal como está, é um impeditivo, dissolva-se o Parlamento! O Senhor Dom Carlos, embora jovem, 

tem coragem de sobra para o fazer. E depois? Quantos possuem o denodo para o secundar?
1157

 

 

 Esse lugar fulcral atribuído aos partidos, muito mais do que aos homens, na vida 

política nacional é realçado por Luís Gonzaga (marido de Matilde), durante a tentativa 

de forçar Júlio Teixeira (filho de Manuel Joaquim) a manifestar a sua opinião quanto à 

recente tentativa de Oliveira Martins em formar um governo apartidário. Nessa 

                                                 
1156

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pp. 544 – 

45. 
1157

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 35. 
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intervenção torna-se patente a descredibilização da classe política visto a governação ser 

encarada como um jogo, no qual cada um dos intervenientes “aposta” no concorrente 

mais apto a resistir aos ataques dos adversários e não naquele que surge dotado de 

aptidões para lutar pelo progresso do país.
1158

  

 A inépcia dos governantes associada às mutações ideológicas e sociais permitiu 

criar um clima de desrespeito pela monarquia portuguesa, de desordem generalizada em 

prol da defesa das liberdades individuais, fazendo do país um alvo de fácil captura, 

neste caso, tornando-o incapaz de reagir aos ataques internos e eliminar os seus algozes. 

 Defensor da manutenção da ordem pré-estabelecida e dos princípios políticos 

inerentes a um sistema monárquico, Luís Gonzaga vê os republicanos como 

delinquentes a quem se devia expatriar; tem a perceção das consequências advindas da 

mudança abrupta de comportamento – por isso encara como uma “perversão” a ênfase 

conferida às questões da liberdade
1159

 – e antevê um futuro negativo para a classe 

emergente (a operária) facilmente manipulável dado não ter colmatado a ignorância e o 

analfabetismo da classe de origem: o povo. 

 Assim, o caos começa a instalar-se como uma hidra e vai “devorando” o país. 

  

 – O problema é que já não se pode viver sem estar de um lado qualquer. A não ser os 

pobres e os analfabetos. E mesmo esses já não são o que eram. Agora há uma nova classe, a 

classe operária! É o progresso! Lá por andarem à volta das máquinas, não deixam de ser 

analfabetos. E fazem reivindicações! São os carbonários que os atiçam. Os desgraçados hão-de 

morrer na cruz dos seus algozes. Sabe o que lhe digo, Júlio? O meu amigo é um ingénuo. E a 

ingenuidade é mais perigosa que a malvadez. Não entende que a desordem é como uma hidra? 

Corta-se uma cabeça e nascem duas no lugar dela. O problema é que já não se corta cabeça 

nenhuma e o país está a ser devorado.
1160

 

 

 Tal como iniciou, o Portugal do século XIX terminará marcado pelos 

ressentimentos, humilhações e capitulação do país aos interesses de outros povos. O 

Ultimatum será o rastilho que conduzirá Portugal a um dos momentos mais sangrentos 

da sua história: a implantação da República. 

 No fundo, esse acordo com a Inglaterra mais não vai fazer que acicatar os 

ânimos e servir de bandeira ao serviço dos republicanos na tentativa de derrubar a 

                                                 
1158

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 32.  
1159

 Idem, Ibidem – pág. 32 – 33. 
1160

 Idem, Ibidem – pág. 33. 
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Monarquia. Por isso mesmo, não reconhecem os esforços diplomáticos do Governo para 

manter uma determinada posição na Europa, para “exigir” os direitos de um país sem 

capacidade para tal. Os opositores ao regime usam essa capitulação aos interesses 

ingleses para instigar o povo contra o rei e aumentar o descrédito da monarquia, para 

destruir figuras públicas importantes e minar a ideia do respeito e autoridade. Nessa 

estratégia de aviltamento das instituições colabora também a imprensa nacional, 

dominada por uma “ferocidade” inqualificável. 

 Tal como Manuel Joaquim profetizara um dia, os territórios africanos 

permitiriam ao país superar a crise, no entanto vão ser também eles o cerne das 

discórdias. No final do século XIX propiciarão a instauração da República e, em 

meados do século XX, conduzirão à derrocada do Estado Novo. 

 Ao fim de quase quarenta anos de paz aparente, o país caminha inelutavelmente 

para a rutura total. Por um lado, devido à incapacidade das elites; por outro, por ser um 

país pobre, enfraquecido, despojado do seu vínculo ancestral com os heróis da história 

pátria; mas principalmente por a generalidade dos habitantes se preocupar com “os seus 

interesses pessoais” e ter perdido as referências e os valores. 

 Esse lado interesseiro e mesquinho do denominado povo é realçado por João 

Franco: “– E quanto tempo demora a educar um povo? Talvez no tempo dos nossos 

bisnetos! E mesmo assim… Duvido que alguma vez o povo consiga escolher o que 

convém ao país. Há-de sempre defender, primeiro, os seus interesses pessoais. 

Entretanto vamos ao fundo.”
1161

 Já o conde de Aguim, fazendo uso da sua tão 

característica lucidez, tem a perceção da complexidade da situação; para a derrocada do 

país contribuíram todos os membros da nação independentemente da camada social: 

“Um país pobre, instituições enfraquecidas, como referia o João, uma massa de gente 

ignorante, como muito bem sublinhou o Bernardino, pequenas elites lutando umas 

contra as outras. Como vêem, não tenho a solução na manga, aliás só um mágico a 

teria.”
1162

 

 Num país sem poder político internacional
1163

, “órfão” de referências, incapaz de 

unir esforços para a resolução do problema coletivo, a crença na vinda de um Salvador 

                                                 
1161

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 36. 
1162

 Idem, Ibidem – pág. 36. Em pleno século XXI, Miguel Real culpabilizará essas elites pelo atraso do 

país (Cf. REAL, Miguel – Nova Teoria do Mal, 3.ª ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2012, pág. 12). 
1163

 A personagem histórica Hintze Ribeiro explora a forma como é criada a imagem internacional do 

país: através da manipulação da imprensa; Portugal pagava somas avultadas aos jornalistas para ser 
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intensifica o espírito fatalista e passivo dos seres, remetendo-os para a imobilidade. Essa 

é uma das muitas consequências do Ultimatum inglês
1164

, como salienta o conde de 

Aguim: “Veja-se o Ultimatum! O povo sentiu-se órfão, em risco de perder a honra 

legada pelos heróis do passado. (…) O espírito português é fatalista, fica-se à espera do 

Messias. E o pobre Senhor Dom Carlos é que paga porque não é o Messias. A nossa 

Pátria está em grave crise de valores.”
1165

Contudo, Ana de Jesus, num juízo profético, 

particulariza como início da degradação a “brecha” aberta “na muralha da autoridade”. 

 Ao findar o século, termina também a existência do conde e, mais uma vez, é ele 

o espírito clarividente, uma espécie de profeta ao captar a ausência de linearidade no 

devir humano (a História é feita de recuos e avanços, nunca ninguém é, efetivamente, 

um pioneiro
1166

) e a forma díspar como os elementos masculinos e femininos da nação 

agem. É este símbolo do político incorruptível, do cidadão consciente do seu contributo, 

o grande apologista do setor humano continuamente negligenciado pelos portugueses: 

as mulheres, enquanto gestoras do espaço privado onde os homens se realizam
1167

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
difundido um determinado retrato do país. (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História 

Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 37). 
1164

  Maria Filomena Mónica considera ter sido esse Ultimatum o motor da criação do Império Português, 

isto é, só a partir dele os portugueses manifestaram interesse pelas colónias (Cf. MÓNICA, Maria 

Filomena – A Queda da Monarquia: Portugal na Viragem do Século, 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 2000, pág. 15). 
1165

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 37. 
1166

  Esta posição do conde assemelha-se à teoria do “corso e ricorso” defendida por Giambattista Vico 

(aspeto já abordado a propósito de outra intervenção da mesma personagem – Cf. pág. 159 da presente 

tese – e alvo de aprofundamento no capítulo IV). 
1167

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 50 e página 36, nota 100 da presente tese. 
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6. O Portugal da República: a preparação para a chegada de um novo D. Sebastião 

 

 

       “Dorme, mãe Pátria, nula e postergada,  

         E, se um sonho de esperança te surgir,  

         Não creias nele, porque tudo é nada, 

         E nunca vem aquilo que há-de vir.” 

         Fernando Pessoa, Elegia na sombra 

 

 

 O final do século XIX e início de XX serão marcados em simultâneo por 

evidências de progresso ao nível das infraestruturas (a iluminação pública a gás, a 

construção de bairros novos, os primeiros automóveis
1168

) e pela perceção da 

desagregação do regime monárquico e dos seus valores. 

 O final do segundo volume da tetralogia deixa clara a existência de um ambiente 

conturbado, dominado pelo caos e agressividade, pautado por um adensar do fosso 

existente entre as várias fações políticas. De um lado, o rei D. Carlos (apresentado como 

“ingénuo” e “sem sorte”
1169

), vítima não só de conspirações externas (por parte dos 

republicanos) como das internas, no seio da corte
1170

 e, por isso, impotente para impedir 

a cisão dos monárquicos em diversos partidos em contínua hostilidade ou de antever os 

perigos dado crer na passividade dos portugueses
1171

. Do outro, homens como Afonso 

Costa (dominado por um “rancor” contra “os ricos, os poderosos, os aristocratas”
1172

) e 

os republicanos capazes de organizarem uma ampla campanha de difamação contra a 

casa real usando todos os meios ao seu dispor. 

                                                 
1168

  “(…) Lisboa mudava com o progresso que se introduzia a passos de gigante. (…): eram os novos 

bairros que se estendiam a perder de vista, eram as instalações telefónicas (…), era a luz eléctrica que 

começava a proliferar nalguns serviços públicos, eram os automóveis” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os 

Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 97). Esse progresso 

prende-se com a capital, a Lisboa cantada por Cesário em poemas como “Num bairro moderno” (Cf. 

VERDE, Cesário – Obra Completa de Cesário Verde, 8.ª ed., Lisboa: Livros Horizonte, 2003).  
1169

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 79. 
1170

  “Sucediam-se as conspirações contra o Rei, eram os maçons, os carbonarios, os anarquistas. E os 

monarquicos  incomodavam-se pouco” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 104). 
1171

  Nas “Memórias da tia Graça” menciona-se: “Por volta de 1907, os animos andavam exaltadissimos 

(…). Os monárquicos dividiam-se em partidos que se insultavam e se enfraqueciam constantemente (…). 

Os partidos Republicanos trabalhavam assiduamente em comicios, nos jornais, com absoluta liberdade: 

infamias contra a familia real, criticas horriveis, caricaturas grosseiras.” (Cf. Idem, Ibidem – pp. 103 – 

104); “O Rei afirmou-lhe que nada tinha a recear do bom povo portuguez (…). À chegada assassinaram 

o Rei Dom Carlos e o Príncipe Dom Luis Filipe.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 104). 
1172

 Idem, Ibidem – pág. 52. 
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 O fim de século é dominado por uma onda de negativismo à qual Portugal não é 

alheio. No entanto, se as visões catastróficas do resto da Europa se associam à crença no 

fim do mundo e na vinda do Anticristo, Portugal é assombrado pelo desgaste contínuo 

do sistema monárquico, pela corrupção dos políticos e pela proliferação de 

comportamentos desajustados. Por isso mesmo, o núcleo de amigos de António Diogo 

da Silveira antevê o efeito pernicioso da falta de regras, da vontade de progredir sem 

esforço
1173

; por outro, Elvirinha – numa das suas visões – capta a violência 

caracterizadora da implantação da Primeira República: 

 

 – Não sei se será o fim do mundo. Mas havia sangue e gritos arrepiantes. Vi gente a 

torcer-se em agonias. Um barulho atroador não me deixava ouvir o que elas diziam. Queriam 

prevenir-me de qualquer coisa, porque eu via as bocas a abrirem-se e a fecharem-se como as 

bocas dos peixes nos aquários. Ainda bem que não ouvi para não me afligir mais. Sei que vai 

haver uma matança horrível. Sei isso e não posso fazer nada. Ó mana, aproximam-se tempos 

terríveis!
1174

 

 

 A monarquia vai morrendo de forma lenta, como o pressente a rainha D. Amélia: 

o dinheiro não é suficiente, D. Carlos era demasiado autoritário
1175

 para a época e 

rodeava-se de maus conselheiros, os monárquicos estavam dominados por questiúnculas 

internas e os republicanos saíam fortalecidos
1176

. Os governos sucedem-se em catadupa 

pelos mais diversos motivos, principalmente por questões do foro financeiro e ético 

como a denominada “questão dos tabacos”. Por causa dela apresentará a demissão 

                                                 
1173

 “Troava contra a libertinagem da nação, contra as loucuras dos gastos, a dívida pública era para ele 

[António Diogo] a ferida mais grave das múltiplas enfermidades do país (…) ‘querem ser ricos sem 

trabalhar, as grandes desordens vêm da indisciplina, da preguiça e da desonestidade!’ ” (Cf. BELTRÃO, 

Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 89). No 

fundo, a personagem traça um retrato generalista dos seus conterrâneos e antecipa os aspetos conducentes 

à decadência dos seus descendentes. 
1174

 Idem, Ibidem – pág. 98. 
1175

  A imagem veiculada pela personagem rainha D. Amélia não é equivalente ao perfil do monarca 

apresentado na História de Portugal coordenada por Rui Ramos bem como noutras histórias de Portugal: 

“D. Carlos não estava possuído de messianismo dinástico. Era o típico monarca liberal, interessado em 

arte (deixou mais de meio milhar de quadros e desenhos) e na ciência (especialmente a oceanografia). 

Não era imperativo nem precipitado, mas amável no trato pessoal e atreito a adiar decisões.” (Cf. 

RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 560 e PINTO, Jaime 

Nogueira – Nobre Povo Os anos da República, Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010, pág. 78). Também 

João Franco, no volume dedicado à correspondência que o rei trocou consigo, apresenta um monarca 

lúcido, preocupado com o país e consciente das adversidades (Cf. CARLOS I, Rei de Portugal – Cartas 

D’el Rei D. Carlos I a João Franco Castello-Branco seu último Presidente do Conselho (comp. João 

Franco Castello-Branco), s/l: Livrarias Aillaud e Bertand, 1924). 
1176

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pp. 112 – 113. 
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Hintze Ribeiro
1177

, posteriormente o rei demite José Luciano de Castro em virtude do 

escândalo gerado e convida João Franco para o lugar. No entanto, independentemente 

dessa alteração de rosto, nada diminui o ímpeto dos republicanos no Parlamento. 

Afonso Costa e António José de Almeida exigem a deposição do rei e a implantação da 

República inflamando os ânimos dos portugueses
1178

. 

 Indiferente aos discursos de monárquicos e republicanos, a elite lisboeta age 

como se todos os incidentes fossem meras peripécias de um jogo do qual ela era um 

mero espectador; acreditava estar acima de qualquer regime e, por isso, as decisões 

tomadas pelos políticos em nada alterariam o seu quotidiano, daí a capacidade para 

continuarem a divertir-se como sempre haviam feito: “o tom decorria optimista e 

displicente, como se nada daquilo lhes tocasse, acima que estavam de qualquer 

percalço”, “A sociedade lisboeta divertia-se na segurança do seu incólume estatuto.”
1179

 

 As consequências desse alheamento serão profundamente negativas não só por 

as diversas conspirações terem culminado no assassinato do rei, em 1908, como por os 

republicanos terem perseguido de forma feroz os “Talassas” (os apoiantes da 

monarquia) e terem facilitado o acesso às armas aos populares. Não só as pessoas eram 

incomodadas na rua, como é dito nas “Memórias da tia Graça”, como diversas figuras 

políticas e religiosas foram selvaticamente assassinadas
1180

. Tal é o caso do ataque aos 

irmãos lazaristas, ao Convento dos Cardais, a José Luciano de Castro – poupado apenas 

pela intervenção das filhas 
1181

. 

 Após dois anos e meio de governação do país pelo filho mais novo de D. Carlos 

(mal preparado e aconselhado, rodeado de políticos impotentes e receosos), sem 

qualquer tipo de tentativa para descobrir os cabecilhas do regicídio, D Manuel II parte 

para o exílio e a República é implantada a cinco de outubro de 1910 prometendo aos 

portugueses um novo Portugal: sem classes privilegiadas, sem privações. A 

ingovernabilidade do país é apresentada por Filipe Ribeiro de Meneses como uma das 

principais causas do término da Monarquia. Para além disso, reitera – tal como sucede 

nas Histórias de Portugal – as dificuldades associadas à atuação do último monarca 

português, D. Manuel II, bem como o facto de a Primeira República ter surpreendido de 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 119. 
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 Idem, Ibidem – pp. 130 – 131. 
1179

  Idem, Ibidem – pág. 137. 
1180

 Idem, Ibidem – pág. 144 
1181

  Idem, Ibidem – pág. 150. 



 227 

forma violenta a generalidade do país
1182

. Maria Filomena Mónica enfatiza o facto de, 

em 1910, o país se ter distanciado dos congéneres europeus, continuar marcado por uma 

economia rural e uma população analfabeta. Daí haver a vontade de imputar a 

alguém/algo a responsabilidade pelo atraso, razão pela qual o rei D. Carlos e a 

Monarquia se tornaram nos alvos mais fáceis
1183

. 

 Ao contrário do esperado, o novo Portugal (o republicano) começa com a 

ocorrência de atos violentos, praticados por anónimos indiferentes aos apelos dos 

políticos, daí o nome de “Formiga Branca”; sucedem-se as greves, as barricadas, as 

prisões aleatórias, diversos oficiais demitem-se e todos os que de algum modo foram 

associados à Monarquia perdem os seus lugares (como Júlio, despedido sem aviso 

prévio). Os defensores da República, com exceção de Afonso Costa, constatam não ser 

este o Portugal sonhado; os próprios populares detetam a fraude, nada mudou na sua 

situação, os poderosos continuam a ter o seu lugar privilegiado: “Assim, passado o 

tempo regulamentar de luto monárquico, os senhores da finança voltavam à vida 

anterior, prudentes em não provocar, mas seguros das suas cauções.”
1184

   

 Durante a Primeira República sucedem-se os governos, adensa-se a instabilidade 

política e social, o país torna-se ainda mais “ingovernável”
1185

. A esta crise sistemática 

vêm juntar-se os efeitos colaterais da Primeira Guerra Mundial, acrescidos das 

consequências da entrada de Portugal na guerra a partir de 1917. Desse “País em crise, 

tumultuado, depauperado”
1186

, parte o Corpo Expedicionário Português para França a 

fim de assegurar a posição do país no seio da comunidade internacional, intensificando 

o clima de descontentamento vivido internamente:  

                                                 
1182

 Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Uma Biografia Política (trad. Teresa Casal), 2.ª ed., 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 31 – 32.  
1183

 Cf. MÓNICA, Maria Filomena – A Queda da Monarquia: Portugal na Viragem do Século, 2.ª ed., 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, pág. 28. 
1184

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 155. 
1185

  Esse período da história portuguesa é denominado de “Balbúrdia sanguinolenta” por Mircea Eliade 

no seu livro sobre Salazar, escrito em 1942, mas só agora vindo a público (Cf. ELIADE, Mircea – 
Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pp. 91 – 104). Também Douglas 

Wheeler, no artigo “A Primeira República Portuguesa e a História” realça: “A Primeira República 

Portuguesa (1910 –26) constituiu a primeira tentativa persistente de estabelecer e manter uma democracia 

parlamentar. Apesar das intenções e dos ideais generosos e do entusiasmo inicial, os republicanos foram 

incapazes de criar um sistema estável e plenamente progressista. A República foi prejudicada pela 

frequente violência pública, pela instabilidade política, pela falta de continuidade administrativa e pela 

impotência governamental. Com um total de quarenta e cinco governos, oito eleições gerais e oito 

presidentes em quinze anos e oito meses, a República Portuguesa foi o regime parlamentar mais instável 

da Europa ocidental.” (Cf. WHEELER, Douglas – Op. Cit. in Análise Social, vol. XIV (56), 1978 – 4.º, 

Lisboa: ICSUL, pág. 865). 
1186

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 200. 



 228 

A escassez de víveres em consequência da guerra provocava tumultos de rua, assaltos a padarias 

que o Governo reprimia com brutalidade e essa brutalidade levava a retaliações, num círculo 

cada vez mais incontornável. As greves explodiam, paralisando a vida das cidades e por todo o 

País um suspiro rouco, perturbado, sôfrego, subia do povo, avolumava-se no medo pelos seus 

que lutavam em terras estranhas, pondo as vidas em risco por causas alheias e o grande acusado 

tornava-se Afonso Costa, o ogre assassino, o terrível tirano que se alimentava de carne humana, 

porque alguém teria de arcar com as culpas, alguém lá de cima da esfera decisiva dos 

poderes.
1187

 

 

 De libertador, Afonso Costa torna-se numa espécie de ser malévolo, misto de 

animal selvagem/ser humano (faceta realçada pela inserção de dois segmentos frásicos 

paralelísticos e pela imagem do canibal inerente à oração subordinada relativa 

explicativa), saciado com o sofrimento alheio
1188

. Paulatinamente, instala-se um clima 

de contínua má disposição – sintetizado no “suspiro rouco, perturbado, sôfrego”, 

intensificado pela tripla adjetivação e prolongado pelo valor iterativo do verbo “subir” 

no pretérito imperfeito do indicativo –, de pequenos conflitos sem grandes 

consequências, as “bernardas”. 

 O Portugal da República continua a apresentar os traços já captados noutros 

momentos da história nacional (a ingovernabilidade, a incapacidade em criar riqueza, a 

inoperância dos governantes), assim como não foi capaz de congregar os portugueses 

em torno de uma imagem una do país. Para contornar esse negativismo, uma parte dos 

portugueses anseia pelo regresso mítico de D. Miguel (de um ditador capaz de reerguer 

o país) e outra dedica-se ao culto do sobrenatural a que os milagres de Fátima vêm dar 

novo vigor
1189

. 

 Nesse clima de consternação geral, o aparecimento de um homem com o perfil 

adequado não se faz esperar, Sidónio Pais é visto como o “Salvador da Pátria”, à 

semelhança de D. Sebastião e de D. Miguel, dotado de qualidades físicas e morais 

propiciadoras do apoio generalizado dos portugueses
1190

. Por isso mesmo, foi acolhido 

                                                 
1187

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 207. 
1188

  A impopularidade de Afonso Costa, advinda da participação de Portugal na Primeira Guerra 

Mundial, é também enfatizada por Oliveira Marques (Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de 

Portugal, vol. III, 2,ª ed., Lisboa: Palas Editores, 1981, pág. 238). 
1189

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 211. 
1190

  Luísa Beltrão e Mircea Eliade apresentam a construção do homem político, capaz de mover as 

massas quer pela sua presença física quer pelo poder do seu discurso. Esse retrato corresponde a uma das 

poucas situações em que a História Oficial privilegia o lado privado: o homem e a sua popularidade. Na 

História de Portugal coordenada por Rui Ramos afirma-se: “Sidónio Pais assumiu a chefia do novo 
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como um enviado da divindade, a resposta às preces feitas a Nossa Senhora de Fátima; a 

elite via-o como um dos seus:  

 

No dia cinco surgiu o Salvador da Pátria, que a Pátria moribunda recebeu com honras de Rei: 

Sidónio Pais, de lindo porte, magnífico, generoso, de coragem romântica, consolador dos aflitos, 

apaziguando os ânimos com palavras de renovação
1191

 (…); De gestos finos e aristocráticos, ia 

lá, onde os grevistas se entrincheiravam e em vez de bombas levava-lhes promessas, o orgulho 

pátrio renascia nesse belo herói
1192

 (…); Era o enviado da Senhora de Fátima para os crentes, o 

redentor do povo sofredor de tantas governações corruptas.
1193

 

 

 No entanto, mais uma vez, os portugueses dividem-se entre os apoiantes e os 

inimigos de Sidónio Pais. Herói solitário, crente na necessidade da ordem e da 

autoridade, não consegue delinear modelos com capacidade para combater o caos da 

sociedade portuguesa
1194

. As revoltas reiniciam-se, os atentados, os monárquicos 

perseguem os republicanos numa tentativa de vingança. Essa falta de consensos levará 

ao seu assassinato e novamente à “orfandade” dos portugueses: “As exéquias foram 

uma expressão colossal de tristeza: durante horas desfilaram milhares de pessoas diante 

                                                                                                                                               
Governo. Era ainda um desconhecido. Ia tornar-se um mito. Nos meses seguintes, compôs uma figura de 

caudilho, fardado, com um protocolo vistoso” (Cf. RAMOS, Rui – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: 

Esfera dos Livros, pág. 209) e, com mais ênfase, na de Oliveira Marques: “O seu único cimento era a 

figura de Sidónio Pais, galante e bravo, elegante no seu uniforme militar, atraindo como poucos as massas 

em redor, suscitando devoções pessoais fervorosas e adesões de todas as fileiras. Verdadeiro herói 

popular, para muitos um novo D. Sebastião, sobrepondo à legalidade constitucional o arbítrio da sua 

vontade, corrigindo os desmandos dos seus partidários com gestos românticos de perdão e de liberdade, 

Sidónio e o seu regime, fértil em desfiles militares, em cavalgadas pelas ruas e em recepções brilhantes, 

eram bem o oposto da República burguesa e puritana” (Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de 

Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 1981, pág. 242). 
1191

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 212. Essa adoração é também realçada por Mircea Eliade: “Sidónio Pais chega rapidamente a 

ídolo das multidões. As suas deslocações pelas ruas de Lisboa geram de imediato manifestações 

espontâneas, nas quais participam dezenas de milhares de pessoas. As visitas ao Norte do país são 

verdadeiras apoteoses. Por toda a parte é recebido como um salvador.” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e 

a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 106 e PINTO, Jaime Nogueira – Nobre 

Povo Os anos da República, Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010, pág. 296). 
1192

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 213. 
1193

  Idem, Ibidem – pág. 213. A visão de Sidónio Pais como enviado da divindade é notória no poema de 

Fernando Pessoa “À memória do Presidente-Rei Sidónio Pais” (Cf. PESSOA, Fernando – Mensagem e 

Outros Poemas Afins (intr., org. e biobibl. António Quadros), 2.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-

América, s/d., pp. 127 – 133). Nesse poema são reiterados os traços conducentes à mitificação de Sidónio 

Pais bem como surge a sua identificação com O Desejado. 
1194

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 216.  
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da urna de vidro e o rosto deformado do mártir levava as senhoras a desmaiarem de dor 

e de náusea.//Morto o Salvador, como ficava esta pobre Pátria que ele não salvara?”
1195

. 

 À semelhança da generalidade das personagens históricas pertencentes à elite 

política e/ou à casa real, Sidónio Pais é descrito pelo narrador de forma a projetar um 

retrato aparentemente objetivo e credível. No entanto, a subjetividade ocorre quando o 

narrador se inclui no cenário de consternação causado pelo assassinato de Sidónio 

através do determinante demonstrativo “esta” a anteceder o adjetivo valorativo “pobre” 

para referir Portugal. 

 Após a sua morte intensificam-se os conflitos entre republicanos e monárquicos, 

com tentativas de voltar a instalar a Monarquia, seguidas de capitulações aplaudidas 

pelo povo num clima anárquico e emotivo, pautado pela falta de clareza e objetividade 

como constatará Pedro ao regressar a Portugal: “Soubera pelos jornais de algumas 

desgraças da Pátria, pobre terra estupidamente martirizada, ele que viera de lugares de 

inferno, pareciam-lhe esses martírios pequenos golpes fáceis de evitar, se as gentes 

daqui se pusessem a pensar antes de agir.”
1196

 

 Os últimos anos da República serão marcados pelas contínuas revoluções, por 

uma espécie de guerra civil e pela sucessão interminável de ministros
1197

. Para além 

disso, acentua-se o retrato bicéfalo do país: de um lado os republicanos e a sua vontade 

em destruir a ordem e os valores instalados; do outro, os monárquicos, os católicos e os 

                                                 
1195

Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 217. O ambiente de profundo pesar é reiterado por Mircea Eliade ao referir “Quase todos se 

vestem de luto e choram nas ruas, os conhecidos e os amigos abraçam-se chorando. Era como se a alma 

da nação tivesse adivinhado que aquilo iria acontecer.” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em 

Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 118). Sidónio surge, deste modo, associado ao lado 

improdutivo do mito do Sebastianismo tal como foi entendido por António José Saraiva: “E que vem a 

ser o sebastianismo? Note-se bem: é a esperança num milagre salvador (que não veio, afinal…); a 

desesperança nas próprias forças, na própria habilidade e na própria razão; a convicção de que problemas 

não se resolvem por meios humanos e lógicos; de que não há uma razão dentro das coisas, mas 

unicamente acasos, milagres.” (Cf. SARAIVA, António José – Para a História da Cultura em Portugal, 

vol. 1, 4.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-América, 1972, pág. 47). A visão dos portugueses como 

seres incapazes de resolver problemas será equacionada no quarto volume da tetralogia pelo namorado 

judeu de Constança, Moshe: “Se têm um problema grave desatam a queixar-se de um treçolho ou de um 

prato que se partiu, do problema grave não falam, poupam as energias, deixam que ele se resolva por si. ”  

(Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 228). 
1196

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 222. Esta 

morte fará Portugal mergulhar “numa das mais graves crises da sua história moderna.” (Cf. MARQUES, 

A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 1981, pág. 244). 
1197

 O sócio de Pedro, André Cassetti deteta a dificuldade em trabalhar num país dominado pela 

inconstância: “Logo tomou o rapaz consciência das dificuldades de trabalhar em Portugal, especialmente 

neste período de loucura nacional onde tudo acontecia, os governos duravam semanas ou dias e os 

escândalos de milhões rebentavam a todo o momento.” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma 

História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pp. 240 – 241). 
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outros portugueses alheios a todas as convulsões sociais por terem interiorizado um 

conjunto de princípios caucionadores da ordem instituída. 

 

apesar de a situação política se mostrar progressivamente assustadora, a instabilidade aumentar, 

a anarquia, a violência sem metas definidas, a corrupção que as tinha bem claras. A Nação 

portuguesa, sobretudo em Lisboa, afundava-se, os democráticos, sem esquemas de salvação, 

apenas de retardamento, anulavam qualquer esforço antagónico e nenhum outro partido se 

conseguia impor. No entanto a situação não parecia incomodar muito, as pessoas adaptavam-se a 

tudo, forjando uma ânsia de gozar o momento presente, de fartar vilanagem. É evidente não se 

aplicarem estes traços a todos, a grande maioria (que a há sempre e silenciosa), continuava a 

pautar-se pelos modelos tradicionais, esgueirando-se como podia na voragem da crise e era esse 

o maior problema pois, ao contrário do que acontece com o corpo que forja a energia em função 

do gesto harmónico do repouso ao andar e ao correr, notavam-se violências desmedidas ou 

passividades lassas, inadequadas às situações a requererem atitudes conjuntas de acção – o País 

parecia um grande corpo convulso.
1198

 

 

 A bicefalidade é comentada pelo próprio narrador. Se, por um lado, apresenta 

certos comportamentos como comuns a todos os portugueses; por outro, sente 

necessidade de excluir desse coletivo a maioria caracterizada pela preservação de 

valores do passado. Daí a antropomorfização do país, apresentado como um “corpo 

convulso”, incapacitado de coordenar os diversos movimentos visto estar dominado ora 

por espasmos ora pelo imobilismo. 

 Esse cenário é, desde logo, apresentado nas “Memórias da tia Graça”. Mais uma 

vez, é através das suas palavras que se perfila um Portugal inseguro, com falta de 

referências e valores notório na atuação dos marinheiros – assediavam as senhoras em 

plena via pública e insultavam-nas se surgissem de azul e branco, as cores da 

monarquia. Por outro lado, acentua-se a oposição entre a capital e o resto do país, 

representado pela Bairrada onde não se faziam sentir os efeitos nefastos visto “O povo 

na Bairrada [ser] rude, [deixar-se] guiar pelo patrão, não havendo revolta contra os 

ricos.”
1199

 

 O ambiente de indefinição generalizado, associado a um estado de espírito 

eufórico dado a Primeira Guerra Mundial ter terminado, levou Lisboa a transformar-se 

no palco de comportamentos díspares e os portugueses foram dominados pela doença da 

                                                 
1198

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 244. 
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 Idem, Ibidem – pág. 227. 
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moda, a colite: “Lisboa tornara-se, (…), uma capital ofegante, sucediam-se os 

ministérios, os confrontos, as greves, em ritmo estonteado, e este ritmo comunicara-se à 

sociedade civil, (…). Lisboa sacudia-se em contrastes chocantes de anarquia, de um 

lado a violência impotente, do outro a loucura desmedida de viver.”
1200

 

 Esse alheamento da realidade, a aceitação de uma lassidão indefinida, de uma 

falta de vontade para agir, afastaram Portugal ainda mais dos países europeus. Enquanto 

a Europa via a moda adaptar-se a uma maior mobilidade do corpo, às práticas 

desportivas, as senhoras portuguesas continuavam confinadas ao seu eterno estatuto de 

ser espartilhado, sendo um dos muitos sintomas da enfermidade que se abatia sobre o 

país, como constata Pedro.
1201

 A própria Maria Teresa, no seu ousado projeto de iniciar 

uma casa de modas cosmopolita em plena Lisboa, constatará a distância entre o mundo 

civilizado e a suposta civilização portuguesa, facilmente transformada em 

provincianismo: 

 

 A moda parisiense apresentava um traço fundamental, revolucionário: a simplicidade 

admirável. A beleza feminina posta em evidência sem artifícios aparentes, isto é, os artifícios 

eram subtis e sofisticados que não se dava por eles, apenas os iniciados lhes podiam captar a 

excelência. Exaltava-se uma estética desportiva, prática, saudável, e nela se salientava a 

delicadeza das formas, a fluidez dos tecidos, se glorificava a juventude. Pela primeira vez a 

juventude se sobrepunha na mulher à maturidade e era esta uma nova filosofia de viver, a 

permanência não era já valor adequado à reconstrução deste mundo novo, criado a partir dos 

escombros da guerra.
1202

 

 

 A República será marcada, como outros momentos anteriores da História de 

Portugal, por acontecimentos reveladores de posições antagónicas quanto ao 

comportamento e atuação dos portugueses. Um deles, associado à extrema violência e à 

incapacidade de se descobrir os cabecilhas, ficou conhecido pelo episódio do “Dente de 

Oiro”
1203

; o outro é revelador do arrojo e coragem dos portugueses: a travessia do 

Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral
1204

. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 235. 
1201

 Idem, Ibidem – pág. 236. 
1202

 Idem, Ibidem – pág. 243. 
1203

  Mircea Eliade apresenta esse acontecimento como “ a página mais sangrenta e vil que alguma vez foi 

escrita na história do regime democrático e republicano em Portugal.” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a 

Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 159). O episódio do “Dente de Ouro” é 

descrito de uma forma análoga à da tetralogia (Cf. Idem, Ibidem – pp. 161 – 162). 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pp. 253 – 254. 
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 O primeiro é, desde logo, apresentado nas “Memórias da tia Graça”
1205

 para ser 

retomado no corpo da narrativa a fim de enfatizar a violência dos acontecimentos e 

indicar os culpados indiretos do sucedido: os jornais ao instigarem os ânimos contra “os 

que enfrentavam a anarquia com coragem”
1206

. No fundo, esse assassínio coletivo de 

figuras moderadas da República deixa clara a incapacidade de os políticos gerirem a 

turba revoltosa, depois de a terem acicatado com as críticas e os insultos aos 

governantes (muitos deles amigos de longa data, tornados inimigos pelas opções 

políticas). Essa responsabilidade, a culpa pela tragédia é acentuada pela inclusão das 

palavras de Cunha Leal em discurso direto: “- O sangue correu pela inconsciência da 

turba – a fera que todos nós, e eu, açulamos, que anda solta, matando porque é preciso 

matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e nos 

salpica de lama!”
1207

 

 Em face desta contínua ambiguidade do comportamento dos lusos, a 

generalidade dos estrangeiros tem uma visão negativa do país e dos seus habitantes. A 

assistente francesa de Pedro resume a bipolaridade na expressão “gente mal-amada”
1208

; 

facto gerador da afabilidade do povo e, ao mesmo tempo, do seu temperamento 

intempestivo. Um dos professores do Colégio Suíço frequentado por Isabel define 

Portugal como o “(…)  País onde se muda de governo, como nós aqui mudamos de 

camisa!”
1209

 Por esse motivo, Isabel vê-se forçada a assumir uma posição de confronto 

nada típica do seu carácter visto ser dominada temporariamente pelas memórias 

constitutivas do seu ser e da sua imagem de Portugal: “De repente ela perdia o medo e a 

sua resposta, atirada em forma de arremesso, trazia uma bravata dessa terra de 

controvérsias: a bem-aventurança da Areosa, a violência dos ‘barulhos’, a força dos 

avós, os conflitos permanentes dos pais, as loucuras dos tios, o amor e o ódio, a paixão 

impetuosa da sua terra://– Que porcos que são os suíços!”
1210

 

Apesar dos distúrbios contínuos, dos “barulhos”, surgem movimentos pacíficos 

cujo objetivo era fomentar a regeneração do país a partir da recuperação dos valores 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 227. 
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 Idem, Ibidem – pág. 246. 
1207

 Idem, Ibidem – pág. 247. 
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  Idem, Ibidem – pág. 248. Esse traço será reiterado por Conta no quarto volume (Cf. Idem - Os Mal-

Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 139). 
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 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 271.  
1210

 , Idem, Ibidem – pág. 271. Esta reação da amedrontada Isabel é similar à do “homem do leme” da 

Mensagem de Pessoa. Ambos encontram a coragem necessária para enfrentar o opositor ao lembrarem-se 

da força do coletivo, do país (Cf. PESSOA, Fernando – Mensagem e Outros Poemas Afins (intr., org. e 

biobibl. António Quadros), 2.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-América, s/d, pág. 111). 
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pátrios; um deles diz respeito à atuação e aos princípios defendidos pelo Integralismo 

Lusitano
1211

. Porém, este movimento é referido de forma muito superficial no segundo 

volume. 

A oscilação entre os dois pólos (o da heroicidade e o da passividade/corrupção) 

está patente também no escândalo envolvendo Alves dos Reis. Por um lado, a 

perspicácia e astúcia deste português (apresentado como “génio”, de “mente 

portentosa”, capaz de erigir projetos dignos “de genial estadista”
1212

); por outro, a forma 

como a sua fraude gerou uma visão negativa do país no estrangeiro. De igual modo, um 

dos envolvidos – António Bandeira – vê a sua atuação enquanto ministro de Portugal 

em Haia manchada. Rapidamente é esquecido o seu papel no pós-guerra e na 

reabilitação da imagem do país para só restar a do burlão: “António Bandeira era 

querido de todos, encantador, prendado, amável – tivera papel de relevo depois da 

guerra, conseguindo a repatriação dos prisioneiros portugueses, esquecidos em 

condições miseráveis, o seu empenho encurtara-lhes o exílio, organizara festas e 

granjeara uma imagem condigna para Portugal, sem apoio algum dos sucessivos 

governos”
1213

. 

A inclusão deste episódio permite à instância narrativa veicular o seu 

posicionamento ideológico de forma a realçar o facto de nem todos os culpados terem 

sido julgados. Mais uma vez é sublinhada a inoperância do país para detetar fraudes e 

debelar a corrupção: “Não foi a julgamento a podridão corrupta que permitia um golpe 

tão extraordinário”
1214

. Em virtude deste incidente internacional, o panorama político 

nacional é novamente dominado pelas questiúnculas, golpes militares e pelos 

“barulhos”. Instalado o cenário do caos e da ingovernabilidade, o país enfermo parece 

não ter como escapar a um percurso degenerativo, à dissolução total, como é 

evidenciado pela sucessão de interrogações retóricas: “parece um beco sem saída, com 

quem? Por onde? Como? Poderia o País salvar-se?”
1215

  

Cônscios do caos generalizado, os portugueses da classe média e alta, mesmo 

quando a estabilidade regressou com a implantação do Estado Novo, continuam a ver os 

                                                 
1211

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 252. 
1212

  Idem, Ibidem – pág. 266. 
1213

  Idem, Ibidem – pág. 265. 
1214

  Idem, Ibidem – pág. 266. 
1215

 Idem, Ibidem – pág. 268. 



 235 

republicanos como “malandros”
1216

 e advogam a sua prisão como forma de os controlar. 

Tal posicionamento advém de “A classe média das cidades, sobretudo de Lisboa, que 

fora o grande obreiro e sustentáculo da República, [estar] saturada das constantes 

revoluções e arruaças, que sempre na capital se verificavam, receando o anarquismo e o 

bolchevismo e ansiando por um governo forte que restaurasse a ordem e a 

tranquilidade.”
1217

 

A República terminará sem a construção de um novo Portugal; esse tornar-se-á o 

projeto renovado do Estado Novo. Apesar de o movimento republicano ter no seu seio 

figuras com grandes capacidades, elas esbarraram com o muro intransponível dos 

compadrios e corporativismo político, como realça António Sérgio: 

 

Houve sempre na elite republicana muito homem inteligente e da melhor vontade, claríssimo 

está; nem seria amigo de tantos deles se não estivesse convicto de que assim é. E no entanto, 

feita a República, não se avançou de um simples passo no sentido da verdadeira Democracia – 

quero eu dizer da democracia concreta, positiva, civilizadora, construtora; não se elevou de 

maneira sensível o nível de vida do nosso povo – o nível económico, ou o fisiológico, ou o 

cultural. Nem a educação, nem a habitação, nem o crédito, nem a terra, nem o comércio, nem a 

assistência foram realmente democratizados. A mesma omnipotente oligarquia continuou a 

praticar os mesmos abusos, e acaso até os agravou.
1218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1216

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 18. 
1217

 Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 

1981, pp. 257 – 258. 
1218

 SÉRGIO, António – “Explicações de um amador de ideias que não ambiciona ser importante” in 

Seara Nova, n.º 410, 11-10-1934, pág. 28, Apud MATOS, A. Campos – “Nota Preambular” in Diálogo 

com António Sérgio [1883 – 1969], 2.ª ed. rev. e aum., Lisboa: Editorial Presença, 1989, pág. 31. 
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CAPÍTULO III 

 

 

A REFUNDIÇÃO DO MITO DE PORTUGAL  

NO PERÍODO DO ESTADO NOVO 

 

 

1. António de Oliveira Salazar: a ficção tornada realidade 

 

 

 Todos os países do mundo têm períodos históricos e/ou figuras carismáticas 

envoltos/geradores de controvérsias. De uma forma geral, eles prendem-se com 

conjunturas de crise (advindas de colapsos económicos, de gestões danosas de 

sucessivos governos, de desastres naturais ou do pós-guerra) que implicam uma atuação 

mais vigorosa e radical dos detentores do poder para minimizar primeiro esses danos e 

criar, depois, as condições necessárias ao desenvolvimento do respetivo país ou região. 

Tal como grande parte dessas nações, Portugal não é uma exceção. Se durante os 

nove séculos da sua existência o país superou diversas crises – não só económicas, mas 

também políticas (relembre-se o período de domínio espanhol, de 1580 a 1640, e outras 

épocas em que a independência foi ameaçada) – nenhuma produziu marcas tão 

profundas e aparentemente insuperáveis como o período conhecido por Estado Novo. 

Durante cerca de quarenta anos, Portugal foi governado por uma mão inflexível e 

controladora apoiada por muitos voluntariamente e posta em questão por muitos outros 

ávidos de a destruir. Ainda hoje, quatro décadas volvidas sobre a revolução de abril e o 

fim do regime ditatorial, não há consensos sobre esse momento histórico e muito menos 

sobre a figura que o industriou: Oliveira Salazar. 

Salazar era visto pelos seus próximos
1219

 e pela comunidade internacional
1220

 

como um homem de princípios firmes, consciência reta, extremamente lúcido e com 

                                                 
1219

  Tal é o caso de Manuel Anselmo aquando dos discursos proferidos no início da década de 30 (Cf. 

ANSELMO, Manuel – As ideias sociais e filosóficas do Estado Novo, Porto: Livraria Tavares Martins, 

1934, pp. 57 – 59). Já em data muito posterior (quase duas décadas após a queda do Estado Novo), vários 

secretários e ministros dos governos de Salazar reiteraram esses mesmos traços (Cf. PINTO, Jaime 

Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007). Henrique 

Carvalho, por exemplo, lembra-o como um homem com “uma vontade de aço que nada fazia flectir” (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 183); Henrique Macedo, para além do retrato profundamente elogioso, particulariza o 

facto de Salazar ter sido “o estadista mais sábio e mais completo dos tempos modernos e um dos maiores 

da nossa multissecular existência colectiva da Nação.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 53). Marcello Caetano 
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ideia clara dos objetivos a alcançar, profundo conhecedor do homem e da sua natureza. 

Sabia antecipadamente quais dos seus seguidores eram leais e quando cada um poderia 

fraquejar. Por isso mesmo, Fernando Dacosta em Máscaras de Salazar refere: “Salazar 

corrompia os que o serviam para melhor o servirem. Não era um corrupto, era um 

corruptor. Sabia, no entanto, fazê-lo e com quem fazê-lo.//O seu olhar penetrava nos 

outros como um laser de gelo. Hesitações, trejeitos, lampejos, mesuras, tudo 

destrinçava, silenciava – hierarquizava.”
 1221

. José Freire Antunes, por seu lado, realça a 

forma como foram controladas as opiniões políticas: “Munido da perseverança de um 

alquimista, dominou os seus medos instilando o medo nos outros, anestesiou os 

colaboradores com a sua própria omnipresença e operou a desertificação política”
1222

.  

A inteligência viva aliava-se a uma vontade férrea, a uma frieza na forma de 

encarar e resolver os problemas do país. Por isso mesmo, rodeou-se de um conjunto de 

personalidades de diversas fações políticas, optou por nunca se expor e por ouvir os 

interlocutores sem manifestar a sua posição, como se realça na História de Portugal 

coordenada por Rui Ramos: “A sua [de Salazar] atenção aos pormenores e memória 

espantosa impressionavam toda a gente. Raramente aparecia em público, mas falava 

com muita gente, de diferentes interesses e orientações, e sobretudo ‘ouvia muito’, sem 

interromper os interlocutores. Nunca fazia cenas – nunca se expunha.”
 1223

. Em face 

dessa postura, Fernando Rosas realça a ponderação de Salazar como uma das qualidades 

propiciadoras da tomada de uma decisão mais adequada ao país que poderia não 

corresponder à posição do próprio ditador
1224

. 

                                                                                                                                               
realça a timidez, frieza, inflexibilidade e preocupação com o país (Cf. CAETANO, Marcello – Minhas 

Memórias de Salazar (estudo intr. de José Freire Antunes), 4.ª ed., Lisboa: Editorial Verbo, 2006, pág. 

131). 
1220

  Muito embora se tenha tornado invisível no contexto nacional e raras vezes aparecer publicamente, 

internacionalmente foram publicados diversos textos de Salazar ou sobre ele e o seu regime. Houve uma 

espécie de desnudamento internacional com o intuito de construir uma imagem apologética do regime e 

do líder no estrangeiro para, posteriormente, a difundir em Portugal com um maior grau de credibilidade. 

Essa visão positiva do líder português e a forma como se processou essa construção internacional é 

abordada por José Rebelo em Formas de Legitimação do Poder no Salazarismo (Cf. REBELO, José – 

Op. Cit., Lisboa: Livros e Leituras, 1998). 
1221

 Cf. DACOSTA, Fernando – Op. Cit., 15ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, pág. 28. Essa 

capacidade para manobrar e corromper fora já apresentada em 1974 por Mário Soares (Cf. SOARES, 

Mário – Portugal Amordaçado, Lisboa: Arcádia, 1974, pág. 63).  
1222

 Cf. ANTUNES, José Freire – Os Americanos e Portugal (1961). Kennedy e Salazar: o leão e a 

raposa, Lisboa: Difusão Cultural, 1991, pág. 74). No discurso de 27 de abril de 1928, Salazar sublinha: 

“Sei muito bem o que quero e para onde vou, mas não se me exija que chegue ao fim em poucos meses.” 

(Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos (1928 – 1934), vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 1935, 

pp. 5 – 6). 
1223

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 631.   
1224

 Cf. ROSAS, Fernando – Salazar e a Política  A Arte de Saber Durar, Lisboa: Tinta da China, 2012, 

pág. 4. 
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De igual modo, evidenciava um desapego dos bens e interesses materiais (nunca 

quis riqueza para si e sim para o país), a crença na missão de servir Portugal
1225

. Por 

isso mesmo, criou a imagem do homem incorruptível a quem é imposto o sacrifício de 

governar o país
1226

. Filipe Ribeiro de Meneses apresenta esses dois traços como os 

elementos fundamentais desta identidade construída:  

 

Quais eram então as características de Salazar, tal como retratado pela máquina de propaganda 

do Estado e infindavelmente repetidas pelos seus agentes nacionais e estrangeiros? A primeira, e 

porventura mais persistente, era que Salazar não tinha o menor desejo de poder político ou 

outro.
1227

 (…); Uma segunda característica desta imagem de Salazar cuidadosamente cultivada 

era a sua incorruptibilidade pessoal, bem como a sua capacidade de se manter acima das 

minudências e trivialidades que preocupam o homem comum.
1228

 

 

 De igual modo, realçam a sua bondade, o facto de ser extremamente culto, mas 

sem capacidade para envolver as massas pela eloquência do seu discurso ou pela sua 

presença física como o haviam feito Sidónio Pais e outros estadistas
1229

: “Esta recusa 

em aproximar-se do povo, em ser visto, ouvido, ou sequer compreendido não era fruto 

                                                 
1225

  Domingos Pires relembra: “O País era a preocupação máxima e os seus problemas estavam sempre 

acima de tudo.” (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: 

Bertrand Editora, 2007, pág. 71). Salienta José Paulo Rodrigues: “Se havia traço marcado do perfil de 

Salazar, era o inflexível cumprimento do dever de estado, depois de incansavelmente buscar (com 

escrupuloso critério) o mais relevante dos bens possíveis ou o menor de males inevitáveis.” (Cf. 

RODRIGUES, José Paulo – Salazar: Memórias para um perfil, 1.ª ed., Lisboa: Edições Pró-Homem, 

2000, pág. 282). Aspeto reiterado pelo próprio visado no prefácio às entrevistas efetuadas por António 

Ferro (Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, 

pág. XV e XXXII). 
1226

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 67. De igual modo, Mircea Eliade realça a dimensão desse 

sacrifício: “Para um homem habituado a uma certa vida espiritual, um homem que amava a solidão, as 

conversas eruditas, a biblioteca, a intimidade dos círculos religiosos, o sacrifício era deveras 

considerável.” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, 

pág. 197). Também alguns dos colaboradores de Salazar enfatizam a sua relação particular com o país; 

Manuel da Fonseca refere o facto de Salazar trabalhar “a tempo inteiro, pela Nação” (Cf. PINTO, Jaime 

Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 26) e José 

Allegro realça a forma como Salazar encarava o governo do país: “fez do serviço do Estado um 

sacerdócio.” (Cf. Idem, Ibidem – p. 39). A dimensão do sacrifício foi evidenciada em alguns discursos e 

no prefácio ao segundo volume dos Discursos e Notas Políticas: “Há dez anos que fui obrigado a 

abandonar aquele sacerdócio do ensino e a tomar por caminhos difíceis uma cruz mais pesada.” (Cf. 

SALAZAR, António de Oliveira – “Duas palavras de prefácio” in Op. Cit., vol. II, Coimbra: Coimbra 

Editora, 1937, pág. XXI). 
1227

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 202. 
1228

  Idem, Ibidem – pág. 203.  
1229

 Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos enfatiza-se esse ar de clausura e fragilidade (Cf. 

RAMOS, Rui (coord,) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pp. 628 – 629). Aspeto 

reiterado por José Rebelo em Formas de Legitimação do Poder no Salazarismo (Cf. REBELO, José – 

Op. Cit., Lisboa: Livros e Leituras, 1998, pág. 76). 
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de snobismo social – o que seria francamente deslocado – mas antes da timidez e do 

acanhamento perante estranhos referidos por todos aqueles que o conheceram.”
1230

 O 

próprio Salazar revela ser esse afastamento simultaneamente uma defesa típica do seu 

temperamento e uma opção política para contrariar a verborreia tipicamente 

nacional
1231

.  

Esses traços são também reiterados por cidadãos estrangeiros; Mircea Eliade 

refere: 

 

Não possuindo o dom da eloquência, não beneficiando da magia de uma presença que perturba e 

atormenta, Salazar conquistava os seus estudantes pela probidade com que os colocava perante a 

realidade, bem como pelo método com que os ensinava a investigá-la.”
1232

 (…); “Esse homem 

frio, ponderado, afundado nos algarismos, preocupado com problemas impopulares – a moral, a 

educação, a política religiosa – não consegue criar um ambiente de admiração frenética ou de 

profunda devoção em seu redor.
1233

  

 

 Consciente dessa limitação
1234

, Salazar optou por fazer sentir o peso da sua 

autoridade a partir da sua ausência, funcionando como uma espécie de Deus: 

omnipresente, omnisciente, mas jamais detetável
1235

; desse ser inatingível, o vulgo tem 

                                                 
1230

 Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 643. 
1231

 Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, pp. 

90 – 91. 
1232

 Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 154. 
1233

 Idem, Ibidem - pág. 167. Eliade acrescenta posteriormente: “A verdade é que Salazar não tinha a 

vocação do ditador que sabe animar e empolgar as massas, desencadeando paixões fortes.” (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 218). Já Mário Soares apresenta-o como uma figura “descolorida, insípida” (Cf. SOARES, 

Mário – Portugal Amordaçado, Lisboa: Arcádia, 1974, pág. 63). 
1234

  Inocêncio Galvão Teles constata ser essa uma das particularidades do perfil do ditador: “Salazar tinha 

limitações, como toda a gente. Mas uma das suas maiores qualidades consistia precisamente em conhecê-

las e evitar fazer tudo aquilo que não se sentia vocacionado.” (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto 

pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 223). 
1235

  Esta opção pela invisibilidade é explorada por José Gil em Salazar: a retórica da invisibilidade: 

“Salazar desejou certamente esta invisibilidade, procurou-a; fez dela uma peça da sua propaganda, e desse 

culto bizarro do seu nome, suporte não de uma personalidade, mas de um pensamento político (ou de uma 

‘não-personalidade’).” (Cf. GIL, José – Op. Cit. (trad. Maria de Fátima Araújo), Lisboa: Relógio d’Água, 

1995, pág. 36). Também Filipe Ribeiro de Meneses realça o facto de Salazar não corresponder ao perfil 

de ditador tão em voga na época. Ao contrário de Hitler ou Mussolini, o ditador português tinha aversão a 

aparições públicas, a proferir discursos para amplas plateias, raras vezes disponibilizou a sua imagem 

para figurar em cartazes propagandísticos (Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política 

(trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 197). Marcello Caetano 

relembra ser o isolamento de Salazar a razão da sua força, bem como o elemento causador de irritação nos 

outros. A essa inacessibilidade acrescia o facto de Salazar não se impor pela simpatia ou pela sedução: 

“Fraca figura, voz de velha, austeridade de professor, cortando a direito sem querer saber se atingia 

amigos ou não, anunciando e impondo sacrifícios, indiferente à imagem de simpatia ou antipatia que 

resultasse da sua acção” (Cf. CAETANO, Marcello – Minhas Memórias de Salazar (estudo intr. de José 

Freire Antunes), 4.ª ed., Lisboa: Editorial Verbo, 2006, pág. 135). José Marinho Gaspar menciona o 

contributo de alguns dos discursos de Salazar e da propaganda para, de algum modo, atribuírem 
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apenas acesso à palavra, à sua doutrina veiculada pelos mais diversos discursos. Deste 

modo, é através do “verbo” que Salazar se legitima e ao seu regime. Ao aplicar a si a 

invisibilidade – mesmo nos cartazes propagandísticos raras vezes aparecia a sua 

imagem – cria o mito da sua não-existência enquanto pessoa e realça a existência 

enquanto consciência, espírito. Decorrente dessa situação surgiu a imagem de um 

Salazar sempre acordado e vigilante; daí o intensificar da sensação de medo, como 

realça José Gil: 

 

 Eis como também se explica o extraordinário clima de medo (medo político ou muito 

simplesmente medo da autoridade, administrativa, judicial, social, profissional) que reinava em 

Portugal, já que, salvo algumas excepções, a repressão foi apenas muito moderada e pouco 

brutal: é que a “lei” (isto é, Salazar) se revelava muito mais pesada e presente quanto mais 

invisível ele se mostrava. O poder não era central e panóptico, mas disseminado por toda a parte: 

de toda a parte, um poder invisível nos vigiava.
1236 

 

 A particularidade dessa “identidade construída”, como salienta Filipe Ribeiro de 

Meneses na sua biografia política de Salazar
1237

, ou dessa “personagem de ficção”
1238

, 

segundo Fernando Dacosta, prende-se com o facto de mesmo os opositores ao regime 

enfatizarem os traços de carácter constantes nessa imagem do homem
1239

, como é o caso 

de Freitas do Amaral no prefácio ao livro de Felícia Cabrita: 

 

apoiado por toda a oligarquia financeira do país, viveu e morreu pobre como nasceu; foi 

implacável com a desobediência dos funcionários e com a actuação dos que lutavam pelo 

derrube do regime, mas era de uma requintada sensibilidade diante do sofrimento de amigos ou 

conhecidos; estabeleceu e dirigiu pessoalmente a censura à imprensa, mas deixou considerável 

margem de liberdade crítica ao Diário República, em Lisboa, ao Jornal do Fundão, no distrito 

de Castelo Branco, e ao Diário do Funchal, na Madeira, todos de esquerda e adversários do 

Estado Novo; instalou e fortaleceu uma severa polícia política, mas nunca foi ao ponto de 

                                                                                                                                               
“qualidades divinas” ao Presidente do Conselho e fazer crer na sua preocupação com todos os 

portugueses (Cf. GASPAR, José Marinho – Os Discursos e o Discurso de Salazar, Lisboa: Prefácio, 

2001, pág. 45). 
1236

 Cf. GIL, José – Salazar: a retórica da invisibilidade (trad. Maria de Fátima Araújo), Lisboa: Relógio 

d’Água, 1995, pág. 49. 
1237

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 204. 
1238

  Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, 

pág. 38. 
1239

  Fernanda de Castro realça haver duas opiniões antagónicas sobre Salazar (a do político inteligente e 

hábil, uma espécie de “deus” e a dos opositores); contudo quer adversários quer amigos manifestavam 

consenso relativamente à honestidade e patriotismo de Salazar bem como o respeitavam (Cf. CASTRO, 

Fernanda de – Ao Fim da Memória, vol. I, 2.ª ed., Lisboa: Verbo, 1988, pág. 252). 
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nomear comissários políticos para os quartéis, para as escolas ou para as universidades; procurou 

sempre prender os seus mais perigosos inimigos, mas não praticava o assassinato político 

(…)
1240

. 

 

 Crente no dever a cumprir e na incomensurabilidade do trabalho a fazer para 

resgatar o país da decadência em que a Primeira República o colocara, Salazar insta os 

portugueses a acompanharem-no na consecução de um novo Portugal: uma grande e 

próspera Nação
1241

. Imbuído de fortes princípios ideológico-políticos, o ditador 

conseguiu, efetivamente, unir os portugueses em torno desse conceito, visto ter 

compreendido bem cedo que os lusos não partilhavam a mesma identidade coletiva e 

urgia uni-los
1242

. Tal discurso vem infletir não só os discursos políticos anteriores, mas 

principalmente a ideia já arreigada no íntimo dos portugueses sobre o facto de Portugal 

ser um pequeno país, incapaz de concretizar grandes projetos, dependente do 

estrangeiro, alimentado da autocomiseração. 

Essa “imagem depressiva”, como é denominada por Eduardo Lourenço, foi 

particularmente apreendida e difundida pelos mais diversos escritores e pensadores 

portugueses das últimas décadas do século XIX – veja-se o caso dos Vencidos da 

                                                 
1240

 Cf. AMARAL, Diogo Freitas do – Prefácio in CABRITA, Felícia – Os amores de Salazar, 1.ª ed., 

Lisboa: Esfera dos Livros, 2006, pp. 14–15. Ao longo deste livro, Felícia Cabrita procura desmistificar o 

perfil de austeridade, clausura, castidade associado ao ditador contrapondo ao mito textual do homem 

casado com a pátria o homem real, rodeado por diversas mulheres, mantendo com elas, por vezes, mais 

do que uma mera amizade platónica. Essa vida privada e sentimental, elidida do conhecimento público 

(veja-se a devolução da correspondência e afins trocados entre Salazar e as suas admiradoras – Cf. 

CABRITA, Felícia – Os amores de Salazar, 1.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2006, pág. 98), permite 

conhecer uma faceta do ser real que, se em nada o desmerece, abala as convicções da generalidade dos 

portugueses. Em virtude da propaganda do regime, da atuação da PIDE e da censura, os lusos acreditaram 

ser o líder português uma espécie de monge com um único voto a cumprir: ser fiel à sua eterna esposa, a 

pátria portuguesa. De facto, quando uma das suas relações ameaçava destruir esse compromisso ou o 

aproximava da consciência da incompatibilidade dos dois amores, Salazar nunca hesitou: Portugal jamais 

teve uma mulher capaz de derrubar o elo de fidelidade existente entre o ditador e o seu país. Desta 

perspetiva, Salazar morreu fiel ao compromisso assumido: zelar pela pátria, viver em função dela até que 

a morte os separasse. Porém, se a morte afastou Salazar da sua esposa (Portugal), a pátria parece não ser 

capaz de aceitar a sua viuvez e seguir o rumo para cumprir um destino alheio ao traçado pelo homem que 

a governou durante 40 anos. Assim, o mito elaborado em torno de Salazar parece continuar, por vezes, a 

tecer o rumo de Portugal e a relembrá-lo da união eterna celebrada entre os dois. 
1241

  Arnaldo Torres recorda ser esse um dos projetos concretizados de Salazar: unir a Nação e torná-la 

prestigiada quer nacional quer internacionalmente (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus 

próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 22). No discurso proferido a 27 de abril de 1935, 

Salazar relembra as capacidades dos portugueses evidenciadas quando foram genuínos e não procuraram 

copiar modelos alheios (Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos e Notas Políticas, vol. II, 

Coimbra: Coimbra Editora, 1937, pág. 26).  
1242

  Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 151. 
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Vida
1243

. Com o intuito de valorizar uma postura diferente, no discurso de 17 de maio 

de 1931, Salazar afirma:  

 

Portugal é um velho país livre, homogéneo na sua formação, de fronteiras imutáveis quási desde 

que se constituíu em estado independente, pacífico na história acidentada da Europa mas 

afadigado no mar para onde se desenvolveu a sua fôrça de expansão, descobrindo novos 

territórios que povoou, colonizou, civilizou, encorporou no seu próprio ser nacional. Somos 

filhos dêsse passado, (…), nós afirmamos serenamente a vontade de sermos no presente e no 

futuro o que sempre fomos no passado – livres, independentes, colonizadores.
1244

 

 

 A própria imagem do líder casto e omnisciente também foi uma (re)criação 

textual à qual o país aderiu sem questionar
1245

. Salazar e os seus colaboradores 

selecionaram traços da personalidade do líder, aspetos da sua vida privada para os 

associar a qualidades prezadas pelos portugueses, mas raramente evidenciadas, de forma 

a encenarem essa figura de homem político abnegado e a viver de e para a Pátria. Por 

essa razão, ainda hoje, é impossível traçar com rigor e objetividade o perfil do chefe de 

estado e do seu regime sem cair em extremismos (deificando-os ou denegrindo-os). Por 

isso mesmo, o ditador português é apresentado por Mircea Eliade
1246

, Freitas do Amaral 

e outros pensadores como um ser “sui generis”: 

   
 De todos os grandes ditadores do século XX, não há um único – nem na extrema-direita, 

nem nos regimes comunistas – que se assemelhe a estes traços característicos de Salazar: o 

universitário político, o católico altivo perante a Igreja, o monárquico que consolida a República, 

                                                 
1243

  Cf. LOURENÇO, Eduardo – Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª ed. rev. e aumentada, Lisboa: 

INCM, 1990, pág. 20. 
1244

 Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos e Notas Políticas, vol. II, Coimbra: Coimbra 

Editora, 1937, pág. 132. 
1245

 “Tal era a força da propaganda (e da censura) que o Chefe do Governo – que mandou neste país 

durante 40 anos seguidos – foi sempre considerado como um homem austero, virtuoso, casto, e que se 

manteve solteiro porque se tinha ‘casado com a Pátria’.” (Cf. AMARAL, Diogo Freitas de - Prefácio in 

CABRITA, Felícia – Os amores de Salazar, 1.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2006, pp.11 – 12); “ao 

mesmo tempo que promove uma intensa e eficaz campanha de imagem – que o apresenta ao país como 

um homem solteiro, casto, sem proximidades com as mulheres, todo devotado dia e noite ao Bem 

Comum, e casado com a Pátria -, eis que um dos seus melhores ministros e mais incondicionais 

seguidores, Franco Nogueira, levanta a ponta do véu que encobrira, durante toda a vida do Chefe 

solitário, ‘a nudez crua da verdade’: Salazar teve uma vida amorosa longa, intensa e variada; foi um 

homem de mulheres; cometeu repetidamente o ‘pecado da carne’.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 17). Também 

Filipe Ribeiro de Meneses realça: “Salazar não foi o primeiro, nem seria o último, político a pregar 

valores morais e a praticar aquilo que, à época, seria considerada uma vida imoral.” (Cf. MENESES, 

Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 2010, pág. 206). 
1246

 Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 196. 

No final do livro, o autor apresenta Salazar como o “asceta que vive uma das mais solitárias e austeras 

vidas que o mundo moderno conhece.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 229). 
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o apreciador de multidões que não as excita nem se excita com elas, o militarista que nunca veste 

uma farda, o europeu que não gosta de viajar pela Europa, o defensor intransigente do Ultramar 

português que não conhece uma única província ultramarina, o Chefe todo-poderoso que vive 

apenas do seu magro vencimento e, ainda assim, todos os meses dá o que sobra em esmolas a 

instituições de caridade e sai do Governo tão pobre como entrou, enfim, o Ditador que, sem 

qualquer guarda pretoriana, triunfa de todas as tentativas de assassinato, golpe militar ou 

anarquismo terrorista – e, ao fim de 40 anos de poder ininterrupto, morre tranquilamente na sua 

cama, sem que à notícia do falecimento se siga em nenhum ponto do país qualquer manifestação 

de júbilo por parte dos seus mais ferozes inimigos.
1247

 

 

 No terceiro volume da tetralogia de Luísa Beltrão, o ditador português é 

apresentado de acordo com esse “mito luminoso”, são reiterados os traços de carácter 

associados às suas potencialidades e à capacidade para resgatar Portugal de uma longa 

crise visto o grosso das personagens fazer parte da alta burguesia ou da aristocracia e 

terem aderido ao ideário do Estado Novo
1248

. À semelhança da personagem real, a 

ficcional só surge publicamente em dois momentos exíguos da narrativa: durante um 

discurso no Estádio Nacional e na receção onde conhecerá Isabel. A construção do 

retrato da personagem decorre quer das intervenções das restantes personagens quer de 

segmentos descritivos inseridos no discurso do narrador. Tal como na vida real, a 

diegese recria o mito do homem sempre presente apesar de estar sempre ausente. A fim 

de solidificar essa mitificação, são raros os traços físicos e abundam os psicológicos 

visto serem eles os responsáveis pelo sucesso de Salazar. 

 Desde logo ele é encarado pela elite como um homem excecional, honrado, 

corajoso, com laivos de genialidade
1249

, capaz de manipular as adversidades em sua 

                                                 
1247

 Cf. AMARAL, Diogo Freitas de – Prefácio in CABRITA, Felícia - Os amores de Salazar, 1.ª ed., 

Lisboa: Esfera dos Livros, 2006, pp. 15–16. Já Carlos Leone, José Eduardo Franco e Rosa Fina no 

“Estudo Introdutório” ao texto de Mircea Eliade denominam esse construto textual de “mito luminoso” 

precedido de um “mito negro” no pós-25 de abril (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em 

Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 19). Essa característica é também evidenciada por Filipe 

Ribeiro de Meneses ao realçar o facto de o percurso de Salazar estar associado ao mérito académico, ao 

contrário dos outros ditadores da época (Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política 

(trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 21).  
1248

 Esse posicionamento dá corpo à fragmentação do país: a elite, crente nos ideais de Salazar, e o povo, 

amorfo e sem vontade/opinião política. Decorrente dessa cisão, Mircea Eliade refere: “Apenas uma elite 

vivia deveras a mensagem revolucionária de Salazar” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em 

Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 232), muito embora o ditador desejasse incluí-los no seu 

Portugal: “ao começar a renaturalização (se nos é permitido um tal barbarismo) da vida pública 

portuguesa, esperava ver juntar-se em seu redor gente nova, gente que até então não tinha tido 

oportunidade de manifestar o seu desejo de participar na história. Uma massa considerável, compondo até 

há pouco a maioria amorfa do país, vivendo à margem da vida política, aceitando tanto as reformas como 

as contra-reformas com a mesma indiferença e passividade” (Cf. Idem, Ibidem – pp. 213 – 214). 
1249

 No desfile de modas realizado por Maria Teresa, uma das suas amigas enfatiza esses traços: “- (…) 

Grande homem! (…) Os compromissos acima de tudo! Grande homem!// – É um génio! A coragem! A 
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vantagem
1250

 e de controlar os estertores republicanos, os ímpetos dos anarquistas e os 

comunistas. Daí ele ser valorizado visto ser “– (…) tão importante um homem de pulso 

como Salazar.”
1251

  

O seu retrato, tal como o do próprio país, é erigido em torno de dois pólos: a 

simplicidade do camponês beirão (daí o seu “critério duro de camponês”
1252

), sem 

ligações à elite e a do homem perspicaz, tenaz, rigoroso nos projetos formulados. Por 

isso mesmo, o período da ditadura militar é sumariamente mencionado na diegese, mas 

como um mero ponto de ligação para apresentar o obreiro da pacificação do país: o 

“homenzinho pacato” que “Com gestos precisos e certeiros [se empenhava] na tarefa 

ciclópica de reconstruir a Nação.”
1253

 A utilização do nome comum no diminutivo 

instaura a perceção de uma certa fragilidade física, senão mesmo de alguma afetividade 

por essa personagem. A essa pequenez (equivalente à do país) opõe-se a forma como a 

tarefa de reorganizar Portugal será executada, daí o recurso ao nome comum no grau 

normal seguido da dupla adjetivação associada à aliteração das fricativas, acrescido da 

carga semântica profundamente valorativa inerente ao adjetivo “ciclópica” anteposto ao 

nome. 

 Desde o início, a personagem surge como um ser associado a uma certa 

fragilidade financeira e emocional, por um lado. É descrito como um “menino pobre”, 

“grave e solitário”, estudioso e consciencioso, “Asceta e estóico”
1254

, homem 

“solitário”, “solteiro”, com uma “paixão contrariada”, primando pela “timidez”, “não 

gostava de manifestações públicas, nem de lisonjas, incorruptível, estóico.”
1255

. Por 

outro, como um ser humano alheio às paixões terrenas
1256

 (“sereno”, “homem 

                                                                                                                                               
visão! É um génio!// – Mas há quem o não reconheça. (…)” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-

Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 18). 
1250

 Zezinha Ramalheira considera ser o próprio ditador o inventor das adversidades: “– (…) Salazar 

precisa de contrariedades para aumentar o prestígio. Se calhar é ele próprio que as provoca. É tão perfeito 

que às vezes até irrita.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 19). 
1251

 Idem, Ibidem – pág. 19. 
1252

 Idem, Ibidem – pág. 85. 
1253

 Idem, Ibidem – pág. 41. No quarto volume, uma das personagens relembrará a genialidade de Salazar 

visto o ditador português ter conseguido salvar o país da bancarrota, controlando os aspetos relativos às 

finanças (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, 

pág. 180). 
1254

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

41. 
1255

Idem, Ibidem – pág. 43. 
1256

  Essa faceta é contrariada por Filipe Ribeiro de Meneses ao salientar o facto de as amizades dos 

tempos de Coimbra terem perdurado ao longo da vida de Salazar, muito embora os “que com ele 

privavam soubessem que Salazar tinha de ser tratado com luvas de pelica, de tão sensível que era, tão 

facilmente melindrável, tão inamovível nas suas antipatias uma vez manifestadas.” (Cf. MENESES, 

Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 2010, pág. 47). Franco Nogueira particulariza a sensibilidade “quase feminina” de Salazar (Cf. 
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sóbrio”
1257

, “Implacavelmente sereno”
1258

, “sem aparentar entusiasmo pelo poder: 

metódico”
1259

, “homem impassível”, nunca “manifestava preferências e muito menos 

por mulheres”
1260

, “imperturbável”
1261

), inflexível (era o “chefe todo-poderoso”, firme, 

valorizado por ter entendido “a importância dos valores morais na educação de um 

povo”
1262

), astuto
1263

, de discursos “breves e inteligíveis”
1264

 e pontuais
1265

. 

 Decorrente desse retrato e em face da austeridade da sua atuação, Salazar 

“tornara-se (…) uma espécie de mito popular”
1266

, não só por ter “o dom de criar 

objectivos”
1267

, de ser “homem fora de série. [Ter trazido] um sentido de missão aos 

[seus] compatriotas.”, mas também pela capacidade para impor e realizar ideias
1268

. Daí 

manter a generalidade dos portugueses unidos
1269

 e, paulatinamente, transformar-se no 

“guia da Pátria”
1270

, no “homem que é ao mesmo tempo um sábio e um santo.”
1271

, no 

símbolo do homem capaz de fomentar a autoestima dos portugueses.  

 Gradualmente, os traços de carácter de foro mais objetivo vão sendo substituídos 

por outros – mais abstratos – a fim de recriar o lado mítico da personagem. Por isso 

mesmo, tornam-se recorrentes nomes com sema religioso ou mítico (“mito”, “dom”, 

“missão”, “guia”, “santo” e “sábio”). Num diálogo com António Sérgio, Maria Teresa 

aponta esse factor como a razão pela qual ela e os seus pares valorizam Salazar
1272

. 

                                                                                                                                               
NOGUEIRA, Franco – Salazar, vol. 1, 3.ªed., Lisboa: Civilização Editora, 2000, pág. 195). No fundo, 

como realça José Allegro, “O isolamento e a aparente frieza do Doutor Salazar eram um escudo e uma 

defesa para esconder a sua sensibilidade muito humana.” (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto 

pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 39). 
1257

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 41. 
1258

 Idem, Ibidem – pág. 42. Daí a forma impassível como reage ao atentado (Cf. Idem, Ibidem – pág. 

110). 
1259

  Idem, Ibidem – pág. 43. 
1260

 Idem, Ibidem – pág. 64. 
1261

 Idem, Ibidem – pág. 227. 
1262

 Idem, Ibidem – pág. 48. Mircea Eliade salienta: “Salazar devolvia a todos, e com um valor absoluto, 

as noções postas em causa pelos ideólogos do liberalismo – nação, Estado, família. Elas existem e, por tal 

razão, são indiscutíveis.” (Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do 

Caos, 2011, pág. 231). 
1263

 Cf. BELTRÃO, Luísa - Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 149. 
1264

 Idem, Ibidem – pág. 41. 
1265

  Idem, Ibidem – pág. 144. 
1266

  Idem, Ibidem – pág. 41. Nas entrevistas a Salazar, António Ferro associa-o à figura do Desejado, 

perdido nas brumas (Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de 

Publicidade, 1933, pág. 4). 
1267

Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 41 – 42. 
1268

 Idem, Ibidem – pág. 48. 
1269

  Idem, Ibidem – pág. 137. 
1270

 Idem, Ibidem – pág. 62. 
1271

 Idem, Ibidem – pág. 63. 
1272

  Idem, Ibidem – pág. 80. 
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Decorrente desse seu “carisma”, o Chefe do Conselho rapidamente apagará a figura do 

presidente Carmona
1273

. 

 A perceção desse retrato sui generis foi também captada pelos estrangeiros (ou 

através das publicações e discursos difundidos ou por terem contactado diretamente 

com Salazar). Mircea Eliade enfatiza um dos traços desse retrato, o do ditador português 

não desejar fama nem glória e estar apenas preocupado com a concretização progressiva 

de pequenos projetos capazes de catapultar Portugal para um lugar de destaque: 

“Salazar estava muito pouco preocupado com a recompensa, com a glória, com a 

notoriedade. Era-lhe perfeitamente indiferente se os homens iriam louvá-lo ou odiá-lo. 

O que pedia era a confiança, não para passar com êxito um exame perante a nação, mas 

para poder salvar o Estado – e isso enquanto ainda era tempo.”
1274

  

 A preocupação com um trabalho corretamente executado, pautado pelos 

princípios da verdade, sinceridade e seriedade são encarados por Eliade como elementos 

revolucionários na postura de Salazar: 

 

 Um trabalho sério, num país ludibriado pelos demagogos, explorado pelos homens de negócios 

e arruinado pelos incompetentes, pode ser encarado como um princípio revolucionário.
1275

 (…); 

(…) – simplicidade, bom senso, sinceridade, verdade – são os meios revolucionários pelos quais 

Salazar tenta não apenas salvar as finanças do país, mas, ao mesmo tempo, acordar o povo do 

sono artificial em que várias gerações de liberalismo o tinham afundado.
1276

 

 

 No decurso da diegese, a aura desse “homem de papel” é intensificada pelo seu 

hermetismo, por ser uma “figura misteriosa e esquiva”, apenas um pouco desnudada nas 

entrevistas a António Ferro
1277

. A sua vida corresponde a “um romance entreaberto”
1278

, 

evidenciando a textualização efetuada sobre este ser; decorrente dessa situação, a 

metáfora (para além de ser profundamente visual) evidencia o convite à leitura da vida 

                                                 
1273

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 62. 
1274

 Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 198. 

Salienta ainda ser “muito difícil para um professor catedrático de uma sobriedade excessiva, para um 

homem que não era visto em nenhum lugar e que quase nunca falava, tornar-se popular através de um 

programa que não continha nenhum elemento extraordinário. A revolução de Salazar era tanto mais difícil 

de perceber quanto a sua surpreendente simplicidade, pois estava interessado nas pequenas coisas, mas 

bem feitas.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 198). 
1275

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
1276

 Idem, Ibidem – pág. 200. 
1277

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 66. Nas entrevistas, António Ferro apresenta o perfil do homem em tudo equivalente 

ao retrato luminoso de Salazar (Cf. FERRO, António - Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa 

Nacional de Publicidade, 1933, pp. 6 – 7). 
1278

 Cf. pág. 273 da presente tese. 
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de Salazar bem como a necessidade de investir tempo para aceder à totalidade desse ser 

porque ele corresponde a um texto ficcional – o romance –, daí ser imprescindível 

descodificá-lo e interpretá-lo. Para além disso, Salazar é enobrecido pelos triunfos de 

resgate nacional
1279

 e pelas ambiguidades inerentes à sua atuação política: a não 

definição ideológica – nem fascista nem “condutor de homens” –, um ser “prosaico”, 

semelhante a “uma dona de casa inteligente que reorganiza um lar caído no desmazelo 

por anos a fio.”
1280

; um patriota capaz de prestar exéquias a D. Manuel II e permanecer 

“impávido” à reação dos republicanos. 

 A consolidação desse retrato de zelo pela pátria assume o expoente máximo na 

década de 30, quando Salazar aceita chefiar o governo, comandar o país, muito embora 

reiterando o peso dessa tarefa: “Em fins de Junho de 1932 acontece o que muitos 

ansiavam: Salazar toma as rédeas do Governo, sem aparentar entusiasmo pelo poder: 

metódico, não interrompe o trabalho em mãos, o orçamento para o ano seguinte. Só 

quando a tarefa termina se dispõe a formar Gabinete e a criar as instituições necessárias 

para a construção do Estado Novo que deveria pôr fim à ditadura militar”
1281

. 

  Caberá à personagem António Ferro sintetizar o perfil do ditador: “(…) Salazar 

é um homem muito inteligente, muito sério, tem os pés assentes na terra. Como bom 

beirão que se preza, é teimoso quando sabe o que quer. E ele conhece perfeitamente 

aquilo que pretende.”
1282

. Também Isabel explicará um dia a João a forma como Salazar 

imobilizou o país: ter feito os portugueses acreditar na sua capacidade para tudo 

resolver por eles dada a sua inteligência e poder
1283

. No fundo, um homem 

aparentemente sem dúvidas, capaz de impor a sua vontade sem oposição visto ter 

assumido o lugar de um pai justo, um deus omnipresente
1284

 ao qual foi confiada a 

                                                 
1279

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 43. 
1280

 Idem, Ibidem – pág. 42. A metáfora da dona-de-casa é, por diversas vezes, utilizada nos discursos de 

Salazar com o intuito de realçar a centralidade da sua tarefa e a vontade em se socorrer de meios fáceis, 

mas eficazes (“Advoguei sempre uma política de administração, tão clara e tão simples como a pode fazer 

qualquer dona de casa” Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos (1928 – 1934), vol. I, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1935, pág. 11). 
1281

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 43. 
1282

 Idem, Ibidem – pág. 57.  
1283

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 250. 
1284

  José Rebelo, ao analisar a atuação de Salazar (Cf. REBELO, José – Formas de Legitimação do Poder 

no Salazarismo, Lisboa: Livros e Leituras, 1998, pág. 77), vê nele os traços do dirigente preconizado por 

Maquiavel em O Príncipe: optar por ser temido em vez de amado, fazer uso da lei e da força em 

conformidade com as circunstâncias, rodear-se de colaboradores diversos incluindo inimigos para os 

controlar, selecionar conselheiros autorizados a emitir opinião quando esta for solicitada, ter capacidade 

para manipular as expectativas da população (Cf. MAQUIAVEL, Nicolau – Le Prince, Paris: Henri 

Beziat, 1963, pp. 74 – 86). Essa capacidade para atrair os adversários e “esvaziá-los”politicamente é 



 248 

tarefa de pensar pelos portugueses, privando-os de ter identidade própria. Porém, essa 

privação não é apreendida pelo grosso da população; será Richard, um estrangeiro, a 

explorar esse aspeto durante um diálogo com Isabel: 

 

 – (…) Subtil, sensato, como tu disseste, mas ditador. Impede que desenvolvam a 

capacidade crítica que questionem as coisas. Impõe a sua interpretação. Não de uma forma brutal 

como Estaline, nem de uma forma militarista como Hitler, nem mesmo de uma forma 

megalómana como Mussolini. Salazar age como um pai autoritário, um pai justo que premeia as 

boas acções e castiga as más. Ora ele não é pai de ninguém e os portugueses não são crianças. 

Acho, talvez, o tipo de ditador mais perigoso porque não magoa muito. Não mata, anula.  

 – Estás a fazer de Salazar uma espécie de deus omnipotente. Ele não entra nas nossas 

consciências, não nos impede de ter ideias. 

 – Aí é que tu te enganas, Isabel, aí é que tu te enganas. O que me irrita é a incapacidade 

colectiva de perceberem a enorme ficção em que vivem
1285

.  

 

 A posição assumida por este inglês casado com uma portuguesa ecoa as palavras 

de diversos escritores nacionais da época da ditadura. Poetas como Mário Cesariny
1286

 

em “You are welcome to Elsinore”, Alexandre O’Neill em “Poema pouco original do 

medo”
1287

, Miguel Torga em “Ar livre”
1288

, entre outros, acreditavam nem a própria 

consciência conseguir escapar à intromissão da censura, viviam com medo dos ouvidos 

camuflados em cada parede e sentiam-se asfixiados, perseguidos. Várias décadas 

volvidas sobre o fim da ditadura, José Gil explora o facto de os portugueses estarem 

infantilizados devido a terem vivido quarenta anos a obedecer cegamente, abdicando do 

uso da reflexividade, livre-arbítrio e vontade própria
1289

. 

                                                                                                                                               
realçada por Fernando Rosas (Cf. ROSAS, Fernando – Salazar e a Política A Arte de Saber Durar, 

Lisboa: Tinta da China, 2012, pág. 133). 
1285

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 124. A apresentação de Salazar como um pai austero, rigoroso e inatingível, capaz 

de impedir os portugueses de se tornarem adultos é também corroborada, posteriormente, por Fernando 

Dacosta (Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 

2007, pág. 53) e Fernando Rosas (Cf. ROSAS, Fernando – Salazar e a Política A Arte de Saber Durar, 

Lisboa: Tinta da China, 2012, pp. 32 – 33 e 170). Já Mário Soares salienta o facto de o ditador ter 

mantido o país “cloroformizado” (Cf. SOARES, Mário – Portugal Amordaçado, Lisboa: Arcádia, 1974, 

pág. 587). 
1286

 Cf. CESARINY, Mário – Pena Capital (1957), Lisboa: Assírio & Alvim, 1982, pp. 37 - 38. 
1287

 Cf. O’NEILL, Alexandre – “Abandono Vigiado” (1960) in Poesias Completas, Assírio & Alvim, 

2000, pp. 131 – 132. 
1288

 Cf. TORGA, Miguel – “Cântico do Homem” (1950) in Antologia Poética, 5.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1999, pp. 117 - 118. 
1289

  Cf. GIL, José – Portugal, Hoje O Medo de Existir, 3.ª ed., Lisboa: Relógio d’Água, 2005. 
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 Mas se Richard desempenha um papel similar ao dos opositores ao regime, às 

vozes silenciadas pela censura, hábeis para detetarem esse Portugal construído
1290

; um 

outro estrangeiro (Miguel, um espanhol) elogiará a perspicácia de Salazar e a 

capacidade do governante português para manipular as diversas forças envolvidas na 

Segunda Guerra Mundial, garantindo a neutralidade do país: 

 

 – (…) Portugal é uma ilha de sossego e o vosso Salazar é um bom governante. 

Conseguiu evitar que Franco integrasse o Eixo e que a França reconhecesse oficialmente o 

governo nacionalista. Tem visão e sangue-frio, percebeu que a união entre Espanha e Portugal é 

a única alternativa nas estratégias de poder. Apesar de o país ser minúsculo, ele joga com os 

medos de parte a parte. (…). Salazar vela com firmeza pelos interesses portugueses.
1291

 

 

 Durante o conflito mundial, evidenciam-se as “atitudes desassombradas” do 

ditador português visto este conseguir equilibrar-se “no arame estreitíssimo da 

neutralidade, verdadeiramente neutral, milagrosamente neutral nas atitudes tranquilas 

que opunha aos malabarismos diplomáticos dos contendores, vendendo volfrâmio aos 

alemães, tolerando a invasão de Timor pelos nipónicos, defendendo com unhas e dentes 

os Açores, cobiçados por todos como ponto estratégico no Atlântico.”
1292

 A acentuar a 

dificuldade dessa posição surgem diversos recursos linguísticos; entre eles destacam-se 

a metáfora (“arame estreitíssimo da neutralidade”) associada ao superlativo absoluto 

sintético de “estreito”; a reiteração do adjetivo “neutral”, antecedido do nome 

“neutralidade”; a substituição anafórica dos advérbios (“verdadeiramente” e 

“milagrosamente”); a construção tripartida do último segmento da frase relativo aos atos 

praticados para consolidar a neutralidade, desse modo, particulariza-se os três gerúndios 

introdutores de cada unidade semântica.  

A não participação na guerra foi conseguida a partir dos diversos esforços 

graduais da diplomacia nacional sob orientação de Salazar; Portugal participa, assim, 

num “jogo complexo de relações” visto o Chefe do Conselho manipular os outros países 

                                                 
1290

 Eduardo Lourenço relembra que a generalidade dos portugueses não vivia “num país real, mas numa 

‘Disneylandia’ qualquer, sem escândalos, nem suicídios, nem verdadeiros problemas. O sistema [chegara] 

a uma tal perfeição na matéria que não parecia possível contrapor uma outra imagem de [si próprio] 

àquela que o regime tão impune mas tão habilmente propunha sem que essa imagem-curta (não apenas 

ideológica, mas cultural) aparecesse como uma sacrílega contestação da verdade portuguesa por ele 

restituída à sua essência e esplendor” (Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade: Psicanálise 

Mítica do Destino Português, 2.ª ed., Lisboa: Gradiva, 2001, pp. 33 – 34). 
1291

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 133 – 134. 
1292

 Idem, Ibidem – pág. 156. 
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dado não pretender demover-se dos objetivos previamente traçados
1293

. Para evidenciar 

a obstinação de Salazar na manutenção dessa neutralidade surge a expressão popular: 

defender “com unhas e dentes”. 

 A apetência do líder para gerir os diversos conflitos internos e externos
1294

 

prendeu-se, por um lado, com a disponibilidade para trabalhar arduamente pelo 

progresso do país e solicitar o mesmo tipo de empenho aos seus colaboradores. De 

acordo com Mircea Eliade, “Num país propenso a fantasias, à preguiça e à perda de 

tempo com o que é improdutivo, Salazar trabalhava 16 horas por dia e incentivava – ou 

até mesmo, obrigava – os seus contemporâneos a trabalharem.”
1295

. Por outro, com a 

tenacidade, a manutenção de determinados princípios e valores ao longo de toda a sua 

governação, como realça José Gil: 

 

 Em primeiro lugar, não nos devemos esquecer de que Salazar possuía uma qualidade 

muito rara nos portugueses: a obstinação, a capacidade de realizar projectos a longo prazo, 

agindo sempre em conformidade com os mesmos princípios – assim como sabia esperar e 

escutar com calma e em silêncio, tanto tempo quanto o necessário: tudo isto constituindo 

poderosos meios de condicionamento de um povo extraordinariamente dado à mudança, volúvel, 

móvel, saltitante. Enquanto todos se agitam e falam, ele conserva o silêncio e mantém-se imóvel. 

Produz assim um efeito de focalização das atenções sobre si próprio. No meio do tumulto geral, 

ele mantém-se a única referência estável. A sua imobilidade activa, manifestando-se nos 

momentos oportunos, manter-se-á sempre um elemento essencial da sua estratégia de poder
1296

. 

 

                                                 
1293

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 144. Ao longo do terceiro volume da biografia de Salazar, Franco Nogueira explora 

a forma como o presidente do Conselho conseguiu manter a neutralidade portuguesa até ao final da 

Segunda Guerra Mundial (Cf. NOGUEIRA, Franco – Salazar, vol. 3, 5.ª ed., Lisboa: Civilização Editora, 

2000). 
1294

 José Allegro realça a “forma elevada, patriótica e digna como [Salazar] defendia constantemente 

junto dos governos estrangeiros as posições que interessavam a Portugal. Nada de subserviências diante 

das nações poderosas da terra; sempre um tratar de igual para igual com as outras potências.” (Cf. 

PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 

36). Já Fernando Dacosta considera ter Salazar revelado um “maquiavelismo diplomático notável” (Cf. 

DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, pág. 70) e 

Franco Nogueira realça a manutenção sistemática da lucidez e ponderação (Cf. NOGUEIRA, Franco – 

Salazar, vol. 3, 5.ª ed., Lisboa: Civilização Editora, 2000, pág. 586). 
1295

 Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 221. 

Franco Nogueira reitera essa posição ao referir um horário de trabalho de 16 a 18 horas por dia (Cf. 

NOGUEIRA, Franco – Salazar, vol. 2, 2.ª ed., Lisboa: Civilização Editora, 2000, pág. 214). Dirá, 

posteriormente, Kaúlza Arriaga que a característica principal do ditador era um “patriotismo 

inultrapassável, absoluto, e a entrega plena e total, permanente e exclusiva, da sua actividade, da sua Vida 

e do seu Ser à causa do País.” (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., 

Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pp. 127 – 128). 
1296

  Cf. GIL, José – Salazar: a retórica da invisibilidade (trad. Maria de Fátima Araújo), Lisboa: Relógio 

d’Água, 1995, pp. 53 – 54. 
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 Essa obstinação e a vontade em concretizar o trabalho tornam-se evidentes a 

partir da ausência do ditador, substituído pela perceção da presença da sua consciência 

pelas restantes personagens. 

 Apesar de na tetralogia ser valorizada a imagem construída do líder, o outro lado 

de Salazar (a sua vida privada)
1297

 é mencionada embora de forma marginal e sub-

reptícia. A atenção e disponibilidade manifestadas relativamente a Isabel, durante uma 

receção no Palácio da Ajuda, levará Caeiro da Mata a insinuar ter esta parecenças com 

uma mulher importante da vida do ditador (“sabes o porquê desta súbita simpatia?, ela 

parece-se com a …”
1298

). A empatia estabelecida entre o ditador e o sexo feminino é 

evidenciada pela filha de Maria Teresa; Isabel fica fascinada com a personalidade de 

Salazar tão diferente da divulgada pela propaganda do regime: “Isabel sentiu-se 

perfurada por um olhar penetrante, extraordinariamente perspicaz; um sorriso 

encantador, inusitado, brotou na boca fina, transformando-lhe a expressão austera do 

rosto, adoçando-lhe os traços duros”
1299

, “a voz que nos discursos era frágil, adquiria 

tonalidades ricas.”
1300

  Só num dos poucos momentos relativos ao lado omitido da vida 

do ditador, surge a apresentação de algumas das suas características físicas visto, 

enquanto homem público, não se ter imposto pela sua figura. 

 Apesar do retrato extremamente valorativo do ditador, na tetralogia também é 

notório o início do estilhaçar do mito. A partir do final da década de 50, Salazar revelou 

não estar apto a acompanhar a velocidade das mutações mundiais, extremou a defesa do 

ideário do Estado Novo com o intuito de proteger Portugal da invasão das mudanças 

ocorridas lá fora e dos perigos associados à proliferação de determinados 

comportamentos. Foi essa sua “insensibilidade” e “incompreensão perante o mundo em 

que vivia”
1301

, como realça Oliveira Marques, o fator decisivo do aumento da 

contestação interna, mesmo por parte dos seus apoiantes, bem como a incapacidade em 

avaliar corretamente o papel dos Estados Unidos na política mundial. 

                                                 
1297

 Na biografia de Salazar, Franco Nogueira distingue o homem só do outro - o lado humano, sensível, 

emotivo que “sucumbia a afectos femininos” (Cf. NOGUEIRA, Franco – Salazar, vol. 6, 3.ª ed., Lisboa: 

Civilização Editora, 2000, pág. 446). 
1298

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 65. 
1299

 Idem, Ibidem – pp. 63 – 64. 
1300

 Idem, Ibidem – pág. 64. 
1301

 Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 

1981, pág. 396. Mário Soares salienta ter sido essa sua surdez e indiferença, os motivos do aparecimento 

de indícios de frustração e de descontentamento face ao imobilismo nacional (Cf. SOARES, Mário – 

Portugal Amordaçado, Lisboa: Arcádia, 1974, pág. 62). 
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 Em Os Bem-Aventurados, o ditador não é imune à passagem do tempo, se a sua 

“mente estóica” continuava a defender os princípios de toda uma vida, essa posição 

evidenciava, agora, a incapacidade de Salazar aceitar a mudança visto considerá-la um 

“retrocesso”
1302

 e não um progresso. O início da derrocada do “mito luminoso” está 

associado à manutenção dessa postura, intensificada pela “decrepitude de um Salazar 

septuagenário, crispado em modelos caducos”
1303

.  

 No fundo, as características pessoais de Salazar propiciaram a sua ascensão a 

salvador da pátria e serão elas as causadoras da própria destruição do mito dado a sua 

imobilidade, o seu estatismo: “Ao cabo de três décadas de continuidade, o sistema 

político tornou-se uma estrutura cristalográfica resguardada ciosamente da luz solar pelo 

seu criador. Salazar regulava as facções palacianas com um braço draconiano e 

enclausurou-se no autismo da sua própria indiscutibilidade.”
1304

 

 Paulatinamente, alguns portugueses começam a duvidar da capacidade de 

liderança deste homem idoso, prisioneiro de um Portugal inexistente. Apesar de não 

acreditarem na sua crueldade
1305

, dado ele ser “católico praticante” e “honesto”
1306

, são 

forçados a constatar os efeitos negativos de 40 anos de ditadura: “Salazar não permite 

que os portugueses tenham dúvidas e o que é pior, retira-lhes a vontade de as terem.”
1307

 

 O desaparecimento do ditador ocorre de forma tão misteriosa quanto a sua morte 

real. Apesar de a ação do quarto volume iniciar no dia 25 de abril de 1974 (quatro anos 

após a morte de Salazar), não há nenhuma menção a esse acontecimento ou ao seu 

funeral. Ocorre, apenas, uma mera referência ao episódio da queda da cadeira a 

propósito de o ano de 1968 ter marcado negativamente Constança
1308

. 

 Após o 25 de abril as mais diversas personagens vão refletir sobre essa “figura 

de ficção”. Apesar de anteriormente ter rejeitado a perspetiva de Richard, com o passar 

do tempo Isabel acaba por concluir ter ele alguma razão quando afirmava serem “os 

portugueses meros figurantes de um filme medíocre realizado por Salazar.”
1309

  

                                                 
1302

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 267. 
1303

 Idem, Ibidem – pág. 265.  
1304

 Cf. ANTUNES, José Freire – Os Americanos e Portugal (1961). Kennedy e Salazar: o leão e a 

raposa, Lisboa: Difusão Cultural, 1991, pág.73. 
1305

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 269. 
1306

  Idem, Ibidem – pág. 269. 
1307

 Idem, Ibidem – pág. 269. 
1308

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 64. 
1309

 Idem, Ibidem – pág. 39. 
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 A figura do líder carismático será substituída nos finais da década de 60 por 

Marcello Caetano. A este competirá assegurar algum progresso, aumentar as liberdades 

individuais com o intuito de impedir o colapso do Estado Novo. A perceção das 

adversidades a enfrentar pelo novo chefe do Conselho são alvo de reflexão por parte de 

Francisco. Ele elencará os diversos itens causadores do mal-estar interno e da 

dificuldade em manter o regime: a necessidade de o tornar mais democrático, o 

problema da guerra colonial, as pressões internacionais relativamente à autonomia 

desses territórios, o alheamento dos portugueses, o radicalismo da oposição, os perigos 

associados à guerra fria e as pressões dos grandes grupos económicos
1310

.  

 No entanto, dado o Estado Novo estar associado à figura de Salazar, muito 

pouco restou para impedir a derrocada, como relembra Fernando Dacosta: “Sem a sua 

mão, o regime esfarela-se, quatro anos depois, inteiro, numa manhã de Abril.”
1311

 

 Suplantar o mito neo-sebastianista criado pela propaganda do regime em torno 

da figura do ditador, tornou-se tarefa inglória. Foi, precisamente, esse mito luminoso 

um dos itens fulcrais para a manutenção de Salazar no poder durante quase meio 

século
1312

. 

 Em face disso, Marcello Caetano é apresentado como “uma figura trágica” visto 

a ela ter ficado associada a queda do regime e a sua incapacidade ou falta de vontade em 

eliminar os revoltosos: “aceitara o papel do fracasso, e na História viria a ser julgado 

como traidor pela esquerda e pela direita, ‘tão inteligente que ele era, tão inábil que ele 

fora’.”
1313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1310

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 28. 
1311

 Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar. 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, pág. 

364. 
1312

 Cf. ROSAS, Fernando – Salazar e a Política A Arte de Saber Durar, Lisboa: Tinta da China, 2012, 

pág. 49 e 163. 
1313

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 31. 
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2. O Portugal do Estado Novo 

 

 

                                                         “Somos (…) contra tudo o que diminui, divide, dissolve a família,  

                                                         contra a luta de classes, contra os sem Pátria e sem Deus, contra a  

                                                          escravatura do trabalho, contra a concepção puramente matéria- 

                                                         lista da vida, contra a força como origem do direito. Somos contra  

                                                          todas as grandes heresias do nosso tempo, tanto mais que nunca  

                                                        tivemos a prova de que existisse um único lugar no mundo em que 

                                                         a liberdade de propagar tais heresias tivesse sido uma fonte de  

                                                         bem; essa liberdade, quando é concedida aos bárbaros dos tempos  

                                                         modernos, só serve para minar os fundamentos da nossa civiliza- 

                                                         ção.” 

         António de Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas 

 

 

 

 

 O ideário do Estado Novo
1314

 não emergiu do nada. Ele correspondeu ao mesclar 

e moldar de diversas ideologias, como era o caso dos princípios defendidos durante a 

Primeira República pelo Integralismo Lusitano. Salazar associou algumas das ideias 

desse movimento com a de outros dado desejar construir um novo Portugal, muito 

embora com a manutenção de diversos aspetos considerados como basilares da 

identidade nacional. Por isso, seleciona secções de diversas ideologias, mas permanece 

só, sem recorrer a partidos
1315

. Sérgio Campos Matos considera ter sido esse “recurso a 

uma consciência histórica retrospectiva, marcada por um nacionalismo conservador, 

exclusivista e defensivo que muito se deveu ao Integralismo Lusitano” um dos 

principais fatores de legitimação do Estado Novo
1316

. 

À “[Defesa da] tradição inquebrantável e [ao] culto do passado como os 

melhores mestres do presente”, aos alicerces fundamentais da edificação do país – 

                                                 
1314

 Um retrato alargado dos mais diversos aspetos do Estado Novo (desde políticas de emigração, o 

serviço doméstico, a FNAT; questões relativas à RDP, economia rural, contratação coletiva e 

Moçambique) é explorado em O Estado Novo em Questão. Para além disso, esse volume inclui uma 

ampla bibliografia sobre o período em questão (Cf. DOMINGOS, Nuno e PEREIRA, Victor (dir.) – Op. 

Cit., Lisboa: Edições 70, 2010). 
1315

  Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 210. 
1316

 Cf. MATOS, Sérgio Campos – Consciência histórica e nacionalismo (Portugal – séculos XIX-XX), 

Lisboa: Livros Horizonte, 2008, pág. 13. 
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“religião”, “autoridade”, “corporativismo”
1317

 – preconizados pelos integralistas, o 

Estado Novo vai mesclar algumas doutrinas católicas, outras originárias de pensadores 

franceses como Charles Maurras
1318

, valorizar a Idade Média, acrescentar alguns traços 

do fascismo numa fase tardia (a criação de uniformes para a Mocidade Portuguesa, por 

exemplo)
1319

 e tornar em célula fundamental da manutenção da ordem pré-estabelecida 

a família cujo pilar central era o pai: “Era o bem das pessoas que se buscava mediante a 

paz pública, a dignificação da Família, a segurança dos cidadãos, a promoção social e 

cultural, a defesa do sentido cristão da vida.”
1320

 

 O Estado Novo vai não só reformular esse conjunto de materiais bem como 

valorizar determinados momentos da história de Portugal. Essa seleção e manipulação 

da história nacional permitirá criar “muito optimismo assente naquilo que era uma 

interpretação da nossa história, o povo dos Descobrimentos, uma retomada de ideias de 

predestinação da nação…”
1321

. Procurava marcar-se o fim de um ciclo de 

improdutividade e caos (numa diabolização da Primeira República) e assinalar o início 

de um outro caracterizado pelo progresso e retorno às origens, à necessidade de Portugal 

se reencontrar com a sua missão ancestral. Por diversas vezes, Salazar opõe o cenário de 

caos, falta de progresso, clientelismo político, instabilidade governativa e desordem 

generalizada da República ao da paz, estabilidade e evolução características do Estado 

Novo
1322

. Essa dualidade só foi possível em virtude da atuação de Salazar; segundo 

Mircea Eliade: 

 

Ao reintegrar Portugal na linha do seu destino histórico, Salazar encerrou um ciclo dramático – 

fomentado por todas as influências e conflitos ideológicos do século XIX, conheceu a preparação 

latente da revolução e a proclamação da República, as lutas partidárias, a anarquia política e, 

                                                 
1317

 Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 

1981, pp. 275 – 276. 
1318

 Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, pp. 

145 – 146. 
1319

  A base ideológica do Estado Novo é abordada por Filipe Ribeiro de Meneses na sua biografia de 

Salazar (Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 107 – 109). 
1320

 RODRIGUES, José Paulo – Salazar: Memórias para um perfil, 1.ª ed., Lisboa: Edições Pró-Homem, 

2000, pág. 89. Essa miscigenação de princípios permite a Jaime Nogueira Pinto classificar o Estado Novo 

como sendo de “natureza híbrida”, com “composição mestiça”. (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar 

visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 11). 
1321

 Cf. MÓNICA, Maria Filomena et alii – Portugal: Identificação de um país, Lisboa: Relógio d’ Água, 

2007, pág. 19. 
1322

 Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos (1928 – 1934), vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 

1935, pp. 74 –75 – discurso de 28 de maio de 1930 – e pp. 117 – 118 – discurso de 17 de maio de 1931. 

Essa oposição será, posteriormente, plasmada nos cartazes incluídos em “A Lição de Salazar” (Cf. Anexo 

– pág. 388). 



 256 

enfim, a contra-revolução de 28 de Maio de 1926; encerrou esse ciclo e um novo se inicia, 

orientado totalmente por outros princípios e validado por uma outra tradição.
1323

 

 

 A (re)interpretação
1324

 da História de Portugal (na medida em que nem todo o 

passado interessou ao Estado Novo, só os acontecimentos sancionadores do presente, 

imprescindíveis à defesa do novo regime como expoente máximo desse destino 

coletivo) tornou-se, dessa perspetiva, essencial para reunir os lusos numa nação 

hierarquizada, marcada pela centelha divina, embora, por vezes, esta se tivesse desviado 

da concretização da sua missão. 

 

Na óptica do regime, a nação tinha uma natureza íntima em nome da qual ele agia. Era uma 

entidade orgânica, onde a harmonização de interesses, dentro do respeito hierárquico, se 

objectivava, nos melhores momentos, em grandes empresas onde a nação se transcendia. O 

verbo divino iluminava-lhe a existência: a Fé era o cimento da unidade nacional e o segredo da 

sua projecção no mundo. Esta entidade tinha um destino em potência desde o berço, que só se 

revelara plenamente com a construção do império e a correlata afirmação do génio ecuménico do 

seu povo. Sucedera, no passado, a Portugal afastar-se desta essência profunda. O Estado Novo 

vinha reconduzir a nação definitivamente a ela.
1325

 

 

 Todavia, a apologia de um passado glorioso e irrepetível poderia ter “um efeito 

narcotizante e inibidor da acção. Neste último caso, a desproporção entre o passado e o 

presente convidaria a encarar a memória histórica como um ‘lugar de repouso’, não num 

sentido positivo, mas antes de incentivo à passividade popular e à suficiência de ‘viver 

do passado’.”
1326

 Tal valorização não terá sido de todo alheia à vontade de Salazar em 

                                                 
1323

  Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pág. 33. 
1324

  Para isso urgiu purificar o passado “das manchas nele incutidas pelas historiografias racionalistas e 

liberais.” (Cf. MAURÍCIO, Carlos – A invenção de Oliveira Martins: política, historiografia e identidade 

nacional no Portugal contemporâneo (1867 – 1960), Lisboa: INCM, 2005, pág. 118). Fernando Dacosta 

explicita a forma como Salazar e os seus readaptaram alguns princípios e valores da Idade Média para 

consolidar o Estado Novo e o perfil do seu líder (Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar. 15.ª 

ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, pág. 47). 
1325

  Cf. MAURÍCIO, Carlos – A invenção de Oliveira Martins: política, historiografia e identidade 

nacional no Portugal contemporâneo (1867 – 1960), Lisboa: INCM, 2005, pág. 118. 
1326

 Cf. MATOS, Sérgio Campos – Historiografia e Memória Nacional no Portugal do século XIX (1846 

– 1898), Lisboa: Colibri, 1998, pág. 226. Consciência da dicotomia pequenez geográfica/grandeza dos 

feitos associados aos Descobrimentos e dos efeitos nocivos da perpetuação do culto dessa parte da 

história de Portugal tivera Alexandre Herculano. Num artigo publicado na Revista Universal Lisbonense 

em 1846, Herculano descreve Portugal como “Fraco, pequeno, e pobre, na origem”, forçado a lutar desde 

a sua fundação com essa fraqueza geográfica. Ao espaço diminuto ocupado na Europa corresponderia o 

esforço imenso do país para concretizar o projeto da expansão ultramarina. Contudo, “A glória adquirida 

nessa época foi das maiores que o mundo tem visto; mas comprámo-la com a desgraça futura, com a 

morte de toda a esperança, com o tragar golo a golo, por séculos, um calix imundo de males e afrontas.” 

(Cf. HERCULANO, Alexandre – “Cogitações Soltas de um Homem Obscuro” in Alexandre Herculano. 
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edificar um país onde os seus habitantes aceitassem a ordem natural das coisas, a 

existência de “elites naturais”
1327

, não tentassem mudar o seu destino, vivessem 

tranquilamente o quotidiano, visto Salazar velar pelos portugueses: 

 

 O maior problema político da nossa época será constituído pela necessidade de 

organizar a Nação, tanto quanto possível no seu plano natural, ou seja, respeitando os 

agrupamentos espontâneos dos homens em torno dos seus interesses ou das suas actividades, 

para os enquadrar no Estado, de forma que esta apenas seja, por assim dizer, o representante da 

Nação com os órgãos próprios para realizar os fins colectivos.
1328

 

  

Assim, procurava instituir-se uma vivência do quotidiano dominado por regras, 

hábitos e princípios associados a uma visão burocrática do mundo
1329

 de forma a 

permitir aos portugueses aceitarem as suas limitações e aderirem à imagem de país 

difundida pelo Estado. O “viver habitualmente” permitiria aos lusos aceitarem 

pacificamente o conceito de país multicontinental (constituído pela metrópole e por 

todas as províncias coloniais), cuja identidade radicava na miscigenação das diferenças 

entre os diversos povos do Império Português
1330

; absterem-se dos assuntos políticos, 

                                                                                                                                               
Estudos Históricos, Controvérsias, Dispersos e Fragmentos (ed. crítica, org. e notas de Jorge Custódio), 

vol. I, Lisboa: Cooperativa Editora História Crítica, 1983, pp. 168 – 169). 
1327

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 189. Na introdução às entrevistas a António Ferro, Salazar salienta: 

“a Nação é um todo orgânico, constituida por indivíduos diferenciados em virtude de aptidões diversas e 

actividades diferentes, hierarquizados na sua diferenciação natural (…) a bem do interêsse nacional, se 

teem de reconhecer os agrupamentos naturais ou sociais dos homens” (Cf. FERRO, António – Salazar: O 

Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, pp. XXIII – XXIV). 
1328

  Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado (1936), (trad. João Duarte), 1.ª 

ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 55. Esse discurso aparece coligido nos volumes dedicados aos 

discursos de Salazar (Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos 1928 – 1934, vol.1, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1935, pág. 381). Realça-se o facto de a primeira obra mencionada corresponder a uma 

tradução para português de alguns discursos de Salazar traduzidos para francês. Decorrente dessa 

situação, há alterações não significativas quer em Como se reergue um Estado e em Como se levanta um 

Estado quando comparados com o original em português. 
1329

 Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 16. Essa visão hierarquizada e burocrática da existência humana é 

abordada no poema “Um Adeus Português” de Alexandre O’Neill (Cf. O’NEILL, Alexandre – “No Reino 

da Dinamarca” (1958) in Poesias Completas, Assírio & Alvim, 2000, pp. 52 – 53). 
1330

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 639. 

Em 28 de abril de 1934, Salazar apresenta esse império como um todo orgânico (“Portugal e o seu 

Império são um só corpo territorial e político, feito pela história de séculos no globo” Cf. SALAZAR, 

António de Oliveira – Discursos (1928 – 1934), vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 1935, pág. 326) e, a 7 

de outubro de 1947, apresenta-o como se fosse uma árvore: “Este doce País que é Portugal – pequeno na 

Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, 

espalhasse longos ramos a sóis diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas 

diferentemente portuguesas.” (Cf. Idem – Discursos e Notas Políticas, vol. 4, Coimbra: Coimbra Editora, 

1951, pág. 356 e Idem – Antologia: discursos, entrevistas, artigos, teses, notas e relatórios, (dir. Manuel 

Dias da Fonseca, escolha de textos e ord. Eduardo Freitas Costa), 3.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 

1966, pág. 215). 
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dedicarem-se a procurar a felicidade na vida quotidiana visto terem um líder capaz de 

decidir por eles e conduzir a pátria na concretização do seu destino
1331

. 

 A construção do regime assentou numa determinada visão de Estado, claramente 

apresentada por Salazar (“O Estado é, por si mesmo e seja qual for a sua forma, uma 

construção política derivada de um sistema de conceitos fundamentais: conceito e valor 

da Nação, conceito da pessoa humana e dos seus direitos, fins do homem, prerrogativas 

e limites da autoridade.”) 
1332

 e por Manuel Anselmo numa conferência em 1934: 

competia ao Estado modificar ou disciplinar as realidades vivas. Para tal deveria 

organizar “os indivíduos, de propósito para os valorizar, e reconhecendo a cada os 

direitos e deveres que as suas naturais desigualdades tornam necessários e oportunos.”, 

“O Estado moderno é o que, dentro das regras sociais, insinua aos indivíduos a 

abnegação da cultura, ao mesmo tempo que lhes lembra que êles são partícula de uma 

Pátria e de uma Nação.”
1333

  

 Decorrente da divulgação desse ideário, o Portugal da década de 50 surgia ao 

mundo como um país dominado pela “tranquilidade” em virtude da “aceitação 

generalizada do regime e do homem que o liderava.”
1334

 O projeto salazarista (desejado 

e concretizado) era, segundo António Ferreira, “acostumar” o país à postura do ditador e 

a partir dessa aceitação levá-lo a “viver habitualmente”
1335

. 

 O país apresentava-se, desse modo, com um retrato semelhante ao urdido por 

poetas como Junqueiro
1336

 e Nobre
1337

: um povo humilde, trabalhador, em sintonia com 

a terra, alheio às inovações decorrentes da Revolução Industrial, amedrontado com as 

                                                 
1331

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 208 – 209. 
1332

 Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado (1936), (trad. João Duarte), 1.ª 

ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 41. 
1333

  Cf. ANSELMO, Manuel – As ideias sociais e filosóficas do Estado Novo, Porto: Livraria Tavares 

Martins, 1934, pág. 26. 
1334

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 447. 
1335

  Cf. FERREIRA, António José – Prefácio a SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um 

Estado (1936), (trad. João Duarte), 1.ª ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 16. 
1336

 Guerra Junqueiro, em “A morte de D. João”, apresenta a cidade como “a meretriz das gentes” (Cf. 

JUNQUEIRO, Guerra – Obras de Guerra Junqueiro (Poesia), 2.ª ed., (org. e int. de Amorim de 

Carvalho), Porto: Lello e Irmão-Editores, 1974, pág. 142), onde proliferam comportamentos inadequados, 

por oposição à aldeia, local propício ao encontro da felicidade e ao trabalho árduo (Cf. Idem, Ibidem – pp. 

150 – 151 e 236). O mesmo retrato da simplicidade campestre aparece em “Os simples” (Cf. Idem, 

Ibidem – pp. 859 – 914). 
1337

 Mário Cláudio, a propósito da poesia de António Nobre, refere surgir na sua poesia “a imagem de um 

Portugal agrário, intocado pela Revolução Industrial” (Cf. CLÁUDIO, Mário – Prefácio a NOBRE, 

António – Poesia Completa (1867 – 1999),  Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, pág. 16). Esse 

cenário é detetável em diversos poemas de Só como é o caso de “Lusitânia num Bairro Latino” (Cf. 

NOBRE, António – Poesia Completa (1867 – 1999), Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, pp. 181 – 

189).  
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grandes urbes (fruto do desenvolvimento industrial desenfreado, caóticas, 

correspondendo a um tipo de vida inferior
1338

) propiciadoras de comportamentos 

incorretos e/ou imorais
1339

, privilegiando o contacto com a mãe-terra geradora da 

vitalidade (a valorização da terra, particularmente da zona norte do país, recupera as 

imagens apresentadas por Alexandre Herculano, Júlio Dinis e Eça de Queirós em 

algumas das suas obras). A esse ideal de harmonia acrescem a centralidade da religião e 

a aceitação hierárquica da organização social visto a própria família perpetuar esse 

conceito: a vida privada era organizada em função da autoridade inquestionável da 

figura masculina – o pai (símbolo de Salazar, emissário de Deus
1340

). 

 Algumas décadas após a queda do regime, Carlos Abecasis manterá essa visão 

idealizada dos portugueses (“No seu viver quotidiano, a imensa maioria das pessoas era 

alegre e cordata, afável e prestável, esforçada e briosa no cumprimento das suas tarefas, 

digna no seu porte e convívio, honesta e correcta no seu trato comercial.”
1341

), bem 

como Manuel da Fonseca (“Com efeito: o sentido quer de dignidade, quer de grandeza 

que o Estado Novo imprimiu à vida nacional, em breves anos fez com que surgisse uma 

vasta plêiade de grandes valores, tanto na Situação, como na Oposição, com nomes que 

o povo ainda bem recorda e que agora não têm par.”
1342

). 

                                                 
1338

 Veja-se o retrato da cidade apresentado por Jorge de Sena em “L’Été au Portugal”: “Chatins 

engravatados, peleguentas fúfias/passam de tromas de automóvel caro./Soldados, prostitutas, tanto rapaz 

sem braços/ou sem as pernas – e como cães sem faro/os pilhas poetas se versejam trúfias.” (Cf. SENA, 

Jorge – “Exorcismos” (1972) in Trinta Anos de Poesia, 2.ª ed., Lisboa: Edições 70, 1984, pp. 270 – 271). 

Os discursos salazaristas onde se efetua a apologia da ruralidade, da pobreza e de certos valores morais 

não tinham como público-alvo os aldeões incultos e pobres, mas os habitantes das grandes cidades. 
1339

  Esse tipo de preconceito não é novo, já em O Pároco de Aldeia de Alexandre Herculano, as aldeãs 

veem as citadinas como “peralvilhas”, dominadas pelos costumes “corruptores” da cidade (Cf. 

HERCULANO, Alexandre – Op. Cit. (pref. e rev. Vitorino Nemésio), Amadora: Bertrand, 1969, pág. 

107). 
1340

 “sob um céu imóvel e sempre azul onde Deus velava pela tranquilidade universal e pelo bom 

andamento da sociedade portuguesa, tão fiel ao culto do Cristo sobre um altar caseiro, Chefe invisível do 

Universo, de que o Presidente do Conselho seria afinal o natural delegado terreno, e o Chefe da Família o 

seu representante também natural (…)” (Cf. MEDINA, João (dir.) – “O Estado Novo” in História de 

Portugal: Dos Tempos Pré-históricos aos nossos dias, vol. XII, Amadora: Clube Internacional do Livro, 

s/d. , pág. 17); “na base, a família, célula social irredutível, núcleo originário da paróquia, da comuna e, 

portanto, da Nação. Ela é, por natureza, o primeiro dos elementos políticos orgânicos do Estado 

constitucional. (…), a família tem que exercer, pela voz do seu chefe, o direito de eleger os membros dos 

corpos administrativos” (Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado (1936), 

(trad. João Duarte), 1.ª ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 52 ou Idem – Discursos 1928 – 1934, 

vol.1, Coimbra: Coimbra Editora, 1935, pág. 85). Ana Nunes Almeida enfatiza o facto de o Estado Novo 

ter coertado e cerceado as liberdades individuais, aprisionado os portugueses no estrito cumprimento de 

uma “escala de valores única” e usar a família como instrumento de doutrinação dos portugueses (Cf. 

ALMEIDA, Ana Nunes – Introdução in MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em Portugal 

(coord. Ana Nunes Almeida), vol. 4, Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, pág. 9). 
1341

  Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 

2007, pág. 144. 
1342

 Idem, Ibidem – pág. 31. 
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 Em face desta idealização do quotidiano português, Eduardo Lourenço constata 

ter sido o salazarismo o preço a pagar para o país se aproximar dos restantes países 

europeus.
1343

 Enfatiza, também, ter sido erigida nesse período “uma imagem idealizante 

e idílica da realidade portuguesa, que Portugal se tornou para si mesmo e em parte se 

exportou como ‘jardim da Europa à beira-mar plantado’, reserva bucólica de uma 

Europa em acentuado processo de urbanização, de técnica e tecnicismo.”
1344

 Os 

próprios membros da elite acreditavam nesse retrato como é notório na justificação de 

Margarida quanto aos objetivos da participação do partido comunista português na 

Revolução: estavam “a soldo da Rússia” para esta usurpar as colónias portuguesas e 

“destruírem o pequeno paraíso que ainda era Portugal, em comparação com o caos 

reinante no resto do mundo.”
1345

 

 Portugal seria uma espécie de “aldeia”
1346

 em face da pequenez do país
1347

, 

afastado da Europa desenvolvida (situado na periferia)
1348

, orgulhoso da sua 

marginalidade e onde se fruía o esplendor da natureza. Mais uma vez, alguns desses 

pressupostos não são invenção do Estado Novo. A ideia de Portugal enquanto 

fragmento pequeno de um vasto continente aparece já em Os Lusíadas de Camões. Aí 

surge, no canto VII, a referência à “geração de Luso” “que tão pequena parte sois no 

mundo”
1349

 e à “pequena casa lusitana”
1350

. Durante o período da ditadura, António 

                                                 
1343

  Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do destino português, 2.ª 

ed., Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 33. 
1344

 Idem – Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª ed. rev. e aumentada, Lisboa: INCM, 1990, pág. 20.  
1345

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 36. 
1346

 Cf. LOURENÇO, Eduardo – Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª ed. rev. e aumentada, Lisboa: 

INCM, 1990, pág. 21. 
1347

 Consciência dessa dimensão reduzida têm Maria Teresa (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-

Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 186) e Conta para 

quem Portugal é “uma fasquiazita lá no extremo da Europa” razão pela qual as grandes potências não se 

preocupavam com o país e sim com as colónias (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª 

ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 85). Realça-se mais uma vez o uso do diminutivo para 

acentuar a exiguidade do território nacional. 
1348

  Sérgio Campos Matos, já no final do século XX, utiliza a expressão “um pequeno Estado europeu 

periférico e marginal” para se referir ao país (Cf. MATOS, Sérgio Campos – Consciência histórica e 

nacionalismo (Portugal – séculos XIX-XX), Lisboa: Livros Horizonte, 2008, pág. 17) e Boaventura de 

Sousa Santos cataloga-o como um país semiperiférico (conforme já foi mencionado na Introdução da 

presente dissertação). Jacinto do Prado Coelho considera estar esse posicionamento associado à 

incapacidade crónica de os portugueses aceitarem o país real: “Muitos, na verdade, em Portugal têm 

preferido ao lugar-aqui, quotidiano, rugoso, o lugar remoto ou aquele que não há. Portugal é o demasiado 

perto e o excessivamente pequeno; por masochismo gostamos de o qualificar de ‘minúsculo’ ou de 

acentuar (afirmação ingénua de quem se julga superior, ‘mal empregado’) a sua mediocridade.” (Cf. 

COELHO, Jacinto do Prado – Camões e Pessoa Poetas da Utopia, Mem Martins: Publicações Europa-

América, 1983, pág. 22). 
1349

  Cf. CAMÕES, Luís Vaz de – Os Lusíadas, Porto: Porto Editora, 1978, pág. 243, canto VII, est. 2, vv. 

1 – 2. 
1350

  Idem, Ibidem – pág. 246, canto VII, est. 14, vv. 4 – 5. 
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Sardinha transformará esse verso em título de um dos seus livros, publicado em 

1937
1351

. 

 Após a consolidação desse Portugal rural, modesto, pequeno e governado com 

seriedade, juntou-se o retrato de um país com capacidade para construir um império
1352

 

e perpetuá-lo até ao século XX. Fernando Dacosta descreve esse construto como uma 

“nova epopeia” elaborada por Salazar com os heróis coligidos no seu imaginário a fim 

de sacralizar o país
1353

. Muito embora incutisse nos portugueses a valorização de uma 

nação telúrica (note-se que o grosso da população portuguesa se dedicava à agricultura 

ou à pesca, só uma percentagem muito pequena de portugueses fazia parte da elite 

financeira, política e cultural do país), desde cedo procurou criar elites cultas 

semelhantes às dos grandes países europeus dado a elas competir gerir o país, funcionar 

como fonte de exemplo para o resto da população
1354

. Segundo Mircea Eliade, esse 

projeto acompanhava Salazar já desde os tempos de Coimbra; o futuro ditador pretendia 

tornar um povo sentimental e superficial numa nação culta e persistente: 

 

Povo com dons espirituais admiráveis, mas sentimental, incoerente e imaginativo, os portugueses 

revelam, em cada geração, um número surpreendente de grandes poetas, mas muito poucos 

homens de ciência. Até os verdadeiros eruditos portugueses pecam, às vezes, por um método 

incerto ou por uma perigosa tendência para o diletantismo. Salazar, que naquela altura pretendia 

moldar homens novos, e que um dia pretenderá modificar a estrutura de toda a nação, queria 

                                                 
1351

 Cf. SARDINHA, António – Pequena Casa Lusitana: sarcasmos, esperanças e elegias, Porto: 

Livraria Civilização, 1937. 
1352

  Mais uma vez, a visão imperialista de Portugal não é um dado novo, ela surgia já em autores do 

século XIX, como era o caso de Eça de Queirós em A Ilustre Casa de Ramires (Cf. QUEIRÓS, Eça – Op. 

Cit. (ed. crítica), Lisboa: INCM, 1999). No entanto, também aí aparecem os defensores da premência em 

vender as possessões africanas, encaradas como empecilhos para o desenvolvimento nacional. 
1353

 Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar. 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, pág. 34. 
1354

  Numa entrevista ao jornal A Verdade, Salazar explica a diferença existente entre si e outros ditadores 

a partir da presença ou não de elites capazes: “– Mussolini e Hitler, antes de mais nada, não trabalham 

como eu. Não fazem o que eu tenho de fazer. Governando dois países ricos, cheios de recursos vários, 

não lhes faltam ‘élites’ preparadas, de técnicos competentes, que lhes dispensam, por assim dizer, todo o 

trabalho que não seja de mera direcção. (…)// (…) por mais que se procurem os técnicos para a obra 

necessária, não se encontram, sequer, os que seriam estrictamente indispensáveis!” (Cf. BROCHADO, 

Costa – Salazar e “A Verdade”, Porto: Livraria Educação Nacional, 1937, pág. 68). O facto de a política 

nacional ser encarada como um privilégio reservado a um núcleo restrito de portugueses é explanado por 

Fernando Rosas em Salazar e o Poder – A Arte de Saber Durar (Cf. ROSAS, Fernando – Op. Cit., 

Lisboa: Tinta da China, 2012, pp. 32 – 33, 43 – 44). Um século antes, Alexandre Herculano defendia a 

pertinência da manutenção da aristocracia e a ineficácia de qualquer tipo de revolução para debelar as 

desigualdades sociais (“A aristocracia é uma necessidade social. A desigualdade entre os homens é um 

abysmo sem fundo, que nenhumas revoluções poderão encher com todas as ruínas do passado.” Cf. 

HERCULANO, Alexandre – “Notícia juridica dos nobres de Portugal” in Revista Universal Lisbonense, 

Tomo II, n.º 1, Lisboa: Imprensa Nacional, 6 de janeiro de 1842, pág. 10. Disponível em 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/Janeiro/N.º%20001/HTM/ P_P0.html). 
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lutar, principalmente no sector universitário, contra essa fraqueza de que padecia a ciência do seu 

país: a superficialidade, o espírito de improvisação, a falta de empenho.
1355

 

 

 Nos dois últimos volumes da tetralogia (Os Bem-Aventurados e Os Mal-

Amados), a diegese decorre nesse cenário construído pelos ideólogos do Estado Novo 

dado a família Teixeira se integrar no universo da elite (ou por a ela pertencer ou por ter 

relações de amizade com elementos desse setor) ou ele é recordado nostalgicamente 

pelos membros mais afetados pelas transformações inerentes à queda do regime. 

 Em Os Bem-Aventurados depara-se com um Portugal reduzido à capital, a uma 

elite frequentadora da recém-criada casa de modas de Maria Teresa e a um núcleo 

restrito de portugueses com um contacto privilegiado com o poder económico e/ou 

político. Um dos muitos exemplos da forma como esse grupo pensava diz respeito ao 

clã Ramalheira; as qualidades imprescindíveis ao ingresso nesse mundo hierarquizado 

eram “a riqueza de origem brasileira, habilmente posta ao serviço do êxito social, festas 

estrondosas ou não estrondosas”. Para além da posição social granjeada por esses 

elementos, o “estatuto cimeiro” estava intimamente ligado ao “desdém face a tudo o que 

não fosse dele, ou se era Ramalheira, amigo de Ramalheira, servo de Ramalheira, ou 

não se existia.”
1356

  

 A questão do nome de família, das referências, do pertencer a uma casta farão 

também parte do universo de Maria Teresa e de alguns dos seus descendentes. Para eles, 

o mundo era constituído pelo núcleo familiar e respetivos amigos e os outros, os 

desconhecidos, encarados como “rafeiros”
1357

. Será esse elitismo uma das principais 

razões de Madalena se afastar do seio familiar para trilhar percursos antagónicos, 

alinhando ao lado dos revolucionários: observava “neles um elitismo sectário, carregado 

de preconceitos, que não lhes permitia ver pessoas mas rótulos hierarquizados.”
1358

, 

uma vida dominada pela “hipocrisia da classe burguesa”
1359

 ou como salientará 

António, seu marido, uma vida onde a solidariedade só existe entre pares
1360

. 

 Outra evidência desse viver elitista e preconceituoso está associado à distinção 

portugueses da metrópole (encarados como portugueses “de primeira”) e os das colónias 

                                                 
1355

  Cf. ELIADE, Mircea – Salazar e a Revolução em Portugal, Lisboa: Esfera do Caos, 2011, pp. 155 – 

156. 
1356

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 23. 
1357

 Idem, Ibidem - pp. 247 – 248. 
1358

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 41. 
1359

 Idem, Ibidem – pág. 43. 
1360

 Idem, Ibidem – pág. 47. 
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(portugueses “de segunda”). Decorrente dessa bipolarização, Francisco teme a não 

inclusão da esposa, Fátima (nascida em Angola), na sociedade lisboeta, dominada por 

uma “sobranceria cruel”, onde se entrava “por nascimento, não tanto pelo nome, mas 

por uma educação de subtilezas que não podiam ser explicadas de forma teórica.”
1361

 

 Também Mariana revelará essa visão limitada do mundo. Por um lado, ao 

distinguir claramente povo de elite e minimizar os que estavam em vias de ascensão 

(apelidados de “meia-tigela”
1362

); por outro, ao não aceitar de boa vontade o 

envolvimento da filha Madalena com um homem exterior ao seu círculo de amigos, sem 

ter tido acesso ao tipo de educação defendido pela família
1363

. 

 O terceiro volume vai corporizar, assim, um país irreal, o mundo da 

“Disneylandia”
1364

, como dirá mais tarde Eduardo Lourenço, ou o mundo do riso e da 

imaginação, segundo Fernando Dacosta
1365

. Tal decorre do facto de a elite acreditar 

nessa representação e agir em conformidade com ela visto ter entrado na “rotina o culto 

de novos valores: o patriotismo, o respeito pela história, a recordação dos grandes vultos 

do passado, a vivência de todo um património moral e espiritual, e até de ordem 

material, traduzido numa noção nova de império”
1366

. 

 A diegese inicia com a referência ao primeiro desfile de modas em Portugal e o 

seu impacto numa sociedade apresentada como beata, tradicionalista e preconceituosa. 

Ao ousar desafiar a moral salazarista, Maria Teresa é alvo de violentas críticas no 

Jornal Novidades: “As modernices indecentes entram em Portugal através da nossa 

melhor sociedade, devia ela ser exemplo modelar para o povo… se não se põe cobro a 

estes escândalos…, autêntica exibição imoral de corpos…, alarde da luxúria e da 

vaidade…, poder-se-á falar com conhecimento de causa em escravatura branca…, os 

bons costumes tradicionais em risco…”
1367

. A própria fragmentação do discurso, 

evidente no uso sistemático das reticências, contribui para a encenação de uma crítica 

                                                 
1361

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997,pp. 29 – 30. 
1362

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

203. 
1363

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 45. 
1364

 Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do destino português, 2.ª 

ed., Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 33. 
1365

 Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar. 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, pp. 185 

– 186. 
1366

 Cf. NOGUEIRA, Franco – Salazar, vol. 2, 2.ªed., Lisboa: Civilização Editora, 2000, pp. 372 – 373. 
1367

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 20. 
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severa ao desfile dado tornar mais evidentes os aspetos considerados aviltantes ou 

indecorosos visto serem apresentados como uma mera catalogação de defeitos. 

  Porém, não é só Maria Teresa a vítima desse ambiente hermético e estático; o 

acontecimento vai atingir toda a família, torna-se no escândalo da época
1368

. Só o seu 

contacto com António Ferro permitirá anular o efeito do artigo saído no jornal e 

possibilitará apresentar Portugal como um país provinciano, puritano e pouco evoluído. 

António Ferro deseja retirar o país da Idade Média (tempo ao qual parece ter ficado 

ancorado), fazê-lo evoluir e sair da “pasmaceira provinciana”, dar-lhe “um nível 

europeu”
1369

. Apesar de ter todos os predicados exigidos pela época – Maria Teresa era 

“católica, salazarista, respeitável”
1370

 –, só era possível debelar os efeitos nocivos 

produzidos pelo Jornal Novidades recorrendo ao apoio de um homem, principalmente 

se este pertencesse ao ciclo restrito das pessoas conceituadas
1371

. 

 Apesar de não se coibir em ter comportamentos inusitados e francamente 

reprovados pela sociedade da época, Maria Teresa educa as filhas no culto da pertença a 

um mundo com hierarquias, onde cada classe e cada género tem um papel a 

desempenhar e no qual não é desejável a deturpação desses papéis: “Maria Teresa não 

sentia azedume para com os privilegiados, pelo contrário, gostava que existissem, 

admirava-os tal como se admira a agilidade de uma pantera ou a majestade de um leão, 

os privilegiados eram o motor de desenvolvimento numa sociedade, daí ter tantos 

amigos privilegiados, mantendo-se, muito embora, dentro dos limites da sua 

posição”
1372

. A visão da personagem é claramente valorativa em face das comparações 

utilizadas (a agilidade da pantera e a majestade do leão) e do seu carácter pictórico, bem 

como da metáfora inerente ao papel fulcral a desempenhar pela elite no progresso 

social. 

                                                 
1368

  Relembra-se não corresponder este incidente ao relato do ocorrido nesse primeiro desfile de moda em 

Portugal conforme o atesta o artigo da ModaLisboa mencionado no capítulo I (Cf. Anexo – pág. 422). De 

igual modo, há um desfasamento temporal visto esse desfile ter ocorrido em 1937 e não em 1931 como 

sucede no romance. 
1369

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 20. 
1370

  De acordo com Salazar, o cidadão ideal do Estado Novo teria “noção e sentido de Pátria e da 

solidariedade nacional; família – célula social por excelência; autoridade e hierarquia; valor espiritual da 

vida e do respeito devido à pessoa humana; obrigação do trabalho; superioridade da virtude; carácter 

sagrado dos sentimentos religiosos” (Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado 

(1936), (trad. João Duarte), 1.ª ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 42). 
1371

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 20. 
1372

 Idem, Ibidem – pág. 28. 
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 A primogénita, Isabel, é educada de acordo com os princípios da época (estuda 

na Suíça, faz a sua aprendizagem social na Lisboa das elites, é apresentada ao mundo 

num baile de debutantes); o seu leque de amigos é restrito e hermético. Consciência 

desse mundo de classes, da não partilha de um mesmo espaço ou privilégios terá Isabel 

durante o incidente ocorrido no Parada (clube restrito para a “escol” do país). Até ao 

confronto entre o “grupo do Parada” (ao qual pertence) e um grupo constituído por 

gente vulgar, a personagem não tinha consciência de pertencer a uma elite considerada 

“privilegiada, [que se] pautava por um snobismo feroz, pela procura do divertimento 

(…). Elegantes, desportivos, displicentes, concebiam-se como senhores do mundo, nada 

os conseguia abalar a não ser os seus sucessos mundanos face aos seus pares.”
1373

 Ao 

repreendê-los pelo seu comportamento, relembram-lhe a hierarquia: “A chacun sa 

place.”
1374

 

 Perante a consternação de Isabel, Maria Teresa explicar-lhe-á não haver 

possibilidade de fusão entre o mundo da elite e o do povo
1375

; tentá-lo, implicará deixar 

de pertencer à família como sucedeu com Heitor
1376

. Para além disso, a defesa da 

pertença a uma determinada classe social e o evitar a arrogância interpares são 

fundamentais num mundo hierarquizado como o do Portugal das décadas de 30/40
1377

. 

Essa organização social permite a cada um saber qual o papel a desempenhar visto 

“todos se [conhecerem]”
1378

 e as atitudes serem previsíveis em virtude de a sociedade 

ser contra a inovação e o diferente. Perceção desse facto terá Isabel, após o casamento 

com Richard, ao partilhar um mundo e uma sociedade diametralmente opostos ao seu e 

ao procurar o motivo de se sentir perdida e desenraizada. Já a filha, Conta, detesta esse 

mundo previsível, organizado, onde todos antecipam os comportamentos alheios
1379

. 

 Esse Portugal “ordeiro dirigido pela escol”
1380

, o “cantinho paradisíaco à beira 

do mar plantado”
1381

 correspondia à imagem internacional do país. A Europa deliciava-

                                                 
1373

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 35 – 36. 
1374

 Idem, Ibidem – pág. 36. 
1375

 Idem, Ibidem – pág. 37. 
1376

  As questões relativas à personagem Heitor e ao facto de se ter tornado numa espécie de ser proscrito 

foram abordadas na comunicação “A construção e a desconstrução do retrato de Portugal na tetralogia de 

Luísa Beltrão” durante as Oficinas de Investigação do CITCEM 2012. 
1377

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 77. 
1378

 Idem, Ibidem – pág. 91. 
1379

 Idem, Ibidem – pág. 246. 
1380

 Idem, Ibidem – pág. 205. 
1381

 Idem, Ibidem – pág. 65. A expressão corresponde à adaptação de um verso do poema D. Jaime de 

Tomás Ribeiro; aí o país é descrito como “Jardim da Europa à beira-mar plantado/de loiros e de acácias 
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se com esse Portugal de belezas naturais difundido pela imprensa internacional em 

conformidade com as próprias palavras de Salazar: “somos um país pacífico, ordenado e 

de boas contas, e além disso hospitaleiro e amável”
1382

. Não só os turistas se 

entusiasmavam com essas paisagens, com os “indígenas”
1383

, como o próprio Richard, 

num primeiro momento, sentir-se-á enlevado pelo país e pelos seus habitantes; só mais 

tarde virá o cansaço inerente ao convívio com um mundo estagnado, dormente e 

fatalista. Esta personagem elaborará diversos artigos para a imprensa internacional
1384

 e, 

mais tarde, será convidado por António Ferro
1385

 para colaborar nas Comemorações de 

1940 a fim de difundir uma imagem extremamente valorativa de Portugal num mundo 

em guerra: 

 

 – Preciso de gente como você. Estamos a preparar as Comemorações a realizar em 

1940, dos oitocentos anos da Fundação de Portugal e do tricentenário da Restauração. Vão ser 

festejos à medida da grandeza da nossa História. E neste momento, em que a crise de valores 

arrastou a civilização para a iminência de uma guerra, bem precisamos de estimular a 

consciência nacional! Há na nossa mentalidade uma subserviência terrível aos padrões 

estrangeiros. Devemos mostrar à Europa que somos um povo glorioso, ou pelos menos que 

temos fundamentos para o ser.
1386

 

 

 Essa dupla comemoração, a Exposição do Mundo Português
1387

 e as obras 

públicas funcionaram como veículos de projeção de Portugal, evidenciando o progresso, 

                                                                                                                                               
olorosas” (Cf. RIBEIRO, Tomás – “A Portugal” in D. Jayme (preâmbulo visconde de Castilho), 11.ª ed. 

corr., Porto: Livraria Chardron, 1916, pág. 4). 
1382

 Cf. SALAZAR, António – Entrevistas (1960 – 1966), Coimbra: Coimbra Editora, 1967, pág. 222 

(Entrevista ao Chicago Tribune de Chicago 9, 11, 13 abril de 1966). 
1383

  Vocábulo utilizado durante a viagem de iate efetuada por Mariana e Afonso com Gunther e os seus 

amigos estrangeiros (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., 

Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 178). 
1384

 Idem, Ibidem – pp. 65 – 66. 
1385

 Tal como Richard, vários jornalistas e escritores estrangeiros foram convidados a escrever sobre 

Salazar mediante o pagamento de quantias significativas (Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar 

Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 199 – 200). 

Uma série de personalidades estrangeiras, como Unamuno, acorre a Portugal na década de 30 a convite de 

António Ferro para erigirem um retrato do país a ser divulgado internacionalmente (Cf. BELTRÃO, Luísa 

– Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 84 – 85). Nas 

suas memórias, Fernanda de Castro recorda a capacidade do marido, António Ferro, para divulgar a 

imagem de Portugal no estrangeiro sem demasiados custos. Ferro convidava determinadas personalidades 

a passar algum tempo no país e proporcionava-lhes programas culturais e paisagísticos com o intuito de 

se tornarem “amigos íntimos de Portugal” (Cf. CASTRO, Fernanda de – Ao Fim da Memória, vol. I, 2.ª 

ed., Lisboa: Verbo, 1988, pág. 269). 
1386

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 114 – 115. 
1387

 Idem, Ibidem – pág. 149. 
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o empreendedorismo dos lusos, a capacidade de organização
1388

 e o facto de em 

Portugal reinar a paz
1389

. Por oposição à Europa em guerra, dominada por Hitler ou com 

medo de o ser, acentua-se a neutralidade de Portugal bem como o orgulho numa história 

povoada de heróis. Assim, enquanto os outros países participavam no conflito mundial, 

Portugal surgia como o país da tranquilidade, do povo sorridente, sempre em festas e 

romarias.
1390

 

 Muito embora no estrangeiro houvesse esse retrato globalizador dos 

portugueses, o país continuava a pautar-se por dicotomias tão típicas da sua longa 

história. Por oposição aos elementos privilegiados, surge o povo, em tudo semelhante ao 

de épocas anteriores: atrasado, submisso (habituado a “servir os privilégios de uma 

pequena elite”
1391

 como relembrará o marido de Madalena), inculto – daí a estupefação 

de Richard
1392

 –, passivo
1393

 segundo a opinião de António Ferro, do próprio Richard
1394

 

e de Fernando, segundo marido de Isabel. Para este último, é essa passividade o 

principal motivo de a população se ter imobilizado e de ser indiferente às 

“prepotências” praticadas pelo regime
1395

. A todas essas características acresce ainda a 

indiferença relativamente ao poder. Decorrente dessa imutabilidade dos traços 

generalistas dos portugueses, uma das prioridades do Estado Novo era fomentar a 

“consciência cívica” do povo e a instrução
1396

. 
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 A generalidade dos eventos e acontecimentos públicos eram pautados pela evidência da organização e 

profissionalismo de forma a contrastá-los com as desordens do 1.º de maio, por exemplo (Cf. BELTRÃO, 

Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 61). 
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 Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, 
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estado de euforia coletiva (Cf. CAETANO, Marcello – Minhas Memórias de Salazar (estudo intr. de José 

Freire Antunes), 4.ªed., Lisboa: Editorial Verbo, 2006, pp. 167 – 169). 
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1997, pág. 40. 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

56. 
1393

 Idem, Ibidem – pág. 57 
1394

  Será esse lado estático uma das razões da curiosidade da personagem por este “estranho povo 

fatalista, submisso, resistente” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 122). 
1395

 Idem, Ibidem – pág. 240. Também Madalena será vítima dessa incapacidade ou falta de vontade em 

ver o lado negro da ditadura por parte da sua própria famíla. Para esta última não há perseguições, a 

guerra colonial era um acontecimento longínquo, são alheios à ausência de liberdade de expressão e de 

inciciativa (Cf. Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, 

pp. 22 – 23). 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

57. 
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 Povo e elite encontram-se separados por um enorme fosso não só cultural
1397

 e 

social, mas principalmente ao nível das expectativas de vida e do seu interesse pela 

política nacional
1398

. No entanto, apesar desse distanciamento, são tratados como iguais 

perante a lei quando se trata de a fazer cumprir. Maria Teresa é um dos exemplos da 

mão impiedosa do Estado; ao tentar entrar em Portugal sem declarar as mercadorias 

trazidas de Paris, a personagem é obrigada a pagar uma avultada multa visto o regime 

ser cada vez “mais severo para com as desobediências à lei, as corrupções, as 

irregularidades”
1399

, procurava criar um cenário de transparência e igualdade em 

questões legais.  

 A aceitação de um Portugal onírico, porque não coincidente com o país real, é 

outro dos aspetos de união entre elite e povo. Ambos vivem num mundo estagnado – 

numa espécie de adormecimento coletivo, alheios ao sofrimento
1400

 –, no interior de 

uma grande produção cinematográfica apenas como figurantes
1401

, são espectadores de 

si próprios
1402

, alienados/anestesiados
1403

 como os descreverá António Sérgio. 

 Para Richard, Salazar é um realizador capaz de alienar os portugueses, envolvê-

los na sua visão de mundo e forçá-los, inconscientemente, a demitirem-se de fazer 

escolhas visto serem meros figurantes, não lhes ter sido atribuído um papel no qual 

                                                 
1397

 Salazar pretendia inculcar nos portugueses um novo sistema de valores a fim de os libertar das suas 

paixões de forma a aceitarem ser pacificamente conduzidos pelo Estado. Para ele, a escola “não se 

destinava a servir de agência de distribuição profissional ou de detecção de mérito intelectual, mas 

sobretudo de aparelho de doutrinação. Para o salazarismo não havia, aliás, qualquer razão para justificar 

as desigualdades económicas, que eram inevitáveis e instituídas por Deus.” (Cf. MÓNICA, Maria 

Filomena – Educação e Sociedade no Portugal de Salazar, Porto: Editorial Presença/Gabinete de 

Investigações Sociais, 1978, pág. 133). A educação não permitiria aproximar os homens, torná-los iguais 

diminuindo o fosso sócio-cultural e económico que os separava, o status era hereditário e a escola jamais 

conseguiria contorná-lo. No entanto, esta instituição não deveria vedar o acesso aos mais aptos 

independentemente do seu estatuto social (Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos e Notas 

Políticas, vol IV, Coimbra: Coimbra Editora, 1951, pág. 180). Salazar, à semelhança de Alexandre 

Herculano, considerava pertinente construir uma sociedade onde a distinção é feita não com base nas 

classes sociais e sim nas capacidades de excelência dos homens (“Hoje todas as profissões honestas 

nobilitam. A condição que pode distinguir o individuo nobre do individuo plebeu é um só e está nelle: é o 

ser eminente. A materia não importa, o que importa é o obreiro.” escrevia Herculano, palavras 

equivalentes às incluídas nalguns discursos de Salazar. Cf. HERCULANO, Alexandre – “Notícia juridica 

dos nobres de Portugal” in Revista Universal Lisbonense, Tomo II, n.º 1, Lisboa: Imprensa Nacional, 6 de 

janeiro de 1842, pág. 10. Disponível em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-

1842/Janeiro/N.º%20001/HTM/ P_P0.html). 
1398

  Como salientam os autores da História da Vida Privada em Portugal, a “aparente unidade nacional” 

era uma ficção visto existirem vários países dentro de Portugal como o atestam os diferentes tipos de 

bairros e casas consoante o estrato social (Cf. MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em 

Portugal (coord. Ana Nunes de Almeida), vol. 4, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 25). 
1399

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 47. 
1400

Idem, Ibidem – pág. 112. 
1401

 Idem, Ibidem – pp. 123 – 124. 
1402

  Idem, Ibidem – pág. 125. 
1403

 Idem, Ibidem – pág. 212.  
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houvesse o livre-arbítrio como traço de personalidade
1404

. Mais uma vez, esta 

personagem traz consigo a voz dos opositores ao regime. Para muitos escritores 

portugueses da época, o país real era distinto do divulgado e imposto pela propaganda 

salazarista; os portugueses não eram já os aventureiros e lutadores de séculos passados, 

eram agora “moribundos mortos”
1405

, seres destituídos da capacidade/vontade de fazer 

uso da visão e dominados por um mutismo coletivo
1406

; o país surge confinado à capital, 

para lá desse espaço só há silêncio, fome e escuridão
1407

. 

 Para manter os portugueses sob a égide do retrato ficcional de Portugal, o Estado 

enveredou por duas estratégias diferentes. Por um lado, fomentou o medo ao diferente, a 

desconfiança face aos estrangeiros
1408

 - forma de mascarar “a inveja” relativamente aos 

países civilizados
1409

 –, o terror relativamente ao comunismo – a “praga”, “a fonte de 

todas as calamidades”
1410

 – e aos seus defensores apresentados como “seres 

horríveis”
1411

. Em face dessa disseminação generalizada, Fernando Rosas
1412

 considera 

ter sido efetuada uma espécie de socialização do medo através do uso de uma violência 

preventiva. Daí a estupefação de todos os familiares de Isabel e, principalmente de 

Conta, ao saberem do envolvimento de Richard com os comunistas espanhóis: 

 

                                                 
1404

 Cf.BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 124. Essa capacidade do ditador para iludir os portugueses é evidente também na 

forma como, ao nível discursivo, procurou valorizar o papel da mulher enquanto mãe e esposa 

comparando a sua atuação enquanto político à de uma boa dona-de-casa. A forma como Salazar 

conseguiu o apoio feminino, difundiu um ideal de feminilidade e impôs a sua organização do mundo é 

abordada por Irene Flunser Pimentel numa obra dedicada ao género feminino durante o período do Estado 

Novo (Cf. PIMENTEL, Irene Flunser – A cada um o seu lugar: A política feminina do Estado Novo, s/l: 

Círculo de Leitores, 2011). 
1405

  Verso do poema “L’Été au Portugal” de Jorge de Sena. Nele, o poeta traça o retrato de um país 

estático sob a luz solar, privado de expectativas, caracterizado pela denúncia e por se alimentar “dos ossos 

e do sangue de quem não se vende” (Cf. SENA, Jorge de – “Exorcismos” (1972) in Trinta Anos de 

Poesia, 2.ª ed., Lisboa: Edições 70, 1984, pp. 270 – 271). 
1406

 Veja-se o retrato traçado por Ruy Belo quer em “Morte ao meio-dia” (Cf. BELO, Ruy – “Boca 

Bilingue” (1966) in Todos Os Poemas, Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, pp. 153 -154) quer em “Portugal 

sacro-profano” (Cf. BELO, Ruy – “Homem de Palavra(s)” (1970) in Todos Os Poemas, Lisboa: Assírio 

& Alvim, 2000, pp. 196 – 197). Portugal é um país cego e mudo, onde reina a ausência de acontecimentos 

e no qual a boca é meramente usada para suprir necessidades básicas. 
1407

  A imagem da desolação e deceção é bem evidente no poema “A Cortiça” (Cf. SANTOS, José Carlos 

Ary dos – “Insofrimento in Sofrimento” (1969) in Obra Poética, 2ª ed. Lisboa: Edições Avante, 1995, pp. 

243 – 244). 
1408

  Realça-se a imagem negativa de Espanha - Isabel esperava “encontrar uma gente esquisita, selvagem, 

vestida de vermelho, brandindo bandeiras comunistas” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados 

Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 94 e pág. 156). 
1409

 Idem, Ibidem – pág. 156. Essa desvalorização dos estrangeiros está intimamente associada ao 

complexo de inferioridade típico dos portugueses. 
1410

  Idem, Ibidem – pág. 67. 
1411

 Idem, Ibidem – pág. 92. 
1412

 Cf. ROSAS, Fernando – Salazar e a Política A Arte de Saber Durar, Lisboa: Tinta da China, 2012, 

pág. 200. 
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 O escândalo da revelação sobre o passado de Richard (…), caiu como uma bomba 

explodindo num jardim de canteiros floridos, com pequenas ruas impecáveis para os seus 

utentes. O pasmo apanhou-os de surpresa: um membro da família envolvido com esses monstros, 

sementes do mal, produtores das pragas mais horrorosas, ocultos na sombra, à espreita de uma 

fissura onde se pudessem introduzir para minar o mundo.
1413

 

 

 Neste pequeno excerto está patente a plasticidade da escrita de Luísa Beltrão. A 

família e as suas certezas são apresentadas como “canteiros floridos” de um jardim, 

situados numa zona aprazível para os seus utilizadores. Nesse ambiente bucólico, a 

revelação do lado oculto da vida de Richard terá o efeito de uma “bomba”, destruirá as 

certezas dos familiares e evidenciará os preconceitos da classe: ser comunista 

correspondia a perder o lado humano, a bestializar-se, a optar por viver camufladamente 

para fazer frutificar as “sementes do mal” e “minar o mundo”. A enfatizar o caos 

emotivo produzido pelo desvendar deste segredo privilegiou-se a aliteração não só dos 

fonemas nasais como também das fricativas associadas à comparação, metáfora, 

hipérboles e ao visualismo inerente ao verbo “explodir” acentuado pelo prolongamento 

do efeito dado surgir no gerúndio. 

 Situação semelhante irá viver Madalena, já após o 25 de abril, ao descobrir a 

verdade sobre o marido: membro do partido comunista, casara com ela para dissimular a 

sua ideologia e atividade, cultivou a mentira e a farsa
1414

, procura controlá-la e impedi-

la de lutar pela sua democracia, fomentou o medo e a descrença nas relações 

humanas
1415

. 

A outra estratégia usada pelo regime prende-se com o uso do riso e da censura 

como instrumentos dissuasores de críticas à atuação do governo ou de tentativas para 

veicular outros retratos do país. O primeiro aparece como uma arma demolidora da 

realidade; ao rir do mundo e das situações, o homem deixa de lhes atribuir credibilidade 

como apreende Richard ao ver a forma hilariante como a guerra civil espanhola é 

apresentada na rádio portuguesa
1416

. Também Fernando, segundo marido de Isabel, 

realçará o poder destrutivo do ridículo. É ele um dos elementos impeditivos de os 

portugueses saírem da redoma onde vivem, de compreenderem que o mundo não pode 

                                                 
1413

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 227. 
1414

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 40. 
1415

 Idem, Ibidem – pp. 126 – 127. 
1416

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

113. 
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ser visto de forma maniqueísta: “O medo da infracção, o medo do ridículo. Todos os 

esforços de rebelião, ou se mostram perigosos ou ridículos. Os comunistas são 

perigosos, os movimentos contestatários são ridículos – o feminismo, o progressismo, 

etc. Salazar anulou quaisquer alternativas possíveis. Em Portugal apenas há o preto e o 

branco, o dentro e o fora, os bons e os maus.”
1417

  

A segunda tinha, no início, uma função educativa e corretiva, rapidamente 

transformada em persecutória e silenciadora. Salazar via-a como algo “moralizador”; a 

censura deveria impedir os “ataques pessoais”, os “desmandos de linguagem”
1418

 uma 

vez que a imprensa pautava o seu comportamento por princípios pouco éticos. Em face 

do carácter educativo dos jornais e demais meios de comunicação era imprescindível 

doutriná-los
1419

 para não continuarem a divulgar intrigas e calúnias. Essa faceta é 

contrariada por Filipe Ribeiro de Meneses ao apresentar a máquina da censura não 

como um instrumento pedagógico e sim como uma forma de silenciar os opositores.  

Como a violência não foi usada de forma sistemática (a generalidade dos 

portugueses não se imiscuía nos assuntos políticos
1420

), o grosso da população era 

indiferente à atuação dos censores ou vivia alheado desse facto
1421

, razão pela qual 

Richard não consegue compreender os motivos da falta de criatividade em Portugal 

quanto às produções cinematográficas
1422

. Fruto do silenciamento de grande parte das 

informações provenientes do estrangeiro
1423

, o país vivia numa “feliz ignorância” como 

                                                 
1417

Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997,pág. 269. O efeito negativo do riso, da “troça” capaz de destruir a idoneidade é 

apresentado por Sophia de Mello Breyner no poema “Pranto pelo dia de hoje” (Cf. BREYNER, Sophia de 

Mello – Livro Sexto, Lisboa: Editorial Caminho, 2003, pág. 59). 
1418

 Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, 

pág. 48. 
1419

 Idem, Ibidem – pág. 49. 
1420

 Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 169 – 170. Teria função educativa visto procurar impedir os 

portugueses de serem abalados pelas ideias comunistas ou por outros assuntos considerados atentatórios 

da moral e dos princípios do Estado Novo. Os critérios subjacentes à atuação, por vezes, pouco criteriosa 

da censura e os motivos de determinados textos não terem visto a luz do dia são abordados por Cândido 

Azevedo (Cf. AZEVEDO, Cândido – Mutiladas e Proibidas: Para a história da censura literária em 

Portugal nos tempos do Estado Novo, Lisboa: Editorial Caminho, 1997 e A Censura: de Salazar a 

Marcelo Caetano, Lisboa: Editorial Caminho, 1999) e por Alberto de Carvalho (Cf. CARVALHO, 

Alberto – A Censura e as leis da imprensa, Lisboa: Seara Nova, 1973). 
1421

  Em “É preciso avisar toda a gente”, Natália Correia enfatiza a forma como os textos são adulterados 

e modificados para se adaptarem às orientações recebidas pelos censores (Cf. CORREIA, Natália – A 

estrela de cada um, Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 2004, pp. 47 – 50). 
1422

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 122. 
1423

 Salazar tinha consciência da função da imprensa na formação da opinião pública, daí a necessidade de 

a forçar a estar enformada por princípios éticos, morais, sociais em conformidade com os interesses da 

nação. 
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salienta um dos ministros do Estado Novo
1424

. Mesmo os opositores ao regime viam a 

sua voz silenciada dado reinar “a mordaça”
1425

 como salienta a personagem António 

Sérgio. 

Essa situação vai ser alterada no pós-Segunda Guerra Mundial em virtude das 

pressões internacionais relativamente às possessões ultramarinas. Assim, o 

silenciamento dos opositores está também dependente da atuação da PIDE e dos seus 

agentes: “a Pide trabalhava incansavelmente como um cão de caça a esfocinhar as tocas 

onde se escondiam os espiões, os malditos espiões a soldo dos americanos e dos 

comunistas; fazia-o de forma discreta, eficaz, com longos tentáculos de informadores, 

nas Universidades, nas empresas, nas instituições, nas ruas”
1426

. Esta instituição é 

apresentada como se não correspondesse a um coletivo, surge individualizada de forma 

a acentuar o carácter eficaz da sua atuação. Dado corresponder à imagem difundida 

entre os apologistas do regime, a PIDE é detentora das melhores qualidades de um cão 

(capaz de detetar os opositores pelo odor, obstinada nessa busca, daí o uso do verbo 

“esfocinhar”) associadas à agilidade dos tentáculos de um polvo – realçada pela 

enumeração dos locais por onde eles alastram; em contrapartida, os outros são os 

espiões confinados a uma vida animalesca, por isso se escondem “em tocas”. 

A ela competia assegurar a manutenção da “ortodoxia”, agir contra a 

“desmesura”
1427

, muito embora os seus métodos tivessem, por vezes, sido demasiado 

extremos. Associada à sua atuação criava-se a ideia de os revolucionários serem 

                                                 
1424

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 187. Em O Desafio da Cidadania na Escola, Luísa Beltrão e Helena Nascimento 

realçam o fechamento de Portugal ao mundo durante cerca de 40 anos e o facto de os portugueses não se 

aperceberem de viver artificialmente dado a sua realidade não existir efetivamente: “Em Portugal, ‘o 

paraíso triste’, como lhe chamará alguém, quarenta anos de ditadura conservam os valores nacionalistas, 

Deus, Pátria, Família. As escolas e a Mocidade Portuguesa reproduzem inexoravelmente os mesmos 

parâmetros ao longo de gerações, fechando-as às ‘nefastas’ influências estrangeiras. Com excepção de 

uma pequena elite (o reviralho), que luta contra o regime, os portugueses vivem de costas voltadas para a 

Europa, num isolamento artificial de que nem sequer se dão conta, obedientes e submissos a uma ‘ordem’ 

indiscutida e indiscutível.” (Cf. BELTRÃO, Luísa e NASCIMENTO, Helena – O Desafio da Cidadania 

na Escola, Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 22). 
1425

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 81. Sintomaticamente, foi publicado em 1974 o livro Portugal Amordaçado no qual 

se salienta o facto de ter existido oposição ao regime, mas não ser notória devido a uma forte repressão, 

bem como a incapacidade de a opinião pública se fazer ouvir visto estar “amordaçada” (Cf. SOARES, 

Mário – Op. Cit., Lisboa. Arcádia, 1974, pág. 288). A referência à mordaça ocorre também no texto 

introdutório à coletânea De Palavra em Punho (Cf. FANHA, José (org. e apresentação) – De Palavra Em 

Punho – Antologia Poética da Resistência. De Fernando Pessoa ao 25 de Abril, Porto: Campo das 

Letras, 2004). 
1426

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 268. 
1427

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 29. A 

violência do regime, o seu lado negro e omitido é abordado por Fernando Rosas, entre outros autores (Cf. 

ROSAS, Fernando – Salazar e a Política A Arte de Saber Durar, Lisboa: Tinta da China, 2012, pág. 83). 
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criminosos e subversivos. Decorrente do enraizamento dessa imagem, Gena antevê a 

irmã Madalena não como um ser humano, mas como um “espectro”, um “pesadelo” 

ininterrupto, uma “aberração”
1428

 (é de notar o valor negativo associado a esta 

gradação). Já Francisco, o responsável pela sua libertação, sentirá medo dela, Madalena 

era, agora, a inimiga, fazia parte de um outro mundo: o das “utopias 

revolucionárias”
1429

. 

A partir de 1961 será a guerra colonial a chegar de forma muito superficial até 

aos portugueses. Nada era publicado ou difundido sem o escrutínio prévio da censura de 

forma a manter os portugueses na ignorância e indiferentes aos desastres da guerra. O 

confronto com a catástrofe real chegaria de forma mediada através das palavras dos 

refugiados e dos soldados
1430

. Por isso mesmo, Isabel apresenta-a como um “conto 

fantástico”
1431

, algo pertencente a um universo distinto do quotidiano, só sentida 

verdadeiramente pelas famílias dos soldados, numa outra forma de textualização dos 

acontecimentos. Realça-se, no entanto, a minimização da guerra por ela dizer respeito a 

um género menor – o conto – e a um subgénero nem sempre valorizado – o fantástico –, 

enquanto a vida de Salazar era “um romance”
1432

. Em face do alheamento coletivo, 

Conta considera estarem os portugueses dominados por uma “esquizofrenia” impeditiva 

de conscientemente aceitarem estar em guerra
1433

. 

Houve, desse modo, uma “institucionalização do psiquismo de um ditador” 

segundo José Gil. Os meios repressivos, a censura, o constrangimento das liberdades 

individuais cerceavam o indivíduo e transferiam toda a parte subjetiva para o culto do 

país
1434

. 

                                                 
1428

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 17. 
1429

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
1430

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

263. 
1431

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 73 (Cf. 

página 283 da presente Tese). 
1432

 Cf. nota 1431. 
1433

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 73. Mesmo os homens envolvidos no conflito sabem não poder escrever sobre a realidade visto 

a correspondência ser censurada. Contribuem, desse modo, para intensificar a imagem heróica dos 

combatentes por oposição à mediocridade da sua vivência real como se torna evidente, por exemplo, nas 

cartas enviadas por António Lobo Antunes à esposa: “Dá-me ideia que as pessoas da família me estão a 

achar uma espécie de herói de coragem e espírito de sacrifício, o que é asneira. Qualquer dia ponho tudo 

em pratos limpos. Pratos limpos é giro. A maior parte das coisas não as posso contar, e as minhas 

opiniões sobre esta guerra não devem ser escritas. Isto tudo é muito diferente do que aí se pensa, escreve e 

diz, e eu nada tenho esclarecido por motivos óbvios.” (Cf. ANTUNES, António Lobo – D’este viver aqui 

neste papel descripto Cartas da guerra (org. Maria José Lobo Antunes e Joana Lobo Antunes), Lisboa: 

Dom Quixote, 2005, pág. 153). 
1434

 Cf. GIL, José – Em busca da identidade: o desnorte, Lisboa: Relógio d’Água, 2009, pág. 17. 
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 As razões pelas quais os portugueses aceitaram sem oposição o regime ditatorial 

e o seu líder são apresentadas por Isabel em dois momentos distintos, o primeiro durante 

o período em questão. Durante essa intervenção, o recurso às interrogações retóricas 

associadas ao paralelismo anafórico enfatiza o apreço pela atuação do ditador.  

 

 – (…) Salazar é um homem muitíssimo honesto, eficiente, que resolve de forma 

magistral os problemas do País. Porque não havemos de o aceitar? Porque não havemos de lhe 

agradecer? Sempre nos demos mal com a falta de bons dirigentes. (…) É um político de 

inteligência extraordinária, sem apego nenhum ao poder. Ele di-lo muitas vezes, está ao nosso 

serviço, cumpre uma missão e cumpre-a melhor que qualquer outro. Guia-se pela virtude, não 

pelos vícios. 
1435

. 

 

 O segundo momento de reflexão sobre o regime ocorre após o 25 de abril e, por 

isso, revela outro tipo de discernimento, o advindo do distanciamento temporal. 

Decorrente desse posicionamento, a forma como o regime se instalou é descrita através 

do recurso a vocábulos típicos da medicina: “anestesia”, “asséptico” e “vírus”. 

 

 – Nós não percebíamos que era uma ditadura. O Richard, meu marido, falava muito 

sobre isso e hoje dou-lhe razão. Demitimo-nos das iniciativas. A princípio por alívio, tínhamos 

vivido anos de loucura… Lembro-me, quando era pequena, que todos os dias havia revoluções. 

Com o Salazar, finalmente, alguém resolvia os problemas por nós. E de um modo que não nos 

chocava. O  nó da questão foi esse, a falta de choques, a ditadura embrulhada em papel de prata. 

É fácil habituarmo-nos a uma vida regrada, sem choques. Funciona como uma anestesia. Tudo 

estava cuidadosamente preparado para desencorajar as dúvidas. De forma imperceptível. O 

Salazar nunca atacava os outros, criou um clima asséptico contra os vírus externos. A censura, as 

perseguições políticas eram feitas com discrição, como um mal necessário. E depois, defendia os 

valores patrióticos da portugalidade, os valores cristãos da ortodoxia.
1436

 

 

 Ao longo da diegese só Conta será capaz de apreender as outras faces do país: o 

marasmo, a estagnação, a perpetuação de princípios e valores inadequados às mutações 

sociais da segunda metade do século XX. Fruto da sua errância pelo mundo, da sua 

ausência de raízes e de ligações afetivas sedimentadas, a personagem capta o país como 

se a ele não pertencesse à semelhança de muitos outros portugueses expatriados ou 

emigrados por opção ou por imposição, como foi o caso de Eça de Queirós, António 

                                                 
1435

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 123. 
1436

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 165. 



 275 

Sérgio, Jorge de Sena ou Manuel Alegre. Ao visitar o país, Conta sente-se uma 

inadaptada visto não ser capaz de ficar parada à margem da evolução, de se transformar 

num ser “fossilizado” e “vegetativo”
1437

, guardado num “museu” chamado Portugal. 

Para ela, o país “cheira a mofo”, os portugueses são “matéria bruta”
1438

 ainda por 

lapidar, castradores da individualidade, facilmente contentáveis com a mediocridade
1439

. 

 

 – (…) Estou viva, procuro perceber as enormes mudanças que se operam. A juventude 

quer sacudir o jugo pesado das tradições. Experimentam-se novos modelos, furam-se os 

esquemas seculares. Com entusiasmo, não com angústia. O futuro é nosso. Quando venho a 

Portugal tenha a sensação de entrar num museu, um pacífico museu arrumadinho. Aqui não 

houve a guerra…  

 – Nós estamos em guerra… 

 – É muito longe, não afecta o quotidiano (…) A questão cá em Portugal é que ninguém 

se atreve, ninguém discute as causas profundas. Como se fossem lisos por dentro, sem feridas, 

sem impulsos. Como se não houvesse interesse em construir. Só em manter.
1440

 

 

   A personagem vê o país de fora para dentro, usa o olhar do outro, do estrangeiro. 

Esse “desenraizamento” é simultaneamente “reenraizamento” como explicita o poeta 

Manuel Alegre
1441

, já que a distância permite um outro olhar sobre a pátria, mais 

objetivo e neutral, bem como enfatiza a vontade de erguer um outro país. Em face da 

imagem interiorizada de um Portugal amorfo e inoperante, Conta ficará estupefacta 

perante a ocorrência de uma revolução no “seu país de origem, pequenino e pacato, 

                                                 
1437

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 274. 
1438

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 58. 

Posição semelhante à assumida por Jorge de Sena. Por isso, o poeta não concebe Portugal como “pátria 

ditosa” (Cf. SENA, Jorge de – “A Portugal” in “Tempo de Peregrinatio ad Loca Infecta (1959 – 1969)” in 

40 Anos de Servidão, Lisboa: Edições 70, 1989, pp. 85 - 86) e descreve a generalidade dos portugueses 

como seres primitivos, destituídos de inteligência e necrófilos visto permanecerem “sentados em seu 

mijo, alimentados/dos ossos e do sangue de quem não se vende” (Cf. SENA, Jorge de – “L’Èté au 

Portugal” in “Exorcismos” (1972) in Trinta Anos de Poesia, 2.ª ed., Lisboa: Edições 70, 1984, pp. 270 – 

271). 
1439

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 62. 
1440

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 289 

– 290. Esta tomada de posição da personagem ecoa versos de Miguel Torga – “Ou estamos nalgum 

museu/De manequins de cartão?” (Cf. TORGA, Miguel – “Ar Livre” in “Cântico do Homem” (1950) in 

Antologia Poética, 5.ª ed., Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1999, pág. 117), de Egito Gonçalves (Cf. 

GONÇALVES, Egito – “Por aqui andamos a morder as palavras” in Poemas Políticos (1952 - 1979), 

Lisboa: Moraes Editores, 1980, pág. 53) e do poema “A Cortiça” de Ary dos Santos (Cf. SANTOS, José 

Carlos Ary dos – “Insofrimento in Sofrimento” (1969) in Obra Poética, 2ª ed. Lisboa: Edições Avante, 

1995, pág. 243 – 244). 
1441

  Cf. VASCONCELOS, José Carlos de – “Viver para cantá-la, entrevista a Manuel Alegre”  in Jornal 

de Letras, Ano XXV/n.º 907, de 6 a 19 de julho de 2005, pág. 9. 
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anquilosado no tempo como um exíguo museu de marionetas”
1442

. Mais uma vez, é 

recorrente a comparação de Portugal com um museu, bem como o assumir serem os 

portugueses incapazes de agir de livre e espontânea vontade: em vez de meros 

figurantes de um filme são agora marionetas facilmente manipuladas. 

O outro lado do viver português (o dos perseguidos e oprimidos pela ditadura), 

salvo exceções pontuais, só é abordado na diegese após a revolução de abril, só a 

posteriori se saberá ter sido Madalena uma das muitas vítimas da PIDE por defender 

princípios considerados inadequados pelo regime. Uma das poucas exceções está 

relacionada com a personagem António Sérgio. Ao analisar o percurso de vida do 

amigo, Maria Teresa não deteta nessa existência factos justificativos da perseguição e 

posterior expulsão do país: António Sérgio não era comunista, não pertencia à linha de 

Afonso Costa e não era perigoso. 

 Porém, ao contrário do esperado por Maria Teresa, o amigo estava associado a 

outros fatores geradores da desconfiança do Estado e da posterior perseguição: ser 

apologista do livre-arbítrio, da liberdade de pensamento; desejar que todos fizessem uso 

do espírito crítico, ter questionado a política educativa do Estado Novo e ser contra a 

alienação coletiva do país
1443

. Ao não defender a adesão total às ideias impostas pelo 

regime, o pensador português torna-se um perigo para o poder instituído, razão pela 

qual primeiro vive em Paris, depois regressa a Portugal e, após oito meses de prisão, é 

obrigado a exilar-se em Espanha
1444

.  

Os meandros dessa máquina tentacular serão recordados por Madalena no quarto 

volume da tetralogia. Ela corporizará todos os portugueses perseguidos, encarcerados e 

torturados por pugnarem por um outro Portugal. Para além de descrever o 

interrogatório, a personagem particulariza também a forma como o grosso da população 

preferia ignorar a atuação persecutória do regime, o facto de os opositores 

corresponderem a gente incompreendida, dominada pelo medo, rejeitada pelos 

defensores do Estado Novo porque, como dizia Miguel Torga, pertenciam “à seita 

maldita”
1445

: “Entrara em contacto com um mundo que acreditara existir, que sabia 

existir, mas que só agora se materializava com uma rudeza brutal, um mundo de seres 

                                                 
1442

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 71.  
1443

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 212 

– 213. 
1444

 Idem, Ibidem – pp. 81 – 84. 
1445

  Cf. TORGA, Miguel – A Criação do Mundo (1937 – 1981), 2.ª ed., Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, pág. 342. 
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bestiais, com cabeça, olhos, boca, braços, pernas, iguais a qualquer ser humano, fazendo 

uso das cabeças e dos olhos e das bocas e das mãos e dos pés para destruírem outros 

seres humanos (…)”
1446

. 

A PIDE surge como uma espécie de monstro, constituída por seres humanos 

destituídos de humanidade. Esse retrato claramente negativo é acentuado pelas 

enumerações sistemáticas, as primeiras separadas por vírgulas e as segundas unidas 

através da conjunção coordenada copulativa a fim de tornar claro o processo de criação 

desses “seres bestiais”: eles foram feitos à semelhança de Frankenstein, são uma mera 

colagem de partes de corpos humanos sem uma consciência a uni-las. Por isso mesmo, 

Madalena recorda-os como “maquiavélicos”, “implacáveis”, “insidiosos”, “viperinos”, 

capazes de perscrutarem as almas, conhecerem situações da vida privada de cada um 

dos prisioneiros “como se possuíssem um olho omnipresente”
1447

. Depois da tortura e 

do medo de não ser capaz de resistir ao terror, do “inferno”
1448

 a que fora submetida, a 

personagem viverá até à queda do regime atormentada, com medo de continuar a ser 

espiada e a sua vida privada do conhecimento da PIDE
1449

. Associada ao medo está a 

incapacidade em dialogar com a família visto ela preferir permanecer na sua redoma e 

recusar-se a ver para lá dela1450. 

Durante cerca de quarenta anos, os mais diversos agentes do Estado (propaganda 

política, igreja, escola
1451

, entre outros) procuraram impor um discurso sobre Portugal e 

                                                 
1446

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 21. Este raciocínio de Madalena tem similitudes com um excerto de prosa poética produzida 

por uma das opositoras ao regime, a poetisa Natália Correia (Cf. Anexo – pág. 453). 
1447

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 20. Manuel Alegre em “Trinta dinheiros” apresenta os seres sem rosto e coração, parecidos 

com homens por fora, mas sem alma (Cf. ALEGRE, Manuel – Praça da Canção/O Canto e As Armas, 1.ª 

ed. de bolso, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, pág 40). Alexandre O’Neill menciona em diversos 

poemas esse ambiente de medo gerado pela perceção da omnipresença e omnisciência dos agentes da 

PIDE (Cf. O’NEILL, Alexandre – Poesias Completas, Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, pp. 131 – 132) e 

distingue homens - com livre-arbítrio – de monstros – os seguidores do regime e/ou seus agentes (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 43). 
1448

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 21. 
1449

 Idem, Ibidem – pág. 19. 
1450

 Idem, Ibidem – pág. 23. A incapacidade em comunicar está plasmada em diversos poemas da época; 

tal é o caso de “Poema pouco original do medo”, “Perfilados de medo” de Alexandre O’Neill (Cf. 

O’NEILL, Alexandre – Poesias Completas, Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, pp. 131 – 132 e 191), “As 

Palavras” de Egito Gonçalves (Cf. GONÇALVES, Egito – Poemas Políticos (1952–1979), Lisboa: 

Moraes Editores, 1980, pág. 65), “You are welcome to Elsinore” de Mário de Cesariny (Cf. CESARINY, 

Mário – Pena Capital (1957), Lisboa: Assírio & Alvim, 1982, pp. 37– 38). Já em “Trova do vento que 

passa” de Manuel Alegre realça-se o silêncio de quem vive na “servidão” e nada tem a dizer (Cf. 

ALEGRE, Manuel – Praça da Canção/O Canto e As Armas, 1.ª ed. de bolso, Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 2000. pp. 86 – 89).  
1451

 Maria Filomena Mónica considera ser o poder a conferir legitimidade às coisas. Daí haver a 

necessidade de controlar culturalmente os diferentes elementos sociais por forma a adequá-los à ideologia 
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os portugueses, classificado como o baluarte da verdade, o único investido de 

legitimidade visto emanar de alguém a quem foi delegado o poder de decidir e 

representar todos os portugueses
1452

; por isso, esse retrato do país devia ser adotado por 

todos. Para manter o carácter de único foi necessário rasurar os outros discursos, os do 

contrapoder
1453

. Ao ser-lhes negada a possibilidade de coexistirem com o primeiro, 

procuraram subverter os princípios ideológicos a ele subjacentes, deslegitimar o mundo 

oficial, desmistificar a autoridade, recorrendo, muitas vezes, à transgressão, à 

paródia
1454

, senão mesmo à “carnavalização”
1455

 desses enunciados ou dos seus 

referentes.  

 A desconstrução paródica dos princípios e imagens da realidade difundidos pelo 

Estado é bem evidente nos textos das mais diversas tipologias produzidos durante a 

época da ditadura salazarista e em alguns posteriores. Acima de tudo, eles procuram 

                                                                                                                                               
vigente e ao conceito de cidadão desejado. Por isso mesmo, a instituição escola 

desempenhou/desempenha um papel de formatadora de homens visto difundir valores, atitudes, modelos, 

sob a aparência de uma suposta neutralidade, emanados de forma mais ou menos direta do Estado. A ele 

compete elaborar e homologar os programas curriculares, por isso, a autora salienta ser através desta 

instituição que “se impõem valores e se formam atitudes e orientações, de forma a que as relações sociais 

de produção vigentes possam ser preservadas e reproduzidas.” (Cf. MÓNICA, Maria Filomena – 

Educação e Sociedade no Portugal de Salazar, Porto: Editorial Presença/Gabinete de Investigações 

Sociais, 1978, pág. 31). 
1452

 Foucault, em Estratégias de Poder, explicita as diversas estratégias capazes de legitimar um discurso. 

Segundo ele, cada sociedade define quais os discursos a serem classificados de verdadeiros, a forma como 

se pode distingui-los dos falsos e os meios de divulgação/apagamento de cada um deles. Salienta, ainda, 

estar o conceito de “verdadeiro” associado à esfera do poder (Cf. FOUCAULT, Michel – Estrategias de 

Poder, vol. II, Barcelona: Paidós, 1999, pág 53). Essa ação política só é possível visto os agentes 

pertencerem a um mundo social facilmente manipulável, porque conhecem as suas limitações, aspirações 

e fraquezas (Cf. BOUDIEU, Pierre – O que falar quer dizer, Algés: DIFEL, 1998, pág. 135). 
1453

 Luisa Martín Rojo, Maria Laura Pardo e Rachel Whittaker realçam a coexistência desses dois tipos de 

discurso: o do poder e o do contrapoder (Cf. MARTÍN ROJO, Luisa, PARDO, Maria Laura e 

WHITTAKER, Rachel – “El análisis crítico del discurso: una mirada indisciplinada” in MARTÍN ROJO, 

Luisa e WHITTAKER, Rachel (ed.) – Poder-Decir: o el poder de los discursos, Madrid: Arrecife, 1998, 

pág. 14). Estabelece-se entre os dois uma relação dialógica dado o segundo ser construído a partir das 

representações sociais/nacionais apresentadas pelo primeiro. 
1454

 José Cândido Martins, em Teoria da Paródia Surrealista, analisa a forma como os escritores 

surrealistas procuraram desconstruir esse mundo criado pela ditadura, realçando o papel desempenhado 

pela paródia e pelo riso (Cf. MARTINS, José Cândido – Op. Cit., Braga: Edições da APPACDM distrital 

de Braga, 1995). 
1455

  Conceito desenvolvido por Bakhtine em L’ Óeuvre de François Rabelais e em La poétique de 

Dostöievski. A “carnavalização” do mundo permitia criar uma outra forma de o captar, através do riso, 

mostrando-o invertido, não excluindo ninguém: “le monde entier paraît comique, il est perçu et connu 

sous son aspect risible, dans sa joyeuse relativité” (Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – L’ Óeuvre  de François 

Rabelais et la culture populaire au moyen age et sous la renaissance, (trad. Andrée Robel), Paris: 

Gallimard, 1970, pág. 20). De igual modo, permite ampliar/transformar uma cena da esfera privada e de 

uma dada conjuntura em algo comum à humanidade (Cf. Idem – La poétique de Dostoievski, (trad. de 

Isabelle Kolitcheff), Paris: Seuil, 1970, pág. 236). 
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desconstruir a identidade nacional imposta pelo Estado Novo aos portugueses bem 

como os seus princípios basilares
1456

.  

 Porém, o público-alvo dos escritores da época não era o português comum, 

analfabeto, dedicado à vida rural ou comezinha imposta pelo Estado Novo; mas a classe 

média e/ou média-alta com capacidade para abalar ou destruir o poder instituído. Tal 

facto é evidente no tipo de artifícios poéticos usados para encriptar a mensagem: as 

alusões, paródias de textos canónicos ou dos discursos de Salazar, intertextos reciclados 

da cultura portuguesa e inglesa. Só portugueses com acesso a uma educação 

privilegiada, para além dos bancos da escola primária, seriam capazes de identificar e 

descodificar a pertinência da referência a versos de Shakespeare, Pessoa ou Camões. 

Esse público integra o ambiente elitista apresentado em Os Bem-Aventurados e, nesse 

volume, é evidente o motivo de esse núcleo restrito de portugueses ter permanecido 

alheado desses outros discursos. 

 Mesmo Isabel, com um curso superior de psicologia feito no estrangeiro, tendo 

vivido em Inglaterra e Espanha, permanece dentro do muro de valores criado pela 

sociedade da época, inclui-se no grupo dos “bem-aventurados”. Por isso não está apta, 

ainda, a assumir o lado negro do regime, prefere ignorá-lo ou rasurá-lo da sua 

existência. 

 

 – E o que consideras tu bons princípios? 

 – Os princípios que presidem a uma formação moral equilibrada, a disciplina, sem a 

qual uma sociedade não sobrevive, a honra, o respeito pelas tradições… Sei lá, tudo isto parece 

pomposo, mas sinto cá dentro que é importante, não sei explicar. Neste momento, Portugal é 

atacado por todos. Como diz Salazar temos que nos unir e não andar com divisões de que se 

aproveitarão os comunistas. (…) 

 – Que posso eu fazer? (…) Em todas as sociedades existem prepotências, não há 

regimes perfeitos. (…).
1457

 

 

 A apetência para assumi-lo ocorrerá já em data posterior. Ao refletir sobre a 

imutabilidade humana (há sempre dominados e dominadores, elites e povo), a 

falibilidade de qualquer regime, Isabel acaba por tomar consciência do facto de ter 

decidido viver numa realidade fictícia dado não haver uma sociedade perfeita. Ao estar 

                                                 
1456

 Este fenómeno ocorre de forma mais explícita em autores como Jorge de Sena, Ruy Belo ou José 

Carlos Ary dos Santos ou brota indelevelmente das palavras de Sophia de Mello Breyner, entre muitos 

outros. 
1457

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 268 – 269. 
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o Homem envolvido, as guerras, autoritarismos, perseguições e demais arbitrariedades 

fariam parte do fluir temporal. De igual modo, a humanidade parece andar em círculos, 

retornando sempre ao ponto de partida. Este posicionamento de Isabel remete para a 

ideia de “eterno retorno” defendida por Friedrich Nietzsche
1458

. Para este filósofo, o 

devir humano faz-se a partir da repetição de determinados acontecimentos cíclicos 

(guerras, epidemias, por exemplo). Assim, a realidade seria constituída por faces 

complementares em eterna repetição: bem/mal, angústia/prazer, alegria/tragédia 

corresponderiam a um fenómeno de fluxo e refluxo e não a dicotomias
1459

.  

Em conversa com João, filho de Madalena, Isabel explicita a estagnação social 

com o facto de as referências, durante a época ditatorial, serem muito rígidas e não 

haver outras para contrapor ou se as houvesse estavam inacessíveis aos portugueses; por 

isso tudo era previsto e organizado
1460

. 

 Apesar das mudanças efetuadas pelo Estado Novo, pouco pareceu mudar no seio 

das instituições estatais e do próprio Estado. A verborreia típica dos portugueses, os 

conluios que já antes haviam dominado a cena política nacional continuaram a fazer-se 

sentir, transformando o aparelho de estado numa máquina, por vezes, morosa e de difícil 

manuseamento. Tal panorama é particularizado na História de Portugal coordenada por 

Rui Ramos: “nenhum sentido de hierarquia e decoro impediu que a ‘vida do Estado’ 

continuasse a ser penetrada por uma ‘indomável verrina subterrânea’ de suspeitas e 

maledicência, em parte gerada pelas intrigas das várias facções do regime.”
1461

 

 Porém, a queda do regime não está dependente desses traços. Considera 

Marcello Caetano ter sido a catalogação de Salazar como ditador e do Estado Novo 

como ditadura os motivos para o descrédito do regime: “Assim se criou ao seu governo 

a reputação de um regime sinistro, sufocando o País onde as pessoas viviam oprimidas 

nos seus anseios, vigiadas nos passos, ameaçadas nos seus actos, amordaçadas na 

expressão dos seus sentimentos e opiniões, sujeitos a prisão por dá cá aquela palha com 

o risco de serem torturadas por uma polícia cruel.”
1462

 No entanto, os motivos da 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 24 e NIETZSCHE, Friedrich – A Gaia Ciência (trad. Maria Helena Carvalho, Maria 

Leopoldina Almeida, Maria Casquinho; pref. António Marques), Lisboa: Relógio d’Água, 1998, pp. 244 

– 245. 
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 Idem, Ibidem – pág. 13 
1460

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 249. 
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 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 649. 
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 Cf. CAETANO, Marcelo – Minhas Memórias de Salazar (estudo intr. de José Freire Antunes), 4.ª ed., 

Lisboa: Editorial Verbo, 2006, pp. 94 – 95. 
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inflexão do caminho ascensional de Salazar e do seu regime foram de diversa ordem e 

não ocorreram em simultâneo; ao longo de duas décadas vários acontecimentos irão 

contribuir para a descrença no regime. 

 O final da década de 50 e início de 60 dará início a um conjunto de mudanças 

subtis no comportamento dos portugueses em virtude da introdução da televisão e da 

divulgação de determinados filmes e músicas, principalmente o rock and roll com o seu 

ritmo e danças esfusiantes
1463

. Na História da Vida Privada
1464

 são abordadas as outras 

mudanças visto estarem associadas a outras classes distintas da elite. Entre elas 

destacam-se a emigração, o preenchimento de postos de trabalho pelas mulheres dado a 

maioria da população masculina estar ausente do país por causa da guerra ou emigrados. 

As eleições presidenciais corresponderão ao acender do rastilho impulsionador do 

questionar cada vez mais audível do Portugal do Estado Novo, o regime deixava de ser 

encarado como inquestionável e imorredouro
1465

.  

 Pouco tempo volvido, o início da Guerra Colonial e o seu prolongamento por 

mais de dez anos funcionará como o principal foco de descontentamento dos 

portugueses e levá-los-á a duvidar da imagem do país até aí aparentemente aceite por 

todos. As pressões internacionais relativamente à autodeterminação dos territórios 

coloniais e a manutenção de uma guerra de fim incerto e indeterminado criaram uma 

linha divisória entre o Portugal até 1961 e o após. Essa “época negra” colocará em causa 

a identidade nacional, a crença na capacidade de o país manter a sua integridade 

territorial “contra tudo e contra todos” como até aí, revelará o estatismo da “pequena 

língua” da Península Ibérica, adormecida “à sombra dos feitos heróicos dos 

descobridores”, alheia ao progresso e transformações mundiais
1466

. 

 Seguem-se as diversas tentativas para derrubar o regime, como foi o caso do 

assalto ao paquete Santa Maria por Henrique Galvão. No entanto, os portugueses 

defensores do regime viram nesse e noutros atos equivalentes o trabalho de 

“criminosos” e terroristas
1467

. 

 Muito embora a guerra colonial dure mais de uma década, o país raras vezes teve 

noção da falta de preparação dos militares portugueses para participarem não numa 

                                                 
1463

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 241. 
1464

 Cf. MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada (coord. Ana Nunes de Almeida), vol. 4, 

Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 6. 
1465

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 242. 
1466

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 245. 
1467

 Idem, Ibidem – pág. 255.  
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guerra, mas num confronto de guerrilha, das perdas humanas daí advindas porque toda a 

informação era controlada e censurada
1468

. Só um núcleo muito restrito apreenderá as 

consequências nefastas desse conflito: ele causará a ruína de Portugal
1469

. Só quando 

Goa capitula e os refugiados começam a chegar, os portugueses farão o luto pela perda 

de um pedaço da sua identidade: o Império do Oriente cantado por Camões
1470

.  Já na 

década de 70, o descontentamento tomará conta dos estudantes universitários e os seus 

motins juntam-se às contestações generalizadas
1471

. 

 A ditadura finalizará de forma não violenta a 25 de abril de 1974 visto a revolta 

não estar associada a conceitos ideológicos nem à vontade de substituir o regime por um 

outro, como sucedeu na implantação da República
1472

. O Estado Novo colapsou por ter 

perdido o seu principal rosto – Salazar
1473

 – e por as Forças Armadas não desejarem 

continuar a participar numa guerra aparentemente infindável. Como salienta Oliveira 

Marques: “O movimento militar de 25 de Abril de 1974 pouco tivera de ideológico nas 

suas raízes. Fora, acima de tudo, uma revolta de protesto contra a condição das Forças 

Armadas e a eternização da guerra colonial.”
1474

 

 No fundo, os militares deixaram de sustentar o regime, quando foram dominados 

pelo sentimento de frustração perante um país alheio aos sacrifícios feitos numa guerra 

colonial, por se sentirem abandonados e com parcos recursos para continuar a defender 

                                                 
1468

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 262 – 265. A desorganização do exército português, a sua falta de preparação e a imaturidade 

dos jovens soldados é notória na correspondência de António Lobo Antunes (Cf. ANTUNES, António 

Lobo – D’este viver aqui neste papel descripto Cartas da guerra (org. Maria José Lobo Antunes e Joana 

Lobo Antunes), Lisboa: Dom Quixote, 2005, pág. 48, 54, 56, 127 e 129). 
1469

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 31. 
1470

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 270 

– 271. 
1471

 Idem, Ibidem – pág. 272. 
1472

  Salientam Luísa Beltrão e Helena Nascimento ter a ordem instituída “[tombado] como um fruto 

murcho.” (Cf. BELTRÃO, Luísa e NASCIMENTO, Helena – O Desafio da Cidadania na Escola, 

Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 22). 
1473

  A simbiose Salazar/regime é abordada por José Freire Antunes: “António de Oliveira Salazar, a 

caminho dos 74 anos, era como uma velha raposa, segura no seu covil fundo, que geria as oportunidades 

com uma inexcedível astúcia. Portugal habituara-se a viver suspenso do lugar geométrico que Salazar a si 

próprio se destinou, a título perpétuo, e da hierarquia de valores que se confundiam com a sua própria 

personalidade.” (Cf. ANTUNES, José Freire – Os Americanos e Portugal (1961). Kennedy e Salazar: o 

leão e a raposa, Lisboa: Difusão Cultural, 1991, pág. 319). Também João Varela relembrará: “O grande 

pecado do Estado Novo, a causa remota da sua queda (porque a causa próxima proveio, como todos 

sabem, da guerra do Ultramar), foi a sua incapacidade de adaptação às novas exigências ideológicas 

consolidadas no período do pós-guerra.” (Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus 

próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 2007, pág. 122). 
1474

  Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. III, 2.ª ed., Lisboa: Palas Editores, 

1981, pág. 595. 
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uma província de Portugal desejosa de se libertar do jugo do colonizador
1475

. Esta 

perspetiva é também assumida por Boaventura de Sousa Santos. Perante a 

impossibilidade ou incapacidade de as forças armadas portuguesas vencerem a guerra 

colonial, houve a necessidade de a “deslegitimar” e tal ato correspondia a deixar de 

aceitar o regime salazarista
1476

 e por Manuel Alegre ao recordar uma conversa com 

Melo Antunes (uma das figuras do futuro MFA). Este último tinha a convicção “que um 

dia os centuriões se voltariam contra Roma e a revolução seria feita pelos tipos que iam 

para a guerra. Como aconteceu.”
1477

 

 Ao ser confrontada com o facto de a revolução ter sido feita não propriamente 

para derrubar a ditadura, mas para alterar a opinião generalizada sobre os militares, 

Madalena fica escandalizada e passa a ver a revolução como uma “ópera bufa” e não 

uma epopeia1478. Os diversos géneros com os quais os acontecimentos e/ou as 

personagens são associados prendem-se com uma estratégia de os valorizar ou 

minimizar. Assim, a comédia estava associada à vida faustosa da corte em Inglaterra no 

período liberal
1479

; a “peça teatral sem enredo” sintetiza a noite de núpcias de Afonso e 

Mariana
1480

; o conto fantástico aos relatos da guerra colonial tidos por fantasiosos
1481

 e 

o romance à textualização de Salazar
1482

; a epopeia e a ópera buffa à revolução do 25 de 

abril. Destes géneros, os mais valorizados pelo cânone literário são a epopeia e o 

romance, daí a sua relação com o 25 de abril e com a vida de Salazar. Contudo, a 

revolução rapidamente será minimizada visto perder o carácter heróico para se 

transformar numa ópera cómica. 

 

 – Começámos [o movimento revolucionário] por causa da imagem dos militares na 

guerra. Dizia-se por aí que enriquecíamos, que éramos corruptos, que só fazíamos borrada. A 

cobardia e a desonra eram o nosso lote, o nosso soldo, não as riquezas, a cobardia e a desonra 

eram o nosso soldo. Ai é? E então os senhores políticos a mexerem os cordelinhos, sentados 

confortavelmente nas suas poltronas? Quem andava por aí a dizer essas coisas devia ser míope. 

                                                 
1475

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pág. 551. 
1476

  Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – O Estado e a Sociedade em Portugal (1974 – 1988), Porto: 

Edições Afrontamento, 1990, pág. 27. 
1477

  Cf. VASCONCELOS, José Carlos de – “Viver para cantá-la, entrevista a Manuel Alegre”  in Jornal 

de Letras, Ano XXV/n.º 907, de 6 a 19 de julho de 2005, pág. 9. 
1478

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 156.  
1479

 Cf. pág. 207 da presente tese, nota n.º 1114. 
1480

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 127. 
1481

 Cf. pág. 273 da presente tese. 
1482

 Cf. pág. 246 da presente tese. 
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Os senhores políticos mandavam e nós obedecíamos, o militar obedece ao superior. A 

indignidade da ditadura recaía sobre nós. E toca de embarcar na montanha-russa!”
1483

  

 

 Nesta intervenção é notório o desfasamento existente entre o esforço dos 

militares e a opinião pública sobre eles, entre o nós subentendido na forma verbal 

“Começámos” e os outros inerentes à utilização da forma impessoal “Dizia-se”. De 

igual modo a recompensa recebida (“a cobardia e a desonra” – expressão reiterada uma 

segunda vez) opõe-se à supostamente atribuída (realçada pela construção tripartida da 

frase e pelo seu paralelismo de construção). A essas dicotomias acresce uma outra, a 

relativa aos reais responsáveis pela ineficácia dos militares – os políticos – vistos pela 

população como inimputáveis. A vontade em deslegitimar a guerra e o regime instala-se 

e dará início a um processo que porá também em causa a “alma nacional”
 1484

; esse 

momento inicial é referido a partir da utilização de uma metáfora visual e cinética, o 

embarque na “montanha-russa”. 

 Com a proximidade de uma rutura, torna-se cada vez mais difícil os portugueses 

decidirem quais os valores e a imagem de si a perpetuar e quais os a serem rasurados. 

Mas tal como o Portugal da democracia não corresponderá às expectativas, à imagem 

idealizada do “Portugal futuro”
1485

, também o percurso de vida de algumas personagens 

escapará ao traçado retilíneo e aos vaticínios de sucesso/insucesso que os outros 

anteviam. 

 

 Mariana acentuava a linha de conduta que adoptara anos atrás e, apesar dos pequenos 

sobressaltos, essa linha evidenciava-se como a mais sólida na preparação das gerações futuras, a 

bondade, o bom senso, as grandes virtudes clássicas que distinguiam o homem civilizado pelo 

apuro dos séculos: “Se não existir uma élite, como poderá o mundo girar?, o meu dever é educar 

os filhos para que possam cumprir o seu papel de bons portugueses e bons cristãos.” (…): 

Salvador, o heróico combatente, cumprida a dura missão de defender a pátria, regressaria dentro 

de meses, são e salvo, finalmente apto a dirigir as terras do Ribatejo que bem precisavam de um 

patrão. Francisco terminaria o seu curso e iria por sua vez substituir o primogénito na guerra, 

com esse não tinha problemas, (…); Madalena parecia-lhe neste momento o ponto fraco, 

coitadinha, atirada às feras do mundo (…), Madalena iria ao seu lugar. Gena a bela adolescente 

                                                 
1483

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 155.  
1484

 Essa apologia do “génio autóctone” ocorreu no final do século XIX, como reação ao afrancesamento 

da cultura nacional. Por isso, Teófilo Braga e posteriormente António Nobre enfatizam o “espírito 

nacional ou a alma pátria” (Cf. PEREIRA, José Carlos Seabra – António Nobre Projecto e Destino, 1.ª 

ed., Porto: Edições Caixotim, 2000, pág. 48). 
1485

  Título de um poema de Ruy Belo (Cf. BELO, Ruy – “Homem de Palavra(s)” (1970) in Todos Os 

Poemas, Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, pp. 199–200). 
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(…), era pena que não desse para os estudos, mas sendo rapariga e bonita não devia precisar 

(…), Gena não precisava dos estudos para nada. Graças a Deus os filhos não tinham os 

problemas terríveis da sobrinha Conta (…).
1486
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pp. 277 – 278. 
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3. Vida pública e vida privada: o equilíbrio precário 

 

 

 

“Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos a Pátria e a 

sua História; não discutimos a autoridade e o seu prestígio; 

não discutimos a família e a sua moral; não discutimos a 

glória do trabalho e o dever de trabalhar.” 

         António de Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas 

 

 

 

 Quer no século XIX quer no início do século XX havia uma clara separação 

entre a vida pública e a privada. Eram esferas distintas, com protagonistas diversos e 

mesmo os mais ousados aceitavam essa dicotomia uma vez que ela fazia parte da 

organização da sociedade. Muito embora essa separação fosse claramente teórica (vida 

pública e privada acabavam por estar correlacionadas e num intercâmbio contínuo), 

raras vezes era assumida a influência da segunda na primeira. 

Veja-se a valorização da vida privada efetuada pelo conde de Aguim, só um 

homem afetivamente realizado, seria bem-sucedido na pública; daí a apologia da família 

como esteio fulcral. Também Salazar, nas entrevistas a António Ferro, valoriza a esfera 

privada; é necessário esta estar organizada em função da presença feminina a fim de o 

homem poder dedicar-se às atividades da esfera pública: 

 

Dentro do lar, claro está, a mulher não é uma escrava. Deve ser acarinhada, amada e respeitada, 

porque a sua função de mãe, de educadora dos seus filhos, não é inferior à do homem. Nos países 

ou nos lugares onde a mulher casada concorre com o trabalho do homem (…) a instituição da 

família, pela qual nos batemos como pedra fundamental de uma sociedade bem organizada, 

ameaça ruina… Deixemos, portanto, o homem a lutar com a vida no exterior, na rua… E a 

mulher a defendê-la, a trazê-la nos seus braços, no interior da casa… Não sei, afinal, qual dos 

dois terá o papel mais belo, mais alto e mais util… 
1487

. 

 

 Ao aceitarem essa separação, as personagens agem em conformidade com as 

circunstâncias e os preconceitos da época. Mesmo Ana de Jesus, a mulher indómita e 

                                                 
1487

  Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, 

pág. 133. 
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ousada, respeita essa dicotomia: vida pública, o mundo da política e dos homens, versus 

vida privada, o universo da casa e da mulher. Por isso mesmo, quando o primeiro 

marido está ausente, Ana sente-se lesada nas suas expectativas dado não poder manter 

as tertúlias e ver-se arredada das conversas políticas. 

 Com o acelerar das transformações mundiais, as crises provocadas pelos dois 

conflitos mundiais, vida pública e privada começam a mesclar-se de forma a revelar a 

primazia da segunda: ela não só condiciona a primeira como pode inclusivamente ser o 

motivo do sucesso ou insucesso do lado público da existência humana, tornando-as 

equivalentes visto o desregramento, perda de referentes associados à vida privada se 

projetarem na vida social e coletiva do país e do mundo. 

 Assim, apesar de o terceiro volume da tetralogia corresponder ao período dos 

“bem-aventurados”
1488

, torna-se clara a inversão de papéis (os homens surgem como 

frouxos, fracos, passivos; as mulheres passam a ter um papel mais relevante, 

evidenciam qualidades e capacidades em aspetos até então considerados como típicos 

da esfera masculina), o protagonismo conferido aos elementos femininos enquanto 

motores da evolução social e inicia-se a destruição do conceito tradicional de família.  

 A anulação dos homens e a cada vez maior capacidade de liderança das 

mulheres é realçada quer por Pedro quer por Richard. O primeiro conhece as suas 

limitações, sabe ser fraco, “um farrapo velho” ao lado do dinamismo e versatilidade de 

Maria Teresa, vê a sua inércia como uma maldição, acredita ser “vítima de um destino 

inexorável”
1489

; capta a frouxidão dos três últimos elementos masculinos da família e a 

“força das mulheres”
1490

. O segundo descreve Maria Teresa como uma “jogadora”, 

hábil na antecipação das jogadas seguintes
1491

 e Pedro como um ser passivo, embutido 

na segurança do clã, um “vencido” por uma família constituída maioritariamente por 

mulheres
 1492

. 

 Outro dos elementos masculinos caracterizado pela lassidão, falta de objetivos e 

de um rumo na vida é Alberto, irmão de Maria Teresa. Este herda o vício do jogo de 

                                                 
1488

  Essa expressão será utilizada em Uma Pedra no Sapato, publicado em 2004, para fazer referência 

não só aos que conseguiram permanecer fiéis a si próprios, não se perderam com as modificações da 

democracia, mas também aos defensores de um mundo destruído, o da ditadura, e, por isso, apelidados 

por Carlos de “paralíticos” ou “medrosos” (Cf. BELTRÃO, Luísa – Op. Cit., Lisboa: Oficina do Livro, 

2004, pág. 75). 
1489

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

41. 
1490

 Idem, Ibidem – pág. 138. 
1491

  Idem, Ibidem – pág. 72. 
1492

 Idem, Ibidem – pág. 113. 



 288 

Júlio, à semelhança de Heitor gosta de estar no meio dos populares porque 

desempenham sem falhas os seus papéis
1493

, enquanto ele não tem nenhum papel 

singular, é emotivo apesar de não poder chorar por a sociedade assim o impor
1494

. A 

intensificar o negativismo da sua existência surge a paixão irrealista pela sobrinha 

Isabel, a perda das economias da mãe Albertina e da irmã Elisinha e uma crise 

existencial aparentemente insuperável. A personagem só encontrará o rumo ao aliar-se 

às ações caritativas da sobrinha
1495

 e ao decidir tornar-se padre
1496

. 

 Inseridos na elite do regime, apologista da manutenção das hierarquias sociais e 

das formas tradicionais de organização da sociedade portuguesa, a família Teixeira 

continua a evidenciar a aceitação de um conjunto de preconceitos claramente 

impeditivos da emancipação das mulheres e de estas assumirem a sua autonomia. À 

semelhança do preconizado pelo Estado Novo, o destino da maioria das descendentes de 

Ana de Jesus “cumpre-se na família, impedindo-se ou dificultando o trabalho das 

mulheres fora do domicílio”
1497

 de forma a evitar comprometer a manutenção do clã e a 

sua perpetuação. 

 As jovens são apresentadas à sociedade num baile de debutantes visto ele 

simbolizar o nascimento público da mulher, o seu batismo para a vida adulta
1498

. Tal 

como no século XIX, são educadas para a vida doméstica, para desempenhar o papel de 

esposa e mãe – por isso a sua educação é “antiquada e quase nada sabem da vida
1499

 –; 

não concretizar esse projeto é ser encarada como um “ser mutilado”
1500

. Os assuntos 

relativos à preparação do casamento e ao quotidiano doméstico são da exclusiva 

responsabilidade do sexo feminino
1501

.  

 Essa educação conferia às mulheres um estatuto de menoridade dado não 

poderem sair do casulo da esfera privada. Porém, mais tenebroso era o estigma da 

mulher divorciada, abandonada pelo marido, encarada como um perigo social para as 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 33. 
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  Idem, Ibidem – pág. 89 
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  Idem, Ibidem – pág. 66. 
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  Idem, Ibidem – pág. 260. 
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 Cf. MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em Portugal (coord. Irene Vasquinhas), vol. 3, 

Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 129. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 28. Nele poderão conhecer o futuro marido e o seu destino ficará assegurado (Cf. 

Idem, Ibidem – pág. 283). 
1499

 Idem, Ibidem – pág. 83. 
1500

 Idem, Ibidem – pág. 67. 
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  Idem, Ibidem – pág. 88. 
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outras famílias
1502

, o da perda da virgindade que arredaria a jovem de um casamento 

com alguém do mesmo nível social
1503

 ou o facto de engravidar sendo solteira e ainda o 

optar por um casamento civil em vez de religioso (“o casamento civil não era casamento 

válido mas mancebia”
1504

). Como na vida de Madalena se conjugam os três últimos 

aspetos, a mãe (Mariana) considera as opções da filha como uma falha sua e caso os 

dois primeiros factos sejam revelados a desonra recairá sobre toda a família: “Uma filha 

minha ficar à espera de bebé, fora do casamento?! É um escândalo horrível para a nossa 

família!”
1505

, “Como é que vou explicar ao Afonso, ao Salvador, ao Francisco, que a 

nossa filha e irmã, que eles adoram, ficou à espera de bebé? Como posso aliviar-lhes um 

desgosto, muito mais insuportável por serem homens?”
1506

 

 Toda a existência das mulheres era controlada pela família, célula fundamental 

da sociedade. Moisés Lemos Martins realça: “A mística da intimidade do lar vai assim 

constituir a família como filtro, que disciplina e controla, e, nessa medida, como factor 

de normalização.”
1507

 Como não estão disponíveis outros modelos de organização 

social, os portugueses interiorizaram essa imagem da família e do papel a ser 

desempenhado por cada um dos seus elementos sem questionar ou, pelo menos, sem 

tornar pública a sua não conformidade com esse modelo.  

 Decorrente desses constrangimentos, Margarida (mulher de Salvador) desejaria 

ter nascido homem visto as mulheres terem um papel secundário na organização da vida 

pública. Porém, adequa-se ao perfil de mulher da elite: apesar de ter um curso superior, 

nunca exerceu uma profissão, dedica-se à organização de eventos caritativos e usa a 

sedução e fragilidade como “armas” para concretizar determinados objetivos
1508

. No 

fundo, esta atuação não difere da das portuguesas do século anterior; os artifícios 

femininos continuam a ser usados como forma de manipular o sexo oposto. 

 Maria Teresa, por outro lado, sabe estar a infringir uma série de requisitos 

impostos à mulher ao criar uma casa de modas. No entanto, para salvaguardar o nome 

da família, durante muito tempo a Maison Claude passará por ser propriedade de uma 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 23. 
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1505

  Idem, Ibidem – pág. 45. 
1506

 Idem, Ibidem – pág. 45. 
1507

 Cf. MARTINS, Moisés de Lemos – O olho de Deus no discurso Salazarista, Porto: Edições 

Afrontamento, 1990, pág. 73. 
1508

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 36. 
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estrangeira
1509

 e Maria Teresa emprestaria apenas o seu conhecimento sobre moda, os 

seus contactos parisienses e a sua personalidade como atrativo
1510

. 

 A personagem doseia, assim, duas facetas. De um lado, a portuguesa 

conservadora, salazarista, defensora da moral e dos costumes (nunca deixa as filhas 

sozinhas com um homem
1511

, educa-as de acordo com o perfil de mulher imposto pela 

sociedade); do outro, a inovadora (“a mulher impetuosa e criadora, aberta à acção e 

destinada à vitória”
1512

), alguém capaz de atos alheios às imposições rigorosas da moral 

vigente como é evidente na coragem para organizar um desfile de modas
1513

 em plena 

capital. Na Maison não só disfarça as imperfeições físicas como permite às senhoras da 

elite acederem a uma espécie de consultório personalizado de psiquiatria e abordarem os 

assuntos da esfera masculina sem serem ridicularizadas
1514

. No entanto, Maria Teresa 

não atribui os êxitos ao seu esforço hercúleo, como faria Ana de Jesus, e sim à 

intervenção divina
1515

. Contudo, a personagem sabe serem alguns dos seus atos 

transgressores, só não são repreendidos visto ocorrerem nas suas deslocações a Paris: o 

não se fazer acompanhar por ninguém
1516

, o entabular conversa com estranhos em pleno 

comboio
1517

. 

 O trabalho feminino era encarado como prejudicial à família, lesava os 

interesses do Estado e tornava a mulher trabalhadora vítima da desconfiança dos outros. 

Essa posição é assumida pela futura sogra de Mariana, a condessa de São Fagundes, 

para quem Maria Teresa é uma “mulher escandalosamente livre” pelo facto de 

trabalhar
1518

. Por isso mesmo, casamento e trabalho são encarados como pólos opostos e 

incompatíveis da existência de uma mulher porque “(…) O trabalho da mulher fora do 

lar desagrega este, separa os membros da família, torna-os estranhos uns aos outros. A 

                                                 
1509

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 248. 
1510

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

19. 
1511

  Daí o espanto de Isabel quando a mãe a deixa sozinha com Richard sem a presença de qualquer outro 

elemento feminino (Cf. Idem, Ibidem – pág. 68). 
1512

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 57. 
1513

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

17. 
1514

 Idem, Ibidem – pág. 19. 
1515

  Idem, Ibidem – pág. 21. 
1516

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 249 e 

pág. 250. 
1517

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

22. 
1518

 Idem, Ibidem – pág. 117. 
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vida em comum desaparece, a obra educativa dos filhos sofre com isso, o número destes 

diminui”
1519

. 

 Inseridos nesse contexto, os pais de Isabel alertam-na para as consequências das 

suas escolhas: ou casa ou trabalha dado os homens não valorizarem as mulheres com 

cursos
1520

. A irmã Mariana, jovem inconsequente e impetuosa, aprenderá rapidamente a 

aceitar as hierarquias impostas e a agradecer o estatuto privilegiado obtido bem como o 

facto de poder retribuir com o exímio desempenho dos papéis de esposa e mãe, 

transforma-se no modelo salazarista do “chefe moral da família”
1521

. 

 

Mariana, mulher numa dada circunstância e num dado tempo, fora obrigada a adaptar-se às 

exigências da sociedade; e a sociedade pedia às mulheres que cumprissem, em virtude, o papel 

de mães e esposas, cientes do seu estatuto exemplar, espelho de compostura e piedade, núcleo 

gerador da família. Concedera-lhe Deus o favor de nascer no melhor dos mundos e na classe 

cimeira, e por tal favor deveria ela congratular-se todos os dias da sua vida.
1522

 

 

 Ao longo do terceiro volume é também evidente a diferença de postura dos 

habitantes da capital – mais abertos à mudança, menos presos aos condicionalismos 

sociais – e os de zonas mais rurais como é o caso do Ribatejo, local onde habitam os 

sogros de Mariana. Aí os princípios seculares da organização bipartida da sociedade são 

cumpridos estritamente; dado corresponder a uma comunidade fechada, os papéis dos 

homens e das mulheres estão definidos e são inquestionáveis. 

 Exemplo dessa postura é a sogra de Mariana, a condessa de São Fagundes. 

Educada no “culto do homem”, sabe ter um papel limitado: brilhar através do marido, 

viver na dependência dos seus triunfos mesmo sendo estes reveladores do 

desregramento, da infidelidade e do marialvismo típico da sociedade portuguesa
1523

. De 

igual modo, cria um ambiente doméstico pautado pelo cumprimento inflexível das 

regras tradicionais, por uma frieza nas relações humanas, um distanciamento entre a 

                                                 
1519

 Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado (1936), (trad. João Duarte), 1.ª 

ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 76 e em Idem – Discursos (1928 – 1934), vol. I, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1935, pp. 200 - 201). O desmembramento da família ocorre visto retirar o elemento 

feminino e os filhos do seio familiar em troca de um salário considerado por Salazar como infinitamente 

parco para compensar essas ausências (Cf. Idem, Ibidem – pág. 190). 
1520

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 75. 
1521

 Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: Empresa Nacional de Publicidade, 1933, 

pág. 134. 
1522

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 202. 
1523

 Idem, Ibidem – pág. 119. 
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família e os serviçais
1524

. Para integrar esse cenário elitista e tradicionalista é necessário 

cumprir na perfeição o papel atribuído pela condessa, os infratores sentem-se intrusos 

na sua própria casa como evidencia Afonso, marido de Mariana. 

 Ao deixar o ambiente descontraído da casa materna na capital e ser forçada a 

integrar-se no universo rural do Ribatejo, Mariana compreende nada mais restar da sua 

vida anterior. Aqui as mulheres tinham uma vida ainda mais limitada, só podendo 

ausentar-se de casa para visitar senhoras conhecidas ou ir às classificadas de “lojas 

frequentáveis”
1525

. O mundo feminino e o masculino correspondiam a faces distintas, 

jamais interferindo uma com a outra; havia os assuntos masculinos (política, guerra, 

futebol
1526

) e os femininos (problemas domésticos
1527

, obras de caridade). No fundo, a 

elite ribatejana pautava a sua existência pelos mesmos padrões da sociedade portuguesa 

do século XIX, contra os quais Ana de Jesus lutara e procurara subverter. 

 Mariana encontra uma sociedade dominada pela separação homens/mulheres, 

preocupada com genealogias, cumprimento de etiquetas, onde a honra era um valor a 

preservar bem como o respeito pelos princípios cristãos: praticar a caridade e obedecer 

aos maridos
1528

. Estes últimos também tinham alguns princípios a respeitar, 

principalmente velar pelo bem-estar da esposa e impedi-la de contactar com situações 

imorais. Decorrente desse pressuposto, os sogros de Mariana repreendem Afonso 

vivamente por este ter colocado a esposa, ainda por cima grávida, em contacto com o 

mundo da espionagem
1529

.  

 Nesse passeio de barco (causador de dissabores com a PIDE) com o amigo 

alemão Gunther, a sociedade patriarcal e marialva portuguesa é posta em causa pelo 

facto de continuar prisioneira de um mundo inexistente e pautar a sua atuação pela clara 

separação entre a esfera masculina e a feminina. Para os estrangeiros, a posição 

assumida por Afonso ao distinguir “as mães dos nossos filhos” das “mulheres de 

prazer” é claramente preconceituosa e típica do século passado, onde a mulher ainda 

não tinha entrado no mercado de trabalho nem granjeado o estatuto de emancipada
1530

. 

                                                 
1524

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 129. 
1525

 Idem, Ibidem – pág. 139. 
1526

  Idem, Ibidem – pág. 179. 
1527

  Os homens são alheios a essa esfera, só interferem na resolução de problemas domésticos graves e 

muito específicos, como é o caso da desavença violenta entre Salvador e Francisco (Cf. Idem, Ibidem – 

pág. 257). 
1528

 Idem, Ibidem – pág. 140. 
1529

 Idem, Ibidem – pág. 189. 
1530

 Idem, Ibidem – pp. 180 – 181. 
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No entanto, Mariana não está disponível para alterar esse preconceito porque quem o 

infringe é excluído do clã e perderá a segurança associada a essa pertença. 

 Assim, a vida de Mariana corresponderá a uma farsa dado o marido ter uma 

segunda família e uma outra vida. No entanto, a personagem só o descobrirá após a 

morte de Afonso. Mas se esse segredo faz Mariana equacionar o seu percurso de vida, 

tal como Ana de Jesus fizera ao descobrir o segredo de Manuel Joaquim, já Afonso 

considera ter encontrado o equilíbrio ao conjugar a vida com a família legítima e a 

ilegítima
1531

. 

 Perceção do papel securizante da família tem Richard ao contactar com o clã 

Teixeira pela primeira vez. Deteta ser ela a base da felicidade de Isabel, as raízes 

imprescindíveis à manutenção da individualidade, o elemento protetor dos “seres 

frágeis”
1532

. Já Isabel sentirá inveja pelo facto de a irmã ter encontrado o seu lugar no 

mundo, se ter realizado no desempenho da função de mãe e estar integrada num mundo 

ordeiro do qual é parte integrante
1533

. A família desempenha, desta perspetiva, o papel 

de agente socializador e humanizador em conformidade com a ideologia de Salazar:  

 

Nela [na família] o homem nasce, nela as gerações são educadas, nela se forma o pequeno 

mundo dos afectos sem os quais o homem dificilmente pode viver. Quando a família se desfaz, 

desfaz-se a casa, desfaz-se o lar, desfazem-se os laços de parentesco para deixar os homens 

diante do Estado, isolados, estranhos, sem laços e despojados moralmente de metade de si 

próprios; o nome perde-se, torna-se um número, a vida social toma imediatamente um aspecto 

diferente.
1534

 

 

 Este excerto de um discurso de Salazar funciona como a antevisão do futuro da 

família em plena democracia. A emancipação das mulheres, a igualdade de direitos, o 

facto de ambos os cônjuges trabalharem fora de casa forçará a um conjunto de 

alterações no quotidiano doméstico visto a educação e instrução das crianças ficar a 

cargo de estranhos (amas ou escolas) e o número de nascituros ser afetado.  

 Mesmo Maria Teresa, com um conceito de família elaborado a partir da sua 

própria centralidade, como se os outros fossem extensões dela, sem vontade e 

                                                 
1531

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 208. 
1532

 Idem, Ibidem – pág. 58 e 59. 
1533

  Idem, Ibidem – pág. 190. 
1534

 Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Como se reergue um Estado (1936), (trad. João Duarte), 1.ª 

ed., Lisboa: Esfera do Caos, 2007, pág. 85 e Idem – Discursos e Notas Políticas, vol. II, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1935, pp. 133 – 134. 
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orquestrados em função dos humores e necessidades da personagem
1535

, vê a família 

como algo “santo”
1536

 e inquestionável. 

 Não será ela a detetar a mudança no papel atribuído aos elementos femininos, 

mas sim Albertina, a terna avó, em paz com a sua identidade de mulher-mãe. Por isso 

mesmo, tem uma visão diferente da sociedade; não julga e não compara. Sabe ser o 

presente diferente do passado, haver agora outras possibilidades para as mulheres bem 

diferentes do casamento e da maternidade. Contudo, dado o vasto leque de opções, 

Albertina não sabe se a vida do sexo feminino não estará mais dificultada no 

presente
1537

. 

 Tal como o conde de Aguim vaticinara, as mulheres revelam ser o pilar de 

sustentação da vida privada e pública do homem uma vez que se adaptam às 

transformações sem desvirtuarem a sua personalidade, enquanto os homens mudam em 

função do mundo exterior, razão pela qual nem sempre se reconhecem, como constata 

Richard
1538

. 

 No decurso da diegese é notória a simbiose vida privada/vida pública no caso 

dos elementos masculinos. À infelicidade conjugal, à exclusão voluntária ou 

involuntária da partilha de uma vida familiar harmoniosa, corresponderá uma vida 

pública nula, pautada por insucessos ou distante da sonhada.  

 Pedro viverá uma “vida incompleta” como ele próprio afirma não só por ter 

desistido de uma carreira brilhante na medicina por não ser capaz de suportar as 

pressões, as insídias, não ter perfil de demagogo nem conseguir trabalhar em função da 

fama e do lucro fácil
1539

, como por se ter afastado da família, ter optado por se 

esconder
1540

 e ao seu amor por ela num quarto interdito aos outros e só acessível após a 

sua morte. Só aí, Maria Teresa e as filhas terão acesso ao outro lado de Pedro: o homem 

extremamente sensível, amedrontado com o mundo e a possibilidade de não ser bem-

sucedido, o amor incorruptível por Maria Teresa
1541

. 

                                                 
1535

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 155. 
1536

  Idem, Ibidem – pág. 159. 
1537

 Idem, Ibidem – pág. 250. 
1538

  Idem, Ibidem – pág. 125. 
1539

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 254 e 

Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 39. 
1540

  Paulatinamente, Pedro abdica de lutar pelo sucesso do seu casamento (Cf. Idem, Ibidem – pág. 21). 

Maria Teresa, já num momento de separação total, apercebe-se do facto de Pedro se ter “emparedado” por 

sua causa (Cf. Idem, Ibidem – pág. 176). 
1541

 Idem, Ibidem – pp. 237 – 238.  
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 Ao longo de toda a sua existência, a personagem revela diversas afinidades com 

Pedro da Maia, o seu homónimo queirosiano, ou não tivessem os dois sido concebidos 

em consonância com os princípios deterministas de Taine tão em voga no final do 

século XIX. Tal como o segundo, Pedro é o resultado dos traços hereditários (a 

fraqueza, a emotividade demasiado feminina para a época
1542

 geradora da construção de 

um mundo só seu
1543

, a incapacidade em lutar pelos seus princípios
1544

 e impor-se num 

mundo de “poderes masculinos”
1545

), do meio (a sociedade lisboeta oitocentista 

extremamente preconceituosa e exigente, raramente aceitando os insucessos
1546

) e do 

momento (neste caso, diversos momentos: o abandono materno
1547

, a educação e os 

afetos negligenciados e feitos de forma fragmentada por familiares
1548

 causadores do 

seu amor incondicional por Maria Teresa; a mutilação – perda de um dedo ainda 

jovem
1549

 –; a perda da primeira mulher com uma eclampsia, motivo pelo qual se tornou 

ginecologista
1550

; o amor intenso por Maria Teresa
1551

 e a sua inadaptação ao mundo da 

capital). Para além desses aspetos, a personagem é incapaz de escolher um modelo de 

vida dado ver vantagens em todos eles
1552

 e não criou uma identidade social, tornando-

se num ser fraco
1553

. Dado o enfoque selecionado para a construção desta personagem, o 

seu retrato é efetuado pelo narrador heterodiegético, complementado pontualmente quer 

pela própria personagem quer pelas restantes, assim como o seu destino está traçado: 

tudo nele será amputado (desde o dedo em tenra idade até à própria vida). 

 Alberto só se redescobrirá na vocação religiosa e acabará por integrar-se com 

alguma dificuldade na condução de uma paróquia em Lisboa. Afonso, filho único dos 

condes de São Fagundes, é um fraco, incapaz de combater o autoritarismo da mãe, de se 

impor ao pai, de gerir as extensas propriedades no Ribatejo. Para além disso, não 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 28. Face a essa sensibilidade, negligencia a carreira e a família para tentar resolver causas 

perdidas (Cf. Idem, Ibidem – pág. 192). 
1543

  Idem, Ibidem – pág. 30. 
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  Por isso, vê-se como um “proscrito” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 168 e 232). 
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 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 233. 
1546

  Idem, Ibidem – pág. 248 e 255. 
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 Idem, Ibidem – pág. 39. 
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  Idem, Ibidem – pág. 42 e 73 – 74. 
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  Idem, Ibidem – pág. 43 e 171. 
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  Idem, Ibidem – pp. 129 – 130. 
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  Idem, Ibidem – pág. 190. 
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 Idem, Ibidem – pág. 122. 
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  Idem, Ibidem – pág. 161. 
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manifesta aptidões para se realizar enquanto marido ao lado de Mariana, preferindo 

manter uma vida dupla: a da obrigação e a do prazer
1554

.  

 Também os dois filhos representam dois protótipos de homem bem diferentes: 

Salvador o intrépido toureiro, o homem pujante e sólido como a terra do Ribatejo, feliz 

nas conquistas amorosas porque assumiu a sua ligação umbilical com a terra e 

transporta para a vida pública a satisfação da vida privada
1555

. Em virtude de se 

considerar um dos poucos “homens inteiros”
1556

 voluntaria-se para auxiliar a pátria na 

guerra colonial. Francisco, o oposto, o jovem socialmente inadaptado, com uma 

aparência a tender para a obesidade, insatisfeito com os seus insucessos amorosos e, por 

isso, investe na sua formação académica para compensar o fracasso da vida privada com 

o sucesso da pública
1557

. 

 Quanto ao universo feminino há uma relação de causa/consequência: à 

frustração afetiva, ao insucesso da vida privada corresponde uma vida pública em 

espiral crescente. Desse modo, à fragilidade dos homens opõe-se a tenacidade, o 

dinamismo e a capacidade de conjugar facetas tão distintas quanto a vida doméstica e a 

profissional.  

 Maria Teresa é o exemplo da mulher privada de uma vida conjugal, em face do 

distanciamento e clausura do marido, razão pela qual concentra as suas energias no 

sucesso da Maison Claude e nos contactos internacionais. Mariana constata, logo na 

noite de núpcias, a fragilidade da relação afetiva estabelecida com Afonso. Porém, ao 

integrar-se na comunidade elitista da sociedade ribatejana, ao harmonizar as diferenças 

com a sogra e ao assumir como faceta exclusiva e fundamental da sua existência a 

maternidade e o papel de mãe, a personagem irradia confiança, segurança, uma sintonia 

com esse papel (à semelhança da avó Albertina). Assim, mesmo ao saber da vida dupla 

do marido, Mariana conseguirá prosseguir uma existência pautada pela sobriedade, 

candura e harmonia. Conta vê nela uma espécie de ser angelical dado o seu “discurso 

lírico dos passarinhos, das flores, dos anjos, mesmo no meio das maiores borrascas, 

como se em si houvesse horror às angústias, aos ódios, às imperfeições, aos medos.”
1558
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 146. 
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 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

257. 
1556

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
1557

 Idem, Ibidem – pág. 256. 
1558

 Idem, Ibidem – pág. 250. 
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 Isabel terá um percurso singular e inesperado. Detentora de uma beleza acima da 

média, facilmente se integra e é o centro das atenções masculinas. Porém, enamorar-se-

á pelo jornalista inglês Richard a quem dedicará grande parte da sua vida. Nunca 

conseguindo esquecer o mundo idílico da Areosa, o seu “paraíso perdido” da infância, a 

personagem procurará no casamento a âncora para um ser ainda sem consciência da sua 

identidade. Contudo, o preço por essa opção cedo se fará sentir; a morte do marido levá-

la-á não só a perder o rumo como a abandonar a filha aos cuidados de Maria Teresa. 

 Não tendo passado por uma crise de identidade em tempo próprio, Isabel não 

sabe como a contornar. Desnorteada acaba por decidir inscrever-se num curso superior 

no estrangeiro e dedicar-se à psicologia. Da valorização extrema da vida privada, a 

personagem passará ao outro pólo: negligencia a primeira para se preocupar apenas com 

a vida pública (a profissão). Torna-se uma psicóloga de sucesso, mas não consegue 

cruzar o muro existente entre si e a filha Conta durante muitos anos. Por isso vê como 

sina sua perder os entes queridos
1559

. 

  Só numa fase tardia da existência, Isabel compreenderá não existir uma linha 

Maginot entre as duas esferas; afinal “dois meios tão insolúveis como a gordura na 

água”
1560

, estabelecem um elo de reciprocidade entre si. A uni-los, entre outros aspetos, 

existe um ser central: o arquétipo da mãe, a “figura simbiótica dos começos”
1561

, o colo 

acolhedor e reconfortante. De igual modo, aprende a valorizar a busca da perfeição e a 

não ficar prisioneira do universo mítico e irrecuperável da infância; ele deverá funcionar 

como uma âncora, mas não impedir a evolução do sujeito. Só ao aceitar essas certezas, 

Isabel consegue, finalmente, estabelecer uma relação afetiva com a filha e encontrar o 

seu eu perdido. 

 

 – Quando eu era pequenina vivi numa casa senhorial onde tudo era perfeito… Onde 

cada um tinha o seu lugar… Os senhores eram senhores, os criados eram criados… Não havia 

atropelos nem revoltas… Pelo menos eu achava… Chamavam-me Mariazinha e a Mariazinha 

ficou cá dentro, cheia de nostalgia pela perfeição… São referências infantis… absurdas… Serão 

necessárias?... Serão um defeito congénito? Será um travão? Uma atrofia da liberdade? Não sei. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 24. 
1560

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 

225. 
1561

 Idem, Ibidem – pág. 217.  
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Mas hoje já não tenho a menor dúvida de que precisamos de garantias… No fundo, no fundo, 

todos precisamos de garantias sobre uma qualquer perfeição.
1562

 

 

 As certezas e princípios de vida do clã Teixeira finalizarão com a Revolução de 

25 de abril. A democracia exigir-lhes-á uma rápida adaptação às transformações 

abruptas e inesperadas, uma redefinição ou manutenção com reajustes da identidade 

pessoal e social com vista à integração num mundo diferente. 

 Em plena democracia, estes e os restantes portugueses serão forçados a 

reequacionar os conceitos de vida pública e privada, a compreender a necessidade de 

redefinir tarefas independentemente de se ser homem ou mulher, a encontrar o 

equilíbrio entre a sua identidade passada e a presente ou a optar por viver uma farsa 

como forma de mascarar a incapacidade em harmonizar a vida social com a pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1562

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 166. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS NOVOS ROSTOS DE PORTUGAL: A HIDRA 

 

 

1. O Portugal democrático 

 

 

 Findo o período da aceitação passiva dos assuntos inquestionáveis, da espinha 

dorsal da nação, sucedeu-lhe o da liberdade de expressão e da opção de selecionar o tipo 

de identidade pessoal, social ou nacional que se desejava ter; no fundo, o período pós-

ditadura correspondeu a um momento para redefinir a identidade nacional. Segundo 

Eduardo Lourenço, o 25 de abril procurou desconstruir a imagem dos portugueses 

enquanto povo humilde, pacífico, capaz de “viver habitualmente”, indiferente às 

decisões políticas.
1563

 

 Contudo, a ausência desse poder controlador gerou o apagamento de certas 

regras básicas da civilidade e permitiu a um conjunto de comportamentos desajustados, 

desvirtuadores da ordem pública dominar Portugal. Daí José Gil falar de “Chico-

espertismo”. 

 

O que faz então o português esperto? Nada. “Anda por aí.” Reserva-se o direito (privado e, por 

isso, humano por essência) de não obedecer à lei. É a sua tendência à não-inscrição que opera. 

Faz desse espaço de tolerância um espaço de não-inscrição por excelência. Daí a verdadeira 

repugnância em cumprir as leis – que não deriva de um qualquer espírito de rebeldia ou negação 

do poder, mas da vocação lusitana para o não-acontecimento.
1564

 

 

 Também Luísa Beltrão enfatiza essa perda de referências num artigo posterior à 

publicação da tetralogia: “A desconstrução da sociedade patriarcal operou uma nítida 

fractura nas referências do Bem e do Mal, fractura exposta que ainda não foi resolvida 

porque ainda se equaciona o problema de forma maniqueísta: a pérfida Eva é, mais uma 

vez, culpada pela expulsão humana do paraíso.”
1565

 Num mundo sem referências bem 

                                                 
1563

  Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do destino português, 2.ª 

ed., Lisboa: Gradiva, 200, pág. 60. 
1564

 Cf. GIL, José – Portugal hoje: o medo de existir, 3.ª ed., Lisboa: Relógio d’Água, 2005, pág. 85. 
1565

 Cf. BELTRÃO, Luísa – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro 

(org.) – As teias que as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pág. 138. 
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definidas, só alguns estão aptos a prosperar, a dominar os obstáculos da vida privada; ou 

então, seres como a tia Elisinha detentores de um tão vasto leque de exemplos e, por 

isso, perfeitamente capaz de se adaptar à mudança e aprender a valorizar o presente com 

base em novos princípios e não o julgar pelos de um outro momento temporal
1566

. 

 O último volume da obra (como o próprio título indicia: Os Mal-Amados) revela 

o caos instituído, a dificuldade em selecionar um trajeto de vida condigno e pautado por 

outros valores, distintos dos de séculos anteriores, a fragilidade da esfera privada e a sua 

sistemática interferência no fluir da pública. 

 

 Vivemos a era da incerteza, como já foi tantas vezes afirmado, e a sabedoria, hoje, é a 

aprendizagem da incerteza, do incessante movimento de construção e desconstrução. A falta de 

referências inquestionadas acentua na nossa época a necessidade constante de procurar soluções, 

de criar modelos, e essa característica instala-se no próprio espaço familiar, instala-se 

especialmente no domínio do privado.
1567

 

 

 O Portugal deste último volume vem corroborar o posicionamento de Salazar 

quanto aos efeitos nefastos da democracia. Segundo Fernando Dacosta, como todos os 

ditadores, Salazar não confiava “na bondade natural do ser humano, nem na sua 

evolução. [Achava] mesmo que os sistemas permissivos (as democracias) [faziam] 

emergir, com o tempo, o lado inferior, egoísta do indivíduo. Se não for socialmente 

inibido, este retornará à barbárie – com todo o arsenal tecnológico, científico, 

informativo, manipulador, exterminador de que dispõe.”
1568

  Tal perceção decorre 

principalmente do facto de, como relembra Marcello Caetano, outros momentos da 

história de Portugal (como o período da República) terem tornado clara a confusão 

efetuada pelos portugueses entre liberdade e anarquia, bem como a facilidade existente 

em manipular as massas
1569

. 

                                                 
1566

 Em O Desafio da Cidadania na Escola enfatiza-se o facto de o 25 de abril ter oferecido aos 

portugueses a democracia, porém, como não havia tradição democrática no país, o seu percurso foi 

hesitante (Cf. BELTRÃO, Luísa e NASCIMENTO, Helena – Op. Cit., Lisboa: Editorial Presença, 2000, 

pág. 22). 
1567

 Cf. BELTRÃO, Luísa – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro 

(org.) – As teias que as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pág. 146. 
1568

  Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, 

pp. 32 – 33. 
1569

 Cf. CAETANO, Marcelo – Minhas Memórias de Salazar (estudo intr. de José Freire Antunes), 4.ª ed., 

Lisboa: Editorial Verbo, 2006, pág. 95. A História de Portugal é um claro exemplo da teoria do “corso e 

ricorso” de Vico (Cf. VICO, Giambattista – La Scienzia Nuova (intr. Paolo Rossi), 2.ª ed. Milano:Rizzoli 

Editore, 1977, pp. 668 - 696). Em determinados períodos, o país foi marcado pela violência (liberalismo, 

Primeira República, pós-25 de abril), muito embora todos esses acontecimentos correspondam a graus 
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 À semelhança de outros povos, os portugueses não interiorizaram ser a liberdade 

um direito muito particular, não devendo ser confundido com libertinagem e anarquia. 

A polissemia do vocábulo “liberdade” foi explorada por Montesquieu em O Espírito 

das Leis. Para alguns, ela corresponde à capacidade para destituir os governantes, para 

outros a possibilidade de os eleger (havendo uma fação a desejar fazê-lo apenas com 

membros da sua comunidade e de acordo com as leis por si instituídas), um grupo mais 

restrito crê ser livre se usar sem controlo as armas e viver num mundo em violência
1570

. 

Todos eles ignoram ser a liberdade, num Estado gerido por leis, “o direito de fazer tudo 

o que as leis permitem”
1571

 e não praticar atos em desconformidade com elas ou, como 

escreveu Salazar, ela corresponde a “definir os direitos e garantias dos indivíduos e das 

colectividades, e estabelecê-los e defendê-los de tal modo que o Estado os não possa 

desconhecer e os cidadãos os não violem impunemente”
1572

. 

 No fundo, tal como evidencia Eduardo Lourenço, os portugueses foram forçados 

a aceitar a pequenez geográfica do seu território, o seu papel marginal no contexto 

europeu
1573

, contudo não efetuaram as reflexões indispensáveis à alteração do sistema, 

continuando, por isso, a perpetuar a “essência [da] imagem cultivada durante quarenta 

anos”
1574

 e não interiorizaram os princípios basilares de um Estado democrático, 

                                                                                                                                               
diversos bem como as suas causas e as consequências. A eles seguiu-se um período de harmonia e 

consolidação do coletivo. 
1570

  Cf. MONTESQUIEU, Charles – O Espírito das Leis (trad. Cristina Murachco), São Paulo: Martins 

Fontes, 1993, pág. 169. 
1571

  Idem, Ibidem – pág. 170. Salazar defenderá um conceito equivalente. Considera ele não existir a 

liberdade plena, tal resume-se a uma imagem literária. A liberdade possível é a garantida pelo Estado e 

continuamente controlada pelos seus agentes (Cf. FERRO, António – Salazar: O Homem e a Obra, s/l: 

Empresa Nacional de Publicidade, 1933, pp. 50 – 51). 
1572

  Cf. SALAZAR, António de Oliveira – Discursos (1928 – 1935), vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 

1935, pág. 91. 
1573

 Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos constata-se ser o Portugal da década de 80 do 

século XX pequeno, periférico, a sua economia corresponder apenas a 1% da do continente europeu, 

utilizar uma língua confinada a um espaço geográfico circunscrito, encarado como remoto e obscuro pela 

generalidade dos estrangeiros (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 

2010, pág. 749). A consciência da marginalidade do país não é algo novo, Jacinto do Prado Coelho realça 

ser essa uma das características típicas da consciência nacional já desde o século XVII (Cf. COELHO, 

Jacinto do Prado – A Originalidade da Literatura Portuguesa, Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 

1977, pág. 30) e, segundo José Carlos Pereira Seabra, a Geração de 70 já vivera um “complexo de 

exclusão ou marginalidade” (Cf. PEREIRA, José Carlos Seabra – “O Lema do ‘Portugal Maior’ 

(Ascendentes e Valências)” in Museu (dir. Pedro Vilas-Boas Tavares), nº especial, centenário da república, 

Porto: Publicação do Círculo José de Figueiredo, IV série, nº 18, 2010, pág. 47). 
1574

 Cf. LOURENÇO, Eduardo – Nós e a Europa ou as duas razões, 3.ª ed. rev. e aumentada, Lisboa: 

INCM, 1990, pág. 21. A atuação dos políticos da democracia é similar à de todos os outros. De acordo 

com José Gil, quando um qualquer poder político se instala, necessita de se apresentar como algo novo e 

original. Por isso, deseja efetuar um corte com o passado. Porém, dado urgir inscrever-se numa 

determinada tradição política, acaba por se ver forçado a resgatar parte desse passado (Cf. GIL, José – 

Corpo, espaço e poder, (trad. Nuno Nabais), Lisboa: Litoral Edições, 1988, pp. 79 – 80). Já Marx e 

Engels tinham referido o facto de para uma classe dominar as restantes ter que, primeiro, conquistar o 
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principalmente a noção de liberdade. Perceção desse facto têm Isabel e Constança; para 

modificar estruturas amplamente enraizadas, para construir uma sociedade com novos 

pilares identitários urgia ter ocorrido uma revolução violenta ou o país ter sido dizimado 

pela participação na Segunda Guerra Mundial e ser forçado a empreender a sua 

reedificação. Mais uma vez, o discurso é construído a partir da oposição os outros (os 

países envolvidos na guerra) e os portugueses. Essa dicotomia é enfatizada pelo facto de 

aos portugueses nada ter sido imposto de forma violenta, daí o recurso sistemático ao 

advérbio de negação e às longas enumerações. 

 

 – Eu não minimizei as consequências incómodas da vossa revolução, como diz. 

Evidentemente que é uma revolução. Mas não tiveram bairros inteiros destruídos, não 

conviveram com a morte durante anos, hoje foram estes, serei eu amanhã, os meus filhos? Não 

lutaram pela vida e pela sobrevivência mais primária, os alimentos, a roupa, o aquecimento. Não 

sentiram o mundo inteiro enlouquecer à vossa volta, a vida humana perder o valor, tornar-se um 

acidente de percurso. O que eu queria dizer é que uma guerra mundial com aquelas proporções 

obriga a mudar. Obriga a quente, com uma tremenda carga de adrenalina. O que conta não são as 

mudanças e sim o conseguir estar vivo. Entende? Convosco é um processo a frio, que se passa 

trinta anos mais tarde, quando o resto da Europa já o tinha feito.
1575

 

 

 Isabel analisa os possíveis efeitos dessa “revolução sem sangue”
1576

 e constata 

querer participar na comemoração do 1.º de maio visto ela corresponder a um momento 

de união de todos os portugueses, ter um efeito catártico e ser encarada como uma 

“romaria”
1577

. No entanto, tais comportamentos estão, por norma, associados a 

acontecimentos catastróficos, a um “esvaziamento de referências” gerado por situações-

limite fomentadoras da conceção de uma nova sociedade. Como tal não acontecera em 

Portugal, não houve nenhum colapso do mundo gerador da necessidade de inventar 

                                                                                                                                               
poder político (isto é, ser capaz de dominar os discursos), só depois poderia apresentar o seu programa de 

ação como o único capaz de privilegiar o bem comum (Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich – A 

Ideologia Alemã I (trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira), vol. I, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1980, pág. 40 e 57). A ordem salazarista manteve-se quase inabalável durante quarenta anos 

porque estava legitimada, tinha sido aceite e reconhecida enquanto modelo de máximas de orientação do 

coletivo, súmula dos costumes. Ela fornecia o exemplo a seguir visto emanar do centro do poder e pelo 

facto de ter recorrido a diversos elementos da tradição nacional. 
1575

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 176 – 177. 
1576

  Posteriormente descrita pela personagem como uma revolução onde “não houve mortes nem 

violências físicas graves” dado o seu termo de comparação ser a Guerra Civil Espanhola (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 73). 
1577

  Idem, Ibidem – pág. 76. 
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outro, a mudança era apenas ilusória e muitos dos antigos hábitos não seriam 

eliminados
1578

. 

 Por seu lado, Conta reflete sobre o panorama nacional a partir da comparação 

com os modelos europeus e com situações onde houve agitações de massas. Conclui, 

por isso, haver apenas ligeiras “adaptações” dos modelos a partir dessas manifestações 

coletivas de desagrado; as transformações de grande fôlego exigem a substituição de um 

poder por outro. Caso tal não aconteça, a sociedade caminhará para o caos e 

destruição
1579

. Em face desse seu olhar externo, a personagem não acredita na perda 

brusca das regalias e privilégios da elite
1580

. De igual modo, discorda do 

posicionamento dos amigos ingleses para quem Portugal se tornará num país de partido 

único. Os estrangeiros revelam particular dificuldade em compreender as situações 

insólitas vividas em Portugal onde se faz uma revolução sem sangue e as “figuras 

controversas andam sem guarda-costa”
 1581

. 

 À semelhança de um observador externo, Conta está fascinada pela possibilidade 

de Portugal ser um grande laboratório de comportamentos humanos. A experiência 

prende-se com a forma como um povo imobilizado, habituado a obedecer ao poder 

político sem o questionar vai criar modelos novos dado nenhuma realidade corresponder 

a um exemplo com padrões civilizacionais equivalentes para ser copiado
1582

. Assim, a 

revolução corresponde a uma tentativa de corte com o passado, de fazer o país acelerar 

o desenvolvimento interno com o intuito de diminuir o fosso entre si e o resto da 

Europa. 

 No entanto, tal trajeto é espinhoso pelo facto de não ter havido, segundo José 

Gil, um acontecimento dramático capaz de destruir o sujeito e forçá-lo a recomeçar. O 

início da democracia pugnou por um “homem novo”
1583

, por uma destruição das velhas 

tradições; contudo, não houve mudanças significativas e, por isso, as velhas práticas 

regressaram, como foi o caso do medo
1584

. Já em plena década de 80, Francisco 

                                                 
1578

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 39. 
1579

  Idem, Ibidem – pág. 64. 
1580

  Idem, Ibidem – pág. 82. 
1581

 Idem, Ibidem – pág. 129. 
1582

 Idem, Ibidem – pág. 84. Eduardo Lourenço escrevia em 1984: “A Revolução acelerara apenas a 

vertiginosa (embora sonâmbula) metamorfose de um povo saindo do casulo provincial e rústico para o 

écran de uma civilização consumista sem fronteiras.” (Cf. LOURENÇO, Eduardo – “Literatura e 

Revolução” in Colóquio – Letras, n.º 78, Março, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pág. 14). 
1583

 Cf. GIL, José – Em busca da identidade: o desnorte, Lisboa: Relógio d’Água, 2009, pág. 12. 
1584

  Idem, Ibidem – pág. 10. 



 304 

constatará não ter havido, afinal, alterações ao nível da mentalidade, os portugueses 

continuam a usar as mesmas estruturas mentais dado não ser uma revolução o motor de 

tais transformações
1585

. 

 A dificuldade em aceitar a mudança, a quebra da rotina, a necessidade de 

construir novas vivências surge por o país não ter sido dizimado como os outros estados 

europeus, daí ter permanecido uma “ilha”, isolado dos outros e parado no tempo
1586

, 

como realçam os amigos de Constança num diálogo com Gena e Gonçalo para quem, 

por outro lado, a destruição do Estado Novo só teve efeitos negativos e ninguém os 

preparou para a aprendizagem de novos modelos. 

 

 – O problema é que nós apanhámos com este terramoto de repente, sem estarmos 

preparados. Antes da revolução podia ter-se seis filhos, havia ajudas. Agora tornou-se muito 

difícil, a vida tinha sido preparada para não haver revolução. 

 Andrew apaixonava-se pelo assunto: 

 – Esperem lá, a Gena tem uma certa razão no que disse. Foi uma revolução sem 

hecatombes, sem milhares de mortos, como aconteceu com a guerra mundial que desintegrou a 

Europa. Vocês não entraram na guerra como nós. Fomos obrigados, praticamente todos os 

países, menos Portugal e Espanha, a inventar novos modelos, a partir dos escombros. Convosco 

é diferente. 

 Gonçalo não se convencia com facilidade sobre a falta de violência da sua revolução: 

 – Não é bem assim. Não tivemos mortos aos milhões, mas houve greves selvagens, 

ocupações, roubos, saneamentos, prisões, ameaças. Sentimo-nos mal no nosso próprio país sem 

entendermos onde está a justiça e a lógica do processo.”
1587

 

 

 Mesmo Isabel revela certa apreensão face ao desconhecido. Apesar de ter 

estudado e vivido no estrangeiro, de o primeiro marido lhe ter aberto o horizonte para os 

outros mundos existentes para lá do pequeno círculo da família portuguesa, a 

personagem teme pela diversidade de modelos em conflito, pelo desaparecimento 

abrupto de modos de vida secularmente interiorizados geradores de um possível 

desenraizamento e caos visto ninguém ter colaborado na construção de novos valores e 

princípios. Nessa multiplicidade, adensa-se a consciência da inexistência de “critérios 

seguros” e “certezas”
 1588

. 

                                                 
1585

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 195. 
1586

 Idem, Ibidem – pág. 177. 
1587

 Idem, Ibidem – pág. 176. 
1588

 Idem, Ibidem – pág. 75. 
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 A Revolução de abril começou por ser um movimento militar ao qual se 

juntaram os civis
1589

, daí a inexistência de violência, de um conflito aberto entre regime 

e oposição
1590

. Contudo, as promessas efetuadas pelo Movimento das Forças Armadas 

(MFA) – devolver as liberdades fundamentais, consolidar um estado democrático – não 

se concretizaram visto as diversas forças constitutivas desse movimento terem 

começado a digladiar-se com o intuito de assumirem o poder. Por isso mesmo, após a 

revolução dos cravos
1591

 houve, ainda, contragolpes, perseguições, prisões, 

expatriações, fazendo os portugueses apreenderem nada ter mudado e temerem a 

implantação de um regime comunista. No fundo, fora derrubado um regime 

deslegitimado e substituído por outro ainda sem um programa próprio e sem um rumo 

definido
1592

. 

  Tal como sucedera com os ideais da República, também agora o povo e os 

utópicos, como Madalena, viam os sonhos de igualdade e liberdade desfazerem-se. Ao 

saber da revolução, a personagem sente-se, finalmente, reconhecida e apaziguada com 

os sacrifícios feitos; crê no fim das perseguições, da violência, da limitação das 

liberdades individuais, acredita no aparecimento de “um mundo limpo de máculas” 

saído das sombras tenebrosas da ditadura
1593

. Porém, pouco tempo volvido será forçada 

a aceitar nada ter mudado ou, pelo menos, nenhuma das suas expectativas se ter 

concretizado: “o entusiasmo dos inícios murchara com os cravos rubros de uma 

revolução que não passara de um fogacho, incapaz de varrer as injustiças e os 

preconceitos, incapaz de imunizar os cidadãos das suas raízes, pelo contrário, acabando 

                                                 
1589

  A espontaneidade do movimento popular nem sempre é consentânea. Para Boaventura de Sousa 

Santos, ele correspondeu à “explosão do movimento social popular” (Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa 

- O Estado e a sociedade em Portugal (1974 – 1988), Porto: Edições Afrontamento, 1990, pág. 27). No 

entanto, realça haver duas posições distintas: uns defendem a espontaneidade do movimento, a sua 

autonomia relativamente aos partidos políticos, muito embora tenha sido posteriormente controlado pelas 

forças políticas; outros veem-no como uma força instrumentalizada pelos vários comités partidários (Cf. 

Idem, Ibidem - pág. 59). 
1590

  Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos refere-se: “Tinha sido um golpe sem confrontos, 

sem estado de sítio e, tirando a ‘caça aos pides’, sem retaliações (Caetano e Tomás partiram para o 

Brasil). Acerca do fim do Estado Novo, havia acordo” (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., 

Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 714). 
1591

  Francisco ficará perplexo pelo facto de ninguém impedir o Estado Novo de ser derrubado, como se o 

próprio regime tivesse esgotado as suas forças (Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História 

Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 31). Também Isabel estranha essa queda súbita e 

sem adversidades, quando ninguém ousou fazê-lo durante quarenta anos – pelo menos abertamente e com 

sucesso (Cf. Idem, Ibidem – pp. 73 – 74). 
1592

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 714. 
1593

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 21. 
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por agravar as desilusões”
1594

, “Sem mortos mas com vivos mortos, a revolução trouxe 

a esperança e depois matou-a”
1595

.  

 Também o narrador se imiscui na diegese para veicular o seu posicionamento 

sobre essa alegria rapidamente transformada em deceção. Num pequeno parágrafo a 

propósito da libertação dos presos políticos, essa instância opta por relatar o 

acontecimento como se fizesse parte da multidão e tivesse partilhado desse “estado de 

graça”. Porém, não deixa de antecipar o futuro; parte dos portugueses sentir-se-á traída 

pelo Portugal democrático
1596

. 

 A queda da ditadura foi não só um acontecimento político, mas acima de tudo 

um movimento militar rapidamente convertido em forte abalo nas rotinas do quotidiano 

dos portugueses. Ao não saberem como agir visto ignorarem a origem da revolução e os 

objetivos dos seus mentores
1597

, a classe média e a média-alta sente-se desconfortável, 

teme a generalização de um cenário de caos dado em Portugal ter passado a existir um 

vazio de poder. Francisco, apologista dos princípios de regime salazarista no início, 

transformado em membro do partido popular democrático, tendo como ídolo Sá-

Carneiro
1598

, teme as consequências da ausência de uma estrutura capaz de governar o 

país. Caso ele fique entregue às massas, aos “arruaceiros”, ou nas mãos erradas – as dos 

comunistas –, o país tornar-se-á palco de diversas congestões internas
1599

. Por isso 

considera positivo o aparecimento do Conselho da Revolução visto reduzir “o papão do 

caos gerado pela ignorância”. Contudo, constata ser o discurso de Spínola demasiado 

abstrato, revelador da ausência de uma linha condutora e, por isso, propiciador de mais 

desordens
1600

.  

                                                 
1594

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 150. 
1595

 Idem, Ibidem – pág. 157. Eduardo Lourenço, no artigo “Literatura e Revolução” de 1984, enfatiza o 

facto de a revolução de abril ter sido mais sonhada e idealizada do que concretizada (Cf. LOURENÇO, 

Eduardo – “Literatura e Revolução” in Colóquio – Letras, n.º 78, Março, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1984, pp.7 – 16). 
1596

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 38. Essa deceção é mencionada por Eduardo Lourenço bem como o facto de muito pouco ter 

mudado nos velhos hábitos (Cf. LOURENÇO, Eduardo – O Labirinto da Saudade. Psicanálise mítica do 

destino português, 2.ª ed., Lisboa: Gradiva, 2001, pág. 12). 
1597

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 15. 
1598

 A propósito da mitificação post-mortem de Sá-Carneiro, Francisco constata ser a morte um fator 

decisivo nesse processo dado permitir escamotear os defeitos e imperfeições dos homens tornando-os em 

seres semelhantes a D. Sebastião (Cf. Idem, Ibidem – pp. 196 – 197). 
1599

 Idem, Ibidem – pág. 27. 
1600

  Idem, Ibidem – pág. 32. 
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 Para Salvador, o português unido à mãe-terra, o defensor do pré-estabelecido, a 

democracia corresponde a uma imensa tragédia não só por Spínola não ter sido capaz de 

impedir o caos, mas principalmente por os pilares identitários (as colónias, a 

propriedade privada, o respeito pelo ser humano) terem sido destruídos
1601

. 

 Paulatinamente, o medo instala-se, não já o da PIDE ou da ação repressiva da 

ditadura, mas o do desconhecido (“O clima adensava-se e a confiança que sempre 

reinara dissipava-se nos olhares, nas atitudes, pervertendo a ordem, introduzindo o 

medo do outro, será que este é dos nossos?”
1602

), da não existência de um lugar na nova 

ordem social
1603

, da violência das massas, do povo inculto e ignorante facilmente 

instrumentalizado (as “multidões cegas” com comportamentos animalescos
1604

, “a 

histeria colectiva e perigosa de um povo analfabeto que seguia sem saber os futuros 

algozes”
1605

), da mutação violenta dos valores e referências
1606

. 

 Gena sentir-se-á uma inadaptada durante muito tempo em face dessas 

transformações radicais. Por isso, a sua imagem do Portugal democrático é claramente 

negativa: “antigamente é que era bom… já nada tinha a ver com nada, tudo fora 

destruído e o que restava era incompreensível, feio, grotesco, imoral, desumano”
1607

. 

 O facto de o país ser dominado por comportamentos desajustados, porque 

efetuados pelo coletivo anónimo e instrumentalizado, caracteriza a época do PREC 

(processo revolucionário em curso). Foi um período pautado pelas nacionalizações 

consecutivas, ocupações da propriedade privada, greves, saneamentos, perseguições aos 

antigos apoiantes da ditadura sem qualquer tipo de respeito pelos direitos humanos
1608

. 

No fundo, essa violência desorganizada e sem objetivos concretos tornara-se clara no 

dia do próprio derrube do regime tendo em conta a forma como foram tratados os 

                                                 
1601

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 88. 
1602

  Idem, Ibidem – pág. 52. 
1603

  Idem, Ibidem – pp. 90 - 91. 
1604

  Idem, Ibidem – pág. 117. Francisco descreve-os como um rebanho, muito embora com características 

opostas às típicas: a fúria e os comportamentos violentos. Já anteriormente os vira como uma “multidão 

histérica”, de díficil controlo dado mover-se irracionalmente (Cf. Idem, Ibidem – pág. 31). 
1605

 Idem, Ibidem – pp. 51 – 52. Imagem depreciativa da população evidenciada por um dos membros da 

elite, neste caso, Gonçalo, marido de Gena claramente apologista da manutenção do regime anterior.   
1606

 “O mais que se via por esse país era gente destroçada, catrefas de clientes chegavam desfeitos ao 

escritório de Francisco, não só por questões de divórcio, por falências de firmas, por fraudes de toda a 

ordem” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 194). 
1607

 Idem, Ibidem – pág. 99. 
1608

 Idem, Ibidem – pág. 80 e pág. 116. A forma como se efetuaram as nacionalizações, expropriações e a 

reforma agrária é descrita na História de Portugal coordenada por Rui Ramos como algo “não muito 

polémico” visto a generalidade dos portugueses acreditar nas vantagens económicas de o Estado gerir e 

controlar o grosso da economia nacional (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos 

Livros, 2010, pág. 729). 
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defensores do Estado Novo. Francisco considera esses acontecimentos “imagens 

deprimentes da populaça, agredindo e insultando os vencidos”
1609

. Para ele, os 

comportamentos agressivos estão associados à classe social de origem dos 

intervenientes; os manifestantes são minimizados em virtude do uso do sufixo “aça” a 

desvirtuar o vocábulo população/povo.  

 A violência excessiva e desajustada torna-se evidente quando há comícios ou 

outras manifestações públicas - consideradas como ofensivas ou apologistas do regime 

derrubado –; ao juntar-se uma multidão incontrolável, o ser humano perde as suas 

características específicas e age como um qualquer animal selvagem. Daí a 

expressividade dos adjetivos e das formas verbais (sucedendo-se de forma a criar um 

efeito de gradação que culmina no nome onomatopaico “urros”) para salientar o lado 

animalesco da população, bem como a reiteração da expressão “cada vez mais”: eram 

“uma turba vociferante (…) cada vez mais violenta, cada vez mais numerosa, 

insultavam, ululavam, atiravam pedras (…) lá fora os urros da populaça continuavam 

num crescendo”
1610

. 

 A reforma agrária dará origem à invasão de propriedades privadas, a um ataque 

aos donos das terras pelos empregados industriados pelos sindicatos e pelo PCP. Perante 

a possibilidade de ver as suas propriedades total ou parcialmente perdidas, Salvador 

convoca uma assembleia-geral de empregados e força-os a tomar uma posição definida 

quanto à sua liderança. Apesar de o verem como um patrão diferente dos outros – nunca 

os menosprezou, sempre escutou a opinião dos empregados, trabalhou arduamente ao 

seu lado –, não querem ficar “malvistos” nem continuar a ter um estatuto social 

diferenciado
1611

. Dado já não poder ter confiança em todos os trabalhadores, a 

personagem permanece no Ribatejo para defender “as terras, a lavoura, o gado”
1612

. 

 A tarefa não se mostrou fácil, como o evidenciam as cartas e telefonemas 

anónimos a ameaçá-lo, a deslealdade de alguns dos funcionários e as suas denúncias 

dado ele estar incluído no grupo dos patrões agrários. Todavia, ao adaptar as 

propriedades a algumas reivindicações dos trabalhadores, ao criar determinadas 

infraestruturas (creche, salão de convívio), ao ter permanecido na labuta diária e não ter 

alterado a forma de os tratar, Salvador granjeou a estima e fidelidade dos trabalhadores. 

                                                 
1609

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 31. 
1610

  Idem, Ibidem – pp. 123 – 124. 
1611

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
1612

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
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Foi a capacidade para se adaptar a uma nova situação, o principal fator da preservação 

das terras bem como o facto de se manter afastado das questões ideológicas
1613

. 

 No entanto, todos os seus esforços parecem ser vãos ao ser promulgada a lei das 

expropriações; era possível opor-se ao mundo, mas não a uma lei e pela primeira vez a 

personagem sentir-se-á fragilizada e derrotada
1614

. A longo prazo, contudo, os seus 

esforços serão recompensados e as suas herdades permanecerão na família. No fundo, 

tal como anteviram os avós maternos e paternos ao batizá-lo de Salvador Adolfo
1615

, 

este homem em simbiose com a terra-mãe salva-se e reergue-se ao impedir a destruição 

e dispersão das propriedades, ao irradiar “orgulho da terra e dos animais”
1616

. 

 O período pós-25 de abril fará os portugueses detetarem a diversidade das visões 

do mundo, os diferentes anseios e projetos para o país. Pela primeira vez, o retrato 

bicéfalo (heróis/anti-heróis, dinamismo/passividade, …) implode para dar origem a uma 

hidra
1617

: povo e elite não partilham a mesma imagem do país e dentro de cada um 

destes grupos coexistem vários retratos de Portugal. Mais uma vez a distinção entre 

essas duas fações é evidente: o povo deseja paz e segurança, é alheio a convicções 

políticas
1618

; a elite aspira pela manutenção/imposição de um regime político em 

conformidade com os seus ideais dado assumir nunca ter vivido numa ditadura e só 

agora temer a repressão
1619

.  

 Devido a essas cisões, a viagem Lisboa/Ribatejo levará as personagens a 

compreenderem a fragmentação do país. Em vez de os portugueses corresponderem a 

um coletivo uno e harmonioso, o país estilhaça-se em “cantões”, dentro do mesmo 

espaço geográfico coexistem várias faces de Portugal: “a cabeça perversa rodeada pela 

                                                 
1613

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 136 – 137. 
1614

  Idem, Ibidem – pág. 139. 
1615

  O segundo nome foi imposto pelo avô paterno em “honra de Hitler” e o primeiro por Maria Teresa 

dado não poder ser Cristo nem Salazar; desse modo, acrescentava um nome redentor ao do ditador alemão 

(Cf. Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 

144 – 145). 
1616

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 262. 
1617

 Segundo Boaventura de Sousa Santos, cada ser corresponde a uma “rede de sujeitos”, de 

subjetividades associadas às diversas formas de poder em circulação na sociedade. Dependendo das 

circunstâncias, cada Eu concatena essas subjetividades para lhes conferir um sentido coletivo (Cf. 

SANTOS, Boaventura de Sousa – Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade, 5.ª ed., 

Porto: Edições Afrontamento, 1994, pág. 98). Assim, dentro de cada português coexistem diversas faces 

de Portugal hierarquizadas consoante a conjuntura envolvente ou, como diz Miguel Real, não há um 

conceito identitário exclusivo visto cada português ter apenas uma “representação parcial de si [próprio]” 

(Cf. REAL, Miguel – A Morte de Portugal, 1.ª ed., Porto: Campo das Letras, 2007, pág. 18). 
1618

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 116. 
1619

  Idem, Ibidem – pág. 39. 
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cintura industrial, o Norte conservador com pequeníssimas bolsas, e o território a sul do 

Tejo, para onde as viajantes se encaminhavam, que cortava abruptamente com o resto, 

como se fosse preciso passaporte.”
1620

 A antropomorfização do país acentua a 

negatividade associada à capital (a “cabeça perversa”), a oposição Norte/Sul e o facto de 

Lisboa ser vista por muitos como o país e o resto do território corresponder a outra 

nação, daí a necessidade do “passaporte” (expressão claramente irónica a enfatizar o 

abismo existente entre a capital e o território a sul dela). 

 Nas mesmas coordenadas espácio-temporais surgem diversos posicionamentos 

ideológicos. Há os apologistas do Portugal da ditadura (símbolo da segurança e do 

previsível
1621

) em face do desnorte e desgoverno do presente. A sensação de 

desconforto e o desnorte são generalizados, nenhuma classe social escapou ao destruir 

dos pilares identitários. Por isso, Isabel advoga o facto de o ser humano projetar o seu 

devir em função de arquétipos assentes em diferentes estruturas – de classe, de género, 

entre outros
1622

.  

 Em simultâneo, aparece um núcleo mais restrito a defender um Portugal 

comunista, no qual “todos viveriam bem”
1623

 (posição assumida por António, marido de 

Madalena) e os de um pluripartidário (como é o caso de Francisco). Outros, mais 

radicais, como Madalena, gostariam de ver em prática o conceito literal de democracia. 

Segundo ela, a revolução foi feita para distribuir o poder pela mão de todos os 

cidadãos
1624

, agora todos teriam voz independentemente do estatuto social
1625

. Há ainda 

os crentes na construção de um novo país e os céticos. 

 Por outro lado, surgem vozes a advogar a anulação/destruição total do passado, o 

começo do nada (como é o caso de António e Madalena, desejosos de ver ruir as 

                                                 
1620

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 135 – 136. 
1621

  Em virtude da violência, da destruição dos valores, da injustiça, Isabel faz a apologia da ditadura 

como forma de evitar o caos: “Tem havido muitos conflitos, greves, perseguições e houve já saneamentos 

de empresários e profissionais cujo único crime foi o de não terem lutado contra o regime. As palavras 

de ordem são duras no ataque aos fascistas, aos exploradores capitalistas que, na sua maioria, nunca se 

sentiram como tal, e de repente são insultados, postos em causa, sem hipótese de se justificarem. Se é 

isso a que chamam liberdade, então mais vale a ditadura que é apenas a concentração de poderes, 

injusta sem dúvida, mas lógica e previsível.” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 79). 
1622

  Idem, Ibidem - pág. 109. Uma década depois, José Gil publicará o livro Em busca da identidade: o 

desnorte, onde equaciona os motivos dessa ausência de rumo e as consequências advindas da perda da 

identidade (Cf. GIL, José – Op. Cit., Lisboa: Relógio d’Água, 2009). 
1623

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 187. 
1624

  Idem, Ibidem – pág. 95. 
1625

  Idem, Ibidem – pág. 125. 
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estruturas de uma sociedade burguesa)
1626

 e outras a relembrar as consequências 

nefastas advindas dessa denegação, a enfatizar a pertinência de não rasurar o passado, 

de aprender com ele e de preservar a centralidade da família. Segundo Francisco, “A 

família é muito importante. Não há nada que a substitua. É uma rede de protecção. Pode 

sufocar, pode ser fonte de revolta, de raiva, mas é qualquer coisa que não desaparece, 

está ali à espera que a gente se ponha a andar, que a gente faça acrobacias e que depois 

volte.”
1627

 Também Isabel sabe o motivo pelo qual de todos os sobrinhos apenas Gena 

conseguiu superar as dificuldades e adaptar-se a um novo mundo, Gena e Gonçalo não 

abdicaram do passado, preservaram-no de forma a transmiti-lo como herança aos 

filhos
1628

. 

 Tendo em conta essa pluralidade, Vasco Graça Moura sustenta ser necessário o 

português da atualidade procurar um equilíbrio entre as imagens hipertrofiadas e 

atrofiadas da identidade nacional, só assim a história portuguesa poderá ser assumida 

sem complexos
1629

. Ao captar a coexistência dessas posições tão díspares, Conta sabe 

ser necessário os portugueses empreenderem uma árdua tarefa de redefinição da 

identidade pessoal e da coletiva, muito embora, nos primeiros anos após a revolução 

parecesse estar a negligenciar-se o ser humano para distinguir os homens apenas em 

função de um critério: ser perseguido ou perseguidor
1630

. 

 O impacto das mutações torna-se mais violento por ser veiculado pela recém-

introduzida televisão. Através dela, a população assiste à comemoração pacífica do 1.º 

de maio e às atrocidades cometidas em nome da democracia
1631

. Alguns, como Afonso, 

escandalizam-se com a ausência de regras, o laxismo encarado como inestético, a 

destruição do mundo ordeiro para todos contactarem com a violência gratuita e o elogio 

dos revoltosos. 

                                                 
1626

Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 95. Esse posicionamento surge de forma cíclica na História de Portugal. Cada novo regime 

deseja rasurar ou diabolizar o anterior para se impor como algo novo e original. Por isso mesmo, a 

personagem Afonso Costa salienta ser necessário destruir por completo os valores da monarquia para a 

república ser bem-sucedida: “Sem ódio não haverá mudanças. É preciso arrancar as velhas raízes para que 

as novas plantas nasçam saudáveis” (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: 

Editorial Presença, 2000, pág. 152). 
1627

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 260 – 

261. 
1628

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
1629

  Cf. MOURA, Vasco Graça – Lusitana Praia Ensaios e Anotações, Porto: ASA, 2004, pág. 33. 
1630

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 97. 
1631

  Nesta época, o COPCON (comando operacional do continente) passou a atuar com uma violência e 

uma autoridade superior à da antiga PIDE, prendendo todo o tipo de pessoas, muitas delas submetidas a 

torturas violentas (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 

2010, pág. 732). 
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a televisão transformara-se na última semana num encadeamento de imagens intempestivas e 

ameaçadoras: os locutores, de camisa aberta, em atitudes inestéticas; a perseguição cruel aos 

polícias; a saída dos presos por entre ovações acintosas, como se fossem heróis e não criminosos; 

a publicidade dada a desordens que por todo o país rebentavam e que, ao invés de serem 

condenadas, se apresentavam em jeito de troféus. Parecia que a harmonia do mundo se perdera e 

o caos deixava escapar os mais baixos instintos humanos, o ódio, a inveja, a vingança, a bazófia. 

Com impunidade absoluta
1632

. 

 

 Três anos após a revolução, os portugueses vivem suspensos do pequeno ecrã, 

transportam para as novelas brasileiras os seus sonhos, fazem analogias entre as 

situações – a vivida e a ficcionada –; ficam anestesiados e dormentes. O país para a ver 

a primeira telenovela, Gabriela, esquece os problemas, as questões políticas são 

relegadas para o inconsciente e só o universo televisivo é encarado como real e 

importante
1633

. 

 Enquanto isso, os pilares de sustentação do mundo da elite são sistematicamente 

postos em causa. Para além de perderem o seu mundo (os valores, hábitos e hierarquias 

do passado são postos em causa pelos democratas, razão pela qual a elite considera ter 

perdido o paraíso e ter ganho o inferno)
 1634

, são encarados como criminosos pelas 

outras classes sociais, apelidados de fascistas
1635

; imagem também veiculada pelos 

manuais escolares como forma de inculcar uma nova ideologia, legitimar outro conceito 

de sociedade
1636

. Em contrapartida, da sua perspetiva, os outros correspondem aos 

marginais, aos desrespeitadores da propriedade seja ela privada, pública ou religiosa
1637

, 

os sinistros comunistas
1638

. Do ponto de vista da elite, a sociedade organiza-se numa 

nova dicotomia: os comunistas com legitimidade para roubar, usurpar a propriedade 

                                                 
1632

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 48. 
1633

 Idem, Ibidem - pp. 188 – 189. 
1634

 Idem, Ibidem – pág. 148. O desnorte por ter sido quebrado o mundo maniqueísta do Estado Novo, 

onde as referências relativas à dicotomia Bem /Mal eram claras, é realçado também por Helena em Uma 

Pedra no Sapato (Cf. Idem – Op. Cit., Lisboa: Oficina do Livro, 2004, pp. 74 – 75). 
1635

  Os patrões passam a ser encarados como meros exploradores capitalistas (Cf. Idem – Os Mal-Amados 

Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 52), como criminosos por criarem 

riqueza (Cf. Idem, Ibidem – pág. 53). De igual modo, todos os portugueses com propriedades, dinheiro ou 

estatuto social são alvos da populaça (Cf. Idem, Ibidem – pág. 75 e 89 – 90). 
1636

  Idem, Ibidem – pp. 103 – 104. 
1637

  Idem, Ibidem – pág. 145. 
1638

  Idem, Ibidem – pág. 48 e 101 (“longe das garras sinistras dos comunistas”). 
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alheia e os fascistas (a antiga elite), vilipendiados, destituídos da possibilidade de se 

queixar
1639

. 

 Da perspetiva de Conta, o país não foi fazendo as mudanças imprescindíveis ao 

progresso e evolução social, razão pela qual as rápidas transformações parecem 

hecatombes aos portugueses habituados a viver “normalmente”. A velocidade dessas 

mutações é proporcional ao “atraso da sociedade portuguesa”
1640

. Por isso mesmo, na 

História de Portugal coordenada por Rui Ramos enfatiza-se a singularidade do caso 

português; raras vezes uma sociedade europeia foi submetida, num tão curto período de 

tempo, a mudanças tão bruscas e profundas. Terá sido, inclusivamente, essa velocidade 

vertiginosa a responsável pela “atomização” da sociedade portuguesa, pela dispersão 

dos valores, pela destruição da confiança nos homens
1641

. 

 O cenário dos primeiros anos da democracia corresponde a uma inversão da 

ordem instituída. Os perseguidos tornam-se perseguidores, os patrões são encarados 

como criminosos, a propriedade privada é vista como sendo de todos; já ninguém teme 

a PIDE, mas os espiões comunistas, as barricadas e os pseudo-defensores da 

democracia
1642

. Como os meios de comunicação social estão sob a alçada dos 

extremistas, só era divulgada a sua visão de mundo de forma a manipularem o voto da 

população
1643

. Contudo, amedrontados com a possibilidade de Portugal se tornar em 

mais um país comunista, os portugueses optam por escolher a social-democracia. 

Rapidamente, o PCP e o seu líder passam de rosto da resistência ao da prepotência e o 

papel por si anteriormente desempenhado é associado ao PS e ao líder, Mário 

Soares
1644

.  

 Até à fase do equilíbrio, o país teme uma guerra civil dada a hostilidade entre as 

diversas partes, o facto de os próprios políticos e militares não se entenderem como é 

evidente na atuação de Otelo Saraiva de Carvalho (descrito por Francisco como um 

“louco”, com cariz de ditador e dado a ordenar a prisão de alguns portugueses a partir 

                                                 
1639

  Tal é o caso da tia Elisinha a quem foram roubadas as economias de uma vida de trabalho (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 104). 
1640

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 91. 
1641

  Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pp. 768 – 

769. 
1642

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 107 – 108. Gena e Constança são barradas em plena via pública e o carro revistado não fosse as 

duas senhoras transportarem armas. No caso da tetralogia nunca é especificado ser essa violência uma 

forma de atuação do COPCON. 
1643

 Idem, Ibidem – pág. 116. 
1644

  Idem, Ibidem – pág. 117. 
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de denúncias anónimas
1645

) e na de Vasco Gonçalves (apresentado ironicamente pelo 

narrador como um “poliglota” a dirigir a “torre de Babel”
1646

), na saída do Governo dos 

dois partidos mais votados nas eleições
1647

, nas diversas convulsões advindas da 

publicação do “Documento dos Nove” cindindo o país em dois e intensificando o clima 

de animosidade entre os portugueses
1648

, no assalto à Embaixada de Espanha e nos 

incidentes na Assembleia Constituinte
1649

. Apesar desses conflitos, a sociedade tenta 

reorganizar-se, muito embora continue fragmentada entre os fascistas e antifascistas. 

Gradualmente, militares e políticos unem esforços para fazer o país sair da crise 

económica
1650

 e a dupla Ramalho Eanes /Mário Soares torna-se no exemplo dos heróis 

da democracia
1651

. 

 Só uma década após a revolução, o país parece ter reencontrado o equilíbrio 

político. No entanto, ao nível social houve uma importação de comportamentos dos 

países mais desenvolvidos a uma velocidade incomportável para um país atrasado, em 

muitos aspetos mais próximo dos de terceiro mundo. Por isso, Isabel explicita a Steve 

(um dos namorados de Conta) a razão de o país ter permanecido alheio às 

transformações, continuar a pautar-se por princípios e formas de organização social 

típicos do início do século XX: é mais fácil governar os incultos, os analfabetos, o 

“povo arcaico”
1652

. Devido a essa estagnação, os portugueses irão pagar um preço 

significativo pelo esforço de modernização. 

 Em face desse desfasamento e da urgência em adaptar Portugal às exigências da 

Europa e do mundo ocidental, os portugueses tiveram a sensação de ter havido um 

colapso total das estruturas morais, dos valores e princípios caracterizadores da 

sociedade tradicional, dando origem ao aumento de comportamentos desviantes e 

                                                 
1645

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 119. 
1646

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
1647

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
1648

 Idem, Ibidem – pág. 140. Mais uma vez esse clima hostil é intensificado por vocábulos indutores de 

sensações como “explodiam”, “febre”, “anestesiava”, “clima vulcânico”. 
1649

  Idem, Ibidem – pág. 142. 
1650

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pp. 739 – 

740: “Com o PREC, a economia portuguesa entrou numa nova era: o crescimento anual do PIB desceu de 

11,2% em 1973 para 1,1% em 1974 e foi negativo em 1975 (4,3%); o desemprego chegou aos 5% (320 

mil pessoas); o défice só do Estado, sem o sector público empresarial, atingiu 7% do PIB em 1975, 

devido sobretudo à expansão das despesas (40%); a dívida pública ascendeu de 18,6% a 25,5% do PIB.” 
1651

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 168. 
1652

 Idem, Ibidem – pág. 165. Opinião já manifestada no segundo volume da tetralogia por Bernardino 

Machado. Segundo ele, nunca se investiu na educação do povo porque “É muito mais fácil governar 

analfabetos.” (Cf. Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, 

pág. 37). 
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situações anómalas, como o divórcio, a droga, a desvalorização da instituição escola e, 

principalmente, da célula fundamental da sociedade portuguesa: a família
1653

. Porém, ao 

contrário dos problemas da vida pública, os desastres da vida privada tornam-se cada 

vez mais insolúveis e definitivos dado não ser possível imputar a responsabilidade das 

mutações a uma qualquer instância alheia ao próprio ser humano, não havia “bodes 

expiatórios”
1654

. 

 Será esse um dos motivos pelos quais o regresso dos portugueses das ex-

colónias, os denominados retornados, é visto como o de foragidos desejosos de se 

integrarem num mundo ao qual não pertencem, usurpadores do trabalho dos 

portugueses da metrópole, introdutores dos vícios e, assim, encarados como portugueses 

de outra classe, uma espécie de animais selvagens indesejados. A fim de manifestar a 

sua solidariedade com os portugueses da metrópole, o narrador opta por se imiscuir nos 

factos narrados como se fosse um dos muitos portugueses afetados por este regresso. 

Daí o uso das expressões “Por todo o lado parecia”, “ouvia-se”, “das ex-colónias, não 

das penais, das outras” a culminar na interrogação retórica final. 

 

 Por todo o lado parecia que uma doença endémica se propagara, atingindo as melhores 

famílias, casais que se separavam, jovens que se perdiam nos meandros do desregramento, 

ouvia-se contar histórias arrepiantes sobre drogas e crimes, os fugitivos das ex-colónias, não das 

penais, das outras, haviam trazido nas bagagens esse vício terrível da droga, os fugitivos das 

colónias haviam trazido quantidades de problemas a juntar aos que já existiam no País, uma onda 

de rejeição propagava-se face aos retornados que vinham roubar os postos de trabalho, ocupar as 

casas, introduzir os vícios, eram aos milhares, eram como moscas, enxames de moscas, 

desesperados, enfurecidos, revoltados, porque não se tinham mantido lá em África?
1655

 

 

 Na ausência de um culpado pelas dificuldades quer da vida privada quer da vida 

pública, esses portugueses surgem como a vítima ideal para ser responsabilizada pelos 

desregramentos da sociedade e pelas dificuldades económicas. A própria interrogação 

retórica a encerrar a enumeração de adjetivos de sema negativo, intensifica a barreira 

distintiva criada pelos habitantes da metrópole: havia os portugueses, nascidos e criados 

                                                 
1653

  Os efeitos nocivos da democracia – os crimes, a corrupção, a criação de uma sociedade onde todos os 

valores são relativos – serão explorados pela autora em Uma Pedra no Sapato. A partir das vivências de 

uma adolescente, Leonor, abordar-se-á a situação das crianças nascidas fora do casamento, os problemas 

de identidade típicos desta faixa etária, a dificuldade em estabelecer a comunicação entre os diversos 

elementos do núcleo familiar e entre os diferentes grupos populacionais (Cf. BELTRÃO, Luísa – Uma 

Pedra no Sapato, Lisboa: Oficina do Livro, 2004). 
1654

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 168. 
1655

 Idem, Ibidem – pp. 182 – 183. 
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em Portugal, e os outros, os de África, encarados como se não fossem também 

portugueses e sim animais (neste caso, insetos, para evidenciar o desprestígio). 

 Outro dos responsáveis pela destruição da sociedade patriarcal era a televisão. 

Ao deixar de haver censura, o controlo sobre os programas e as imagens veiculadas por 

esse meio de comunicação deixou de ser efetuado. Tudo era passível de ser captado e 

transmitido pela pequena caixa, inclusivamente a vida íntima encarada por Gonçalo 

como pornografia e incentivo à prática de comportamentos abusivos. A permissividade, 

nova característica da sociedade portuguesa, veio opor-se ao controlo excessivo, à 

austeridade, ao silenciamento dos assuntos e situações considerados impróprios para 

divulgação pública. A própria autoridade dos pais é posta em causa, Gonçalo e Gena 

incluem-se no perfil dos pais “dinossáurios”
1656

 por oposição ao dos modernos, 

democráticos e liberais, por tentarem impedir a destruição da família.  

 Ao comparar a sua situação com a das famílias desavindas e dissolutas, Gena 

constata ser o “desarranjo” público da infelicidade ao nível da vida privada uma das 

evidências da deterioração social: “as mulheres e os homens sozinhos, os filhos 

desmembrados dos pais, perdendo-se no vício e na droga, sem nada a que se agarrar, os 

filhos pagavam a conta dos pais e acabavam retribuindo com desgraças que recaíam 

sobre todos.”
1657

 O efeito da desagregação da célula familiar é transmitido pela 

utilização do verbo “desmembrar”: pais e filhos eram um só corpo, no pós-25 de abril 

separam-se de forma violenta, dando início a um ciclo vicioso. 

Em face do desaparecimento das referências familiares, de modelos de 

autoridade a imitar e a questionar, os jovens tornam-se inconsequentes, imaturos e 

irresponsáveis; desejam fruir a vida de forma excessiva, dominados pela crença de 

serem imunes às desgraças, essas só acontecem aos outros. Ocorre uma inversão de 

papéis, agora os filhos questionam as decisões dos pais, gerando nestes o medo em 

virtude da agressividade e falta de respeito; exemplo disso é a situação de Catarina e da 

mãe
1658

.  

 Outro dos aspetos a interferir na relação dos jovens com o passado é a própria 

instituição escola. Se até aí as classes sociais estavam afastadas (uns em colégios 

privados, outros nas escolas públicas e um terceiro grupo arredado de ter acesso à 

escola), com a democracia generaliza-se o conceito de escola de massas, valoriza-se o 

                                                 
1656

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 210 
1657

  Idem, Ibidem – pág. 209. 
1658

  Idem, Ibidem – pág. 219. 
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direito à educação. Gradualmente os elementos humanos do país vão-se mesclando no 

sistema de ensino; porém, tal diluição acarretará problemas de ordem diversa para os 

filhos das antigas classes privilegiadas visto não terem sido preparados para as situações 

anómalas, outras formas de organizar a sociedade e a célula familiar. 

 O clima de confronto aberto, de hostilidade entre as classes, de rejeição do 

passado e apologia de uma outra forma de vida, onde a liberdade e a afirmação do eu 

fossem os valores supremos leva os jovens a questionarem o papel da escola e a 

negligenciarem a sua importância. Decorrente dessa crescente instabilidade, a escola 

torna-se palco de inovações, de tentativas de utilizar outros métodos de ensino bem 

como de atos de desrespeito pelos saberes em face da valorização do prazer
1659

. 

 Dada a dificuldade em efetuar escolhas, compete aos pais dirigirem, em parte, 

esse trajeto com o intuito de proteger os filhos desses outros mundos, ou de os preparar 

para viver no meio da diversidade
1660

. Mais uma vez, o universo da família Teixeira 

apresenta várias posições quanto à forma como os filhos devem ser educados e as 

vantagens/desvantagens de os obrigar a frequentar um colégio ou permitir o acesso à 

escola pública.  

 Gonçalo/Gena optam por manter uma linha de atuação similar à do passado, isto 

é, os filhos são jovens privilegiados e, como tal, não se misturam com as outras classes, 

devem ter uma educação primorosa ministrada nos colégios com mais credibilidade de 

forma a preservá-los do caos social
1661

. Apreendem serem vários os elementos a 

interferir na educação de um jovem: a família, a escola frequentada e o núcleo de 

amigos
1662

.  

 Fátima/Francisco, já divorciados, não conseguem contrariar Catarina e permitem 

a sua ida para um Liceu, local onde não só contactará com ideologias e formas de atuar 

em nada compatíveis com o seu estatuto social como será iniciada no mundo das drogas 

e da chantagem emocial
1663

. Margarida tomará nas mãos a educação dos filhos em face 

do isolamento de Salvador no Ribatejo; fá-lo-á associando a austeridade a uma capa de 

brandura
1664

. Contudo, esse controlo excessivo falhará com o primogénito, Zé Pedro. 

                                                 
1659

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 167 – 168. 
1660

  Postura a ser corporizada pela personagem Helena de Uma Pedra no Sapato. Segundo ela, “A falta 

de referências é o grande problema do nosso tempo. Cabe às famílias transmitir os valores essenciais.” 

(Cf. Idem – Op. Cit., Lisboa: Oficina do Livro, 2004, pág. 191). 
1661

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 183. 
1662

  Idem, Ibidem – pág. 179. 
1663

 Idem, Ibidem – pp. 202 – 203. 
1664

 Idem, Ibidem – pág. 184. 
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Ao refletir sobre todas essas situações, Francisco concluirá ser a educação dos filhos 

uma tarefa árdua, corresponder a um caminho cheio de desequilíbrios: 

 

 – A educação dos filhos é complicada, muito mais complicada que antigamente. Os 

jovens são confrontados muito cedo com tentações impiedosas. Isto da droga é um problema 

grave com que nos debatemos. São epidemias como as medievais. A droga, a sida. Cada época 

gera as suas epidemias conforme os vícios que tem. Mas é muito duro lidar com isso quando os 

atingidos são os nossos filhos. É pior que uma doença física porque nos põe em causa, 

culpabiliza-nos, amedronta-nos, obriga-nos a reequacionar as crenças, os valores. Qual o sentido 

da vida, o que é a virtude, o que é a felicidade.
1665

 

 

 No seio desta família apenas o caso menos provável se revela exemplar e bem-

sucedido. João, filho de Madalena e de António, criado no seio de um núcleo familiar 

restrito dissolvido visto os pais se terem divorciado, forçado a incluir-se num novo em 

face da união da mãe com Rui, capitão de abril, frequenta a escola pública e, ao 

contrário dos primos, aprende com a diversidade, faz dela um ponto basilar da 

construção da sua personalidade e das opções a longo prazo. Em vez de evidenciar o seu 

estatuto social, João procura agir em conformidade com o meio envolvente, sem nunca 

se deixar seduzir por ele; usa-o para compreender os diferentes mundos. Daí o vasto 

leque de amigos de todas as camadas sociais e raças, encarados não como objeto de 

avaliação e julgamento, mas sim como “capitais que o enriqueciam”
1666

. 

 A democracia vai acentuar o fosso existente entre a identidade coletiva do 

passado (dos grandes heróis) e a presente (dominada por múltiplas faces inconciliáveis), 

realçando a instabilidade dos portugueses e a incapacidade em assumirem os pólos 

positivos da sua atuação. Esse retrato feito de extremos e dependente de uma fraca 

autoimagem geradora de um “complexo de inferioridade” é apresentado pelo namorado 

americano de Conta. 

 Steve sente-se fascinado por este povo sempre igual a si próprio 

independentemente do local onde habita. Cheio de qualidades - trabalhador, humilde, 

valoriza a preservação dos costumes
1667

 -, capaz de praticar atos inigualáveis (sejam eles 

bons ou maus) e, depois, inábil ou incapaz de se valorizar, de autorreconhecer o seu 

valor, preferindo atribuir a responsabilidade dos sucessos/insucessos a pequenos grupos 

                                                 
1665

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 259. 
1666

  Idem, Ibidem – pág. 241. 
1667

 Idem, Ibidem – pág. 160. 
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e não ao coletivo. Por isso, Steve diagnostica o mal nacional: os portugueses recolhem 

os fragmentos de si, seguem cambaleando dado não os unificarem, “sem pompa nem 

glória”, numa “absurda grandeza”, sem alardoar os seus feitos
1668

. 

 A sua admiração pelos portugueses decorre, precisamente, da junção de todos 

esses elementos claramente identificáveis em qualquer português e no seu 

posicionamento face ao mundo: 

 

 – Perguntavas o que gostava eu nos portugueses? Está aqui, na cara desta velha. Via-as 

iguaizinhas em Newark. Repara. As rugas fundas como sulcos, o pergaminho seco da pele, a 

expressão impávida, os olhos lacrimosos e astutos, o contorno doloroso do rosto, a firmeza dura 

da boca. Sofreu as privações, aguentou os vendavais, sobreviveu às tempestades. E agora, quieta, 

aquece os ossos ao sol. Não pensa, não luta, resiste. Com uma plenitude incrível, humilde, 

instintiva, como os lagartos que resistiram como espécie ao longo das mutações climatéricas e 

geológicas, vivem sem grandeza, sem buscar sentidos do vale ou não vale a pena.
1669

 

 

 A impermeabilidade dos lusos, disfarçada sob uma capa de mudança é também 

realçada no romance de Domingos Amaral. Ao regressar a Portugal já em plena 

democracia, Jack Gil constata muito pouco ter mudado: 

  

 – Agora que cá voltou, acha Portugal muito diferente? – perguntou Paul. 

     (…) 

 – Sim. Está muito diferente. Mas parece-me que é mais à superfície. O embaixador 

Campbell costumava dizer que os portugueses são um povo estranho, para quem um permanente 

estado de frustração é uma espécie de segunda natureza. E são vulneráveis ao elogio, talvez fruto 

de um certo complexo de inferioridade que nunca venceram.
1670

 

 

 Perante um cenário desta natureza, Manuel da Fonseca considera ter havido um 

claro retrocesso e desinvestimento, quando se compara o Portugal das décadas de 80/90 

do século XX com o do período do Estado Novo; para além da falta de valores e de 

referentes, aumentou a corrupção e a desonestidade
1671

. Também Manuel Alegre teme 

pelo futuro da democracia devido a esta estar associada a partidos com “máquinas 

                                                 
1668

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 161.  
1669

 Idem, Ibidem – pág. 163. 
1670

 Cf. AMARAL, Domingos – Enquanto Salazar dormia…, 8.ª ed., Cruz Quebrada: Casa das 

Letras/Editorial Notícias, 2006, pág. 316. 
1671

  Cf. PINTO, Jaime Nogueira – Salazar visto pelos seus próximos, 4.ª ed., Lisboa: Bertrand Editora, 

2007, pp. 30 – 33. 
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trituradoras” com as quais os jovens não querem ser confundidos. Por isso, enfatiza a 

necessidade de alterar a configuração dos partidos, evitar a mediocridade instaurada 

para permitir à juventude participar com qualidade na vida pública
1672

. 

 Em face desse multiperspetivismo não só os estrangeiros têm dificuldade em 

compreender o país e os seus habitantes, como os próprios portugueses o captam como 

“um enigma, uma sociedade paradoxal.”
1673

 Daí Boaventura de Sousa Santos considerar 

ser o mito do Encoberto uma imagem representativa de Portugal, do 

autodesconhecimento refletido “num espelho complacente”
1674

 e considerar as várias 

faces do pensar e viver português como um enorme “palimpsesto”: os portugueses são 

ao mesmo tempo conservadores e progressistas, numas áreas consideram positiva a 

manutenção das estruturas do passado e noutras apreendem a pertinência da 

mudança
1675

. 

 Uma visão profética sobre os efeitos nefastos do viver sob a égide desse mito foi 

a de António Sérgio. Enquanto os portugueses forem confrontados com duas das faces 

da sua vivência – a grandeza do passado e a mediocridade do presente -, não 

conseguirão progredir. 

 

Em Portugal o messianismo terá vida (ou poderá tê-la) enquanto se impuser a este povo, a 

contrapor à sua fictícia e tão efémera grandeza, o espectáculo persistente da sua lúgubre 

decadência, acrescido à falta de uma boa elite – que lhe dê ensino de racionalismo de método, de 

clareza mental. E creio que na reforma da mentalidade, indispensável neste momento, em 

salvadora reacção contra os fumos do romantismo, um dos nossos lemas deverá ser este: não, 

senhores, não nascemos sebastianistas, – e não queremos, positivamente não queremos, viver 

como se o fôssemos.
1676
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  Cf. VASCONCELOS, José Carlos de – “Viver para cantá-la, entrevista a Manuel Alegre”  in Jornal 

de Letras, Ano XXV/n.º 907, Paço de Arcos : Impresa Publishing, de 6 a 19 de julho de 2005, pág. 9. 
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 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade, 

5.ª ed., Porto: Edições Afrontamento, 1994, pág. 49. 
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 Idem, Ibidem – pp. 49 – 50. 
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  Idem – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Lisboa: Almedina, 2011, pp. 37 – 39. 
1676

 Cf. SÉRGIO, António – “Interpretações do sebastianismo” in Ensaios I, pp. 249-250 Apud  MATOS, 

A. Campos – Diálogo com António Sérgio [1883–1969], 2.ª ed. rev. e aum., Lisboa: Editorial Presença, 

1989, pág. 126. 
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2. O desajuste social e a perda de identidade: a destruição da vida privada 

 

 

 A partir da Revolução dos Cravos, Portugal foi forçado a sair da estagnação e a 

acelerar de forma vertiginosa um processo de desenvolvimento em todos os setores. Ao 

contrário dos outros países europeus, a modernização não ocorreu de forma progressiva 

e pensada, mas num curto espaço de tempo não permitindo aos portugueses assumirem 

gradualmente as transformações sociais e económicas advindas de uma tentativa de 

aproximação à Europa desenvolvida. 

 Decorrente desse hiato entre estatismo e dinamismo, tentativa de manter o país 

prisioneiro de um passado hermético e imutável e a necessidade de o adaptar ao mundo 

da segunda metade do século XX, Portugal vai enveredar por um trajeto onde coexistem 

vários tempos, comportamentos e situações de primeiro mundo e de terceiro, onde as 

representações de um país feliz com a sua pequenez territorial e grandeza histórica se 

entrelaçam com as de um espaço geográfico situado na parte ocidental da Península 

Ibérica em busca de uma nova/diferente identidade. Ana Nunes de Almeida apresenta 

este cenário como um “país onde se combinam no presente, por vezes em arranjos 

híbridos e paradoxais, tempos portadores de várias histórias”
1677

. 

 O cenário e as personagens do quarto romance dizem respeito ao Portugal pós-

25 de abril. Nele surgiu a vontade de rasurar o período da ditadura salazarista da sua 

existência, a opção por desvalorizar todas as características dessa época (negativas e 

positivas) e construir um conceito de português e de Portugal situado nos antípodas do 

até aí preconizado pelo Estado e aceite pelos diferentes indivíduos. Houve, assim, uma 

tentativa de diabolização do Estado Novo com o intuito de tentar consolidar a recente 

democracia
1678

. Em face desse posicionamento, José Gil considera não ser possível 

rasurar completamente o passado, visto não se poder começar ab nihilo: 

 

 O 25 de Abril recusou-se, de um modo completamente diferente, a inscrever no real os 

48 anos de autoritarismo salazarista. Não houve julgamentos de Pides nem de responsáveis do 

antigo regime. Pelo contrário, um imenso perdão recobriu com um véu a realidade repressiva, 

                                                 
1677

  Cf. ALMEIDA, Ana Nunes – Introdução in MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em 

Portugal (coord. Ana Nunes Almeida), vol. 4, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 7. 
1678

  Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos considera-se ter contribuído para essa tentativa 

de formatar a memória dos portugueses, a comemoração do 25 de abril e a publicação de documentos 

destruidores do papel positivo do anterior regime (Cf. RAMOS, Rui (coord.) – Op. Cit., 3.ª ed., Lisboa: 

Esfera dos Livros, 2010, pág. 753). 
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castradora, humilhante de onde provínhamos. Como se a exaltação afirmativa da “Revolução” 

pudesse varrer, de uma penada, esse passado negro. Assim se obliterou das consciências e da 

vida a guerra colonial, as vexações, os crimes, a cultura do medo e da pequenez medíocre que o 

Salazarismo engendrou. Mas não se constrói um “branco” (psíquico ou histórico), não se elimina 

o real e as forças que o produzem, sem que reapareçam aqui e ali, os mesmos ou outros estigmas 

que testemunham o que se quis apagar e que insiste em permanecer.
1679

 

 

 Tal opção não ocorreu após o fim da ditadura, já havia indícios desse mal-estar 

generalizado desde a década de 50. A partir daí instalou-se, ao nível cultural e literário, 

uma contestação ao pré-estabelecido que decorreu da consciência da exaustão dos 

modelos até aí em vigor. Porém, esse descontentamento extrapolou desse contexto e 

dominou parte do país; desse modo, os homens foram desenvolvendo sentimentos 

destrutivos, tentaram negar não só o passado, mas também o presente (fruto do 

primeiro).  

 Paulatinamente, ocorreu o “repúdio da autoridade”, a recusa em aceitar qualquer 

hierarquia; proclamou-se a necessidade de destruir o Estado, como refere António 

Franco Nogueira
1680

. Tais factos acabam por originar o questionar do conceito de Nação 

dado ele só existir a partir da aceitação generalizada de um determinado sistema de 

valores, cujas raízes se encontram num passado longínquo. Essa desvinculação é 

evidente em poemas da época da ditadura, como é o caso de “O Portugal Futuro” 1681 de 

Ruy Belo. 

 Durante a extensa estrofe que compõe o poema, Ruy Belo faz a apologia de um 

novo Portugal em tudo distinto do país da época. A sua pátria ainda não existe, será 

edificada num devir, onde os futuros habitantes – “as crianças” – crescerão como seres 

livres e construtivos (“as profundas crianças desenharão a giz”) e, apesar de a situação 

geográfica não poder ser alterada, tudo será novo, nada se deverá manter do passado, 

mesmo os elementos geradores de prazer no sujeito poético, como é o caso do som do 

relógio da matriz a assinalar as horas (símbolo da gestão do tempo, mas, 

simultaneamente, representante do elemento controlador e opressor típico do Estado 

                                                 
1679

  Cf. GIL, José – Portugal hoje: o medo de existir, 3.ª ed., Lisboa: Relógio d’Água, 2005, pág. 16. 
1680

 Cf. NOGUEIRA, Alberto Franco – O Estado Novo, Porto: Civilização Editora, 2000, pág. 439. 
1681

  Cf. BELO, Ruy – “Homem de Palavra(s)” (1970) in Todos Os Poemas, Lisboa: Assírio & Alvim, 

2000, pp. 199 – 200. 
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Novo). Decorrente dessa perceção, o sujeito poético deseja rasurar esse passado e 

construir o futuro a partir do nada1682. 

 No fundo, o propugnado pelo autor é uma espécie de negação das raízes, de 

vontade de iniciar do nada que acabará por dar origem, na perspetiva adotada por Luísa 

Beltrão, a um país ignorante da sua História e dos seus valores
1683

. Em Os Mal-Amados, 

algumas personagens enfatizam que o ato de rasurar o passado, destruir os laços 

afetivos, culturais e civilizacionais pelos quais se pautou a atuação do país até então só 

dará origem ao caos e à intranquilidade.  

 Assim, o Portugal democrático será dominado por uma pluralidade de 

perspetivas não só ao nível da vida pública, mas principalmente na vida privada, 

forçando os portugueses a fazer uso de princípios até então ignorados: o compromisso, a 

negociação, a cedência, o aceitar as opções do outro num extenso exercício de 

“bricolagem” de forma a montar “o puzzle único de valores pelos quais [orientam] 

atitudes e comportamentos”
1684

. Esse reajuste torna-se problemático em face de os 

portugueses terem interiorizado ao longo dos séculos haver uma clara separação entre a 

vida pública e a privada, a esfera masculina e a feminina. Decorrente da sua 

miscigenação, as vozes apologistas da imutabilidade concluem ser o caos e a 

desorganização consequências nefastas de já não haver essa separação e ninguém saber 

como agir
1685

. 

 Também Eduardo Lourenço, no lançamento de Máscaras de Salazar de 

Fernando Dacosta em 1997, constatará a necessidade de não se rasurar um período de 

40 anos da história nacional. Um dos motivos do fracasso da sonhada democracia foi, 

precisamente, ter desejado omitir o período do Estado Novo, não acautelando as 

consequências daí advindas. 

 

                                                 
1682

 O cenário de negação do ideário do Estado Novo presente neste e noutros poemas da época da 

ditadura é explorado por Paula Morais em Portugal sob a égide da ditadura: o rosto metamorfoseado das 

palavras (Cf. MORAIS, Paula – Op. Cit., Braga: s/n, 2005 (dissertação de mestrado disponível em 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7862/1/Tese%20Paula %20Morais.p df). 
1683

 Também em O Desafio da Cidadania na Escola essa perda/negação do imaginário coletivo é vista 

como fator decisivo para a destruição da identidade nacional: “A identidade cultural implica um sentido 

de pertença, uma língua, símbolos referentes que se aprendem na família, na escola, nos diferentes grupos 

sociais. Ou, então, não se aprendem e correm o perigo de se irem diluindo até desaparecerem da vista; não 

por não existirem, mas por deixarem de estar presentes e activos na vida comunitária e no imaginário 

individual.” (Cf. BELTRÃO, Luísa e NASCIMENTO, Helena – Op. Cit., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 25). 
1684

  Cf. ALMEIDA, Ana Nunes – Introdução a MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em 

Portugal (coord. Ana Nunes de Almeida), vol. 4, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pp. 10 – 11. 
1685

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 181. 
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 Enterrámos prematuramente o antigo presidente do Conselho (…). Houve um processo 

de escamoteamento, de recalcamento da sua figura, o que nos impediu de fazer o luto por ele. 

Quando desapareceu ficámos aliviados mas vazios. Salazar cultivou, aliás, a arte do apagamento 

e da obscuridade, a grande arte do silêncio. Não podemos, porém, viver como se ele não tivesse 

existido, ou como se fosse um acidente da história. Ele foi a história. Precisamos de ter lucidez 

para compreender isso, pois o passado condiciona sempre o presente, e este o futuro. É 

importante conhecermos a alma que o seu regime nos deu, nos tirou. O salazarismo foi uma 

maneira de ser Portugal. Profunda, penúmbrea, misteriosa. Tinha como que uma certa inocência 

que nos tocou fundo, e por muito tempo. Os que o criaram não queriam que confundíssemos o 

seu regime com o fascismo e, muito menos, com o nazismo.//Comparada com as novas ordens 

então dominantes na Europa, a nossa foi pouco totalitária. Houve um Portugal do Estado Novo, 

dentro e fora do País, e esse Portugal foi o último que se assumiu e viveu como um destino.
1686

 

 

 Os descendentes de Ana de Jesus e Manuel Joaquim serão exemplos do 

estilhaçar da família, da perda de referências seguras e inquestionáveis, da 

multiplicidade de escolhas e percursos de vida, muitos deles à revelia do desejo do 

núcleo familiar mais restrito. No entanto, há várias situações distintas a destacar: o caso 

de Gena e Gonçalo, o dos sobrinhos Catarina e Zé Pedro, o do sobrinho João (filho de 

Madalena) e, finalmente, o exemplo de Constança.  

 Os primeiros vão sobreviver a uma crise matrimonial e identitária severa – Gena 

entra em depressão e não sabe qual o papel a desempenhar na nova sociedade –, 

encontrar a serenidade e harmonia a partir da manutenção dos valores do passado, muito 

embora adaptados ao Portugal presente. 

 Gena fora educada segundo os moldes do século XIX. A sua beleza era usada 

como chamariz para concretizar um projeto de vida semelhante ao de muitas outras 

jovens da sua classe social: casar e ter filhos (“educaram-me para casar e ter filhos, era 

óptima antes da revolução”
1687

). 

 A revolução e a contestação social quebrarão o fio condutor da sua existência, 

não lhe permitirão continuar a identificar-se com uma classe e um determinado estatuto 

social
1688

. Ao ver-se confrontada com uma casa enorme, um marido, seis filhos e sem o 

                                                 
1686

 Cf. DACOSTA, Fernando – Máscaras de Salazar, 15ª ed., Cruz Quebrada: Casa das Letras, 2007, pp. 

365 – 366. 
1687

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 106. 
1688

 “… as identidades são baseadas em significados que derivam da pertença a certas categorias ou a 

aspectos da biografia pessoal culturalmente significantes. As identidades são signos do valor pragmático 

do indivíduo, variando de acordo com os contextos, podendo induzir respostas e expectativas erradas, ou 

levar a ambiguidades.” (Cf. MENDES, José Manuel Oliveira – “O desafio das identidades” in SANTOS, 
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auxílio das criadas e demais serviçais, Gena constata a sua ineficiência, a incapacidade 

em gerir todas as situações do quotidiano e em continuar a apresentar-se como a senhora 

da casa. A fissura intensificar-se-á de tal forma que a personagem constrói duas imagens 

de si: a antes da revolução e a depois da revolução, não sendo capaz da “construção de 

uma auto-imagem unitária.”
1689

, íntegra e coesa. 

 Num primeiro momento, a personagem rebelar-se-á contra o seu estatuto de 

dona-de-casa e mãe; fá-lo-á de forma violenta e inesperada visto nunca até então ter 

evidenciado não estar em sintonia com o papel de esposa e mãe. Em face disso, durante 

o confronto verbal com Gonçalo este invocará a sua autoridade de chefe da casa, de 

marido para, à falta de mais argumentos, a incluir no núcleo das feministas histéricas e 

inconsequentes
1690

.  

 Esse primeiro conflito associar-se-á ao provocado pela atitude das empregadas 

de longa data ao exigirem metade dos bens da família visto terem aderido aos ideais 

revolucionários. Perante esta situação inusitada, Gonçalo despede-as, culpabiliza Gena e 

força-a a arcar com todas as tarefas até aí desempenhadas por elas
1691

. Devido ao 

avolumar de atividades domésticas, da necessidade de reorganizar o quotidiano em 

função de novas regras e de se desdobrar em múltiplas Genas, a personagem entra num 

processo de rutura. O cansaço extremo é evidenciado pelo imenso parágrafo com 

enumerações e interrupções de frase sistemáticas, o uso continuado do infinitivo para 

realçar o número de ações a praticar pela personagem e as repetições sucessivas do 

advérbio “antigamente”
1692

.  

 Aos poucos, o estado depressivo instala-se perante um ambiente doméstico 

caracterizado pela desarrumação, infinidade de tarefas, exigências impostas por 

Gonçalo desejoso de ver Gena aparecer como uma senhora e não como uma empregada. 

Nem mesmo o sono é reparador visto a personagem continuar a reviver os momentos de 

pânico por ter tantas tarefas a efetuar e não conseguir concretizar nenhuma com 

sucesso
1693

. 

                                                                                                                                               
Boaventura de Sousa (org.) – Globalização: Fatalidade ou Utopia?, 3.ª ed., Porto: Edições Afrontamento, 

2005, pág. 494). 
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 Cf. MENDES, José Manuel Oliveira – “O desafio das identidades” in SANTOS, Boaventura de Sousa 

(org.) – Globalização: Fatalidade ou Utopia?, 3.ª ed., Porto: Edições Afrontamento, 2005, pág. 492. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 49 – 50. 
1691

  Idem, Ibidem – pág. 54. 
1692

 Idem, Ibidem – pág. 99. 
1693

 Idem, Ibidem – pp. 100 – 101. 
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 Para além de já não saber qual o papel a desempenhar no novo Portugal – agora 

já não pertencem à elite, são os “novos-pobres” porque têm uma casa grande, 

antiguidades sem valor e não têm dinheiro nem estatuto
1694

 –, Gena cinde-se em duas 

com competências e perfis antagónicos: a senhora-modelo antes da revolução e a inútil, 

incapaz de se adaptar a outro papel após a revolução
1695

. Também Gonçalo contribui 

para intensificar o drama da mulher ao não compreender essa cisão e as mudanças 

operadas na gestão doméstica pelo facto de já não terem empregados
1696

.  

 

 Fez um ovo estrelado para o almoço e sentou-se desconsolada num banco a comê-lo na 

própria frigideira, quando estava sozinha abandalhava, a casa de jantar só quando o marido 

estava, adquiria a mentalidade de criada, o requinte era uma canseira, olhou em redor com 

expressão crítica, a cozinha encardida, as compras jazendo no chão como mortos abandonados, 

agora percebia melhor a porcaria na casa dos pobres, antigamente a tia Isabel levava-os aos 

bairros de lata e ela sentia nojo daquele cheiro acre, daquela sujidade repelente, odiava a sujidade 

e a desordem, agora percebia melhor, as coitadas das mulheres obrigadas a trabalhar e sem 

dinheiro (…), ela fora educada para dirigir a casa, acompanhar os filhos, a sua educação não a 

preparara para situações destas, para fazer tudo sem ajuda, as mulheres pobres estavam mais bem 

preparadas (…)
1697

. 

 

 Só após vivenciar as situações, Gena é capaz de se colocar na posição dos 

outros. Ela, sempre pronta a criticar a desarrumação, a sujidade, incapaz de descortinar 

os motivos dessa desorganização e de aceitar as justificações, constata, agora, não ter 

uma vida familiar tão diferente da das senhoras dos bairros de lata. Vítima da educação 

recebida e desajustada aos tempos modernos
1698

, a personagem fica num estado 

depressivo causador de diversos distúrbios de personalidade e do seu enclausuramento 

numa casa de banho a gritar desejar morrer
1699

. Em sintonia com essa desorganização 

mental, o raciocínio da personagem aparece num extenso parágrafo, onde cada 

segmento é separado apenas por vírgula de forma a simular o pensamento compulsivo. 

 Assustados com esta realidade, os familiares convencem Gonçalo e Gena a 

ausentarem-se do país para se redescobrirem e equacionarem qual o papel a 

desempenhar numa sociedade tão diferente. O curto período passado em Inglaterra, o 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 
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  Idem, Ibidem – pág. 102. 
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  Idem, Ibidem – pág. 103. 
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 Idem, Ibidem – pág. 106. 
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 Idem, Ibidem – pág. 112. 
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confronto com outra sociedade permitirá ao casal redefinir o seu percurso, discernir 

quais as adaptações a fazer no seu trajeto de vida futura para poderem integrar-se com 

sucesso no novo Portugal.  

 Gena acabará por recuperar e readaptar-se sem abdicar dos valores e princípios 

basilares da sua anterior identidade. Ela e Gonçalo conseguem sobreviver não por terem 

rasurado e negado passado, mas por terem retirado dele os aspetos fulcrais e, aos 

poucos, modelá-los e mesclá-los com os novos valores sem contudo desvirtuarem a sua 

natureza, sem se afastarem em demasia do papel social a desempenhar. 

 Após o regresso de Inglaterra, mudam para uma casa mais pequena, cada um 

passou a assumir a responsabilidade pela manutenção e organização do seu quarto, 

alteram hábitos de alimentação e certas rotinas
1700

. Assim, Gena readquire a confiança 

para desempenhar o papel para o qual foi ensinada a vida inteira: ser mãe e esposa
1701

, 

vendo nisso a consagração total: “Não me parece má a profissão de mãe, cada vez há 

menos”.
1702

 

 A personagem pautou a sua existência por uma visão maniqueísta do mundo (os 

bons e os maus
1703

; a sociedade tradicional versus a moderna) claramente apresentada 

por Nietzsche em A Gaia Ciência
1704

. Nessa visão dicotómica, o bom está associado à 

preservação de um passado considerado como benigno (neste caso a sociedade 

salazarista), aos heróis defensores das virtudes do passado e o mau surge como 

sinónimo de novo, de todas as mudanças nas estruturas pré-existentes (as 

transformações associadas à democracia). Aos “heróis épicos” do passado recente 

sucedem os “patifes” dos tempos modernos
1705

. Porém, esse “bom” conduz à 

estagnação, como se tornou evidente pelas críticas sistemáticas feitas ao Portugal 

estático da ditadura, e é imprescindível “o regresso da charrua do mal” com o intuito de 

gerar a evolução.  

 Zé Pedro e Catarina são exemplo das muitas situações-limite vividas pelos 

jovens portugueses, incapazes de se ajustarem e resistirem ao mundo destruidor do 
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consumo de estupefacientes. Como tal correspondem a uma espécie de personagens-

tipo, sem grande intensidade psicológica e com um papel menor na diegese.  

 O primeiro é o jovem da classe privilegiada, alheio a regras, compromissos, 

crente na eternidade do estatuto social, incapaz de se adaptar aos padrões exigidos pela 

família, neste caso, pela mãe em face da ausência sistemática da figura paterna. Ao 

comparar a figura heróica do pai (dedicado aos touros e às herdades) com a da mãe 

(vista como beata, interessada pela política e com vontade de manter os filhos sob o seu 

domínio), Zé Pedro revolta-se com o facto de viver com ela em Lisboa visto desejar ser 

livre. Aproveita a ida para o Liceu em detrimento do colégio de padres para assumir 

camufladamente o desrespeito à autoridade e às imposições maternas. 

 O papel educativo da família será transposto para os pares, junto dos quais se 

sente livre e apto a experimentar novas substâncias; essa proximidade fá-lo-á distanciar-

se cada vez mais da família encarada como “careta”
1706

. Por isso, procura uma vida 

fácil, povoada pela presença do dinheiro – próprio ou alheio –, indiferente às vidas 

destruídas, em busca de uma libertação interior, do aumento da adrenalina e da vivência 

de um mundo irreal advindo do consumo de estupefacientes
1707

. 

 Audacioso, organiza uma vida dupla – a familiar e a pessoal –, procura dosear a 

irresponsabilidade com o prazer de manobrar a mãe sem ela se aperceber, num jogo de 

sombra e luz, aumentando o ódio pela figura materna e a vontade de a derrotar
1708

. 

 Arrasta consigo a prima Catarina durante algum tempo, usando-a para obter 

dinheiro fácil
1709

. Apesar de no início só se dedicar a vender droga, daí advertir Catarina 

para os perigos do consumo da heroína e desaconselhá-la vivamente de o fazer
1710

, Zé 

Pedro rapidamente se transforma em consumidor de cocaína, perdendo a pouca 

consciência e humanidade de que era detentor. O seu percurso, a partir daí está traçado, 

para suportar o vício, rouba, é preso, ignora os avisos de Catarina
1711

; é internado em 

diversas instituições de recuperação para toxicodependentes
1712

. Tal como muitos outros 
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jovens, a personagem não é capaz de resistir aos apelos da droga, age de forma violenta 

inclusivamente com a família
1713

 e acabará por morrer
1714

. 

 Catarina corresponde à adolescente marcada pelo divórcio dos pais – 

desorganizador das rotinas, causador da mudança de casa, da perda dos espaços 

associados à identidade e segurança
1715

 – e pela vontade de confrontar a mãe com a 

responsabilidade da destruição da família. Num ato de vingança, exige frequentar o 

Liceu em vez do colégio
1716

; contudo, resvalará no multiperspetivismo, no acesso ao 

conhecimento das situações escuras e tenebrosas da existência humana
1717

. Ao tornar-se 

amiga de uma jovem com um percurso diametralmente oposto ao seu
1718

, Catarina é 

apresentada ao mundo das drogas. Muito embora se disponha a resistir, acaba por ficar 

inebriada com as sensações despertadas pelos charros, pela audácia e versatilidade 

descobertas em si nesses momentos. A partir daí envereda pelo caminho da mentira, da 

manipulação
1719

, da contestação do mundo tido como seu
1720

, do desrespeito pelos laços 

familiares, torna-se uma estranha, despreza a “família bem-aventurada” porque é 

castradora do indivíduo
1721

. 

 Face à incapacidade de Fátima para compreender as atitudes da filha, Constança, 

o ser desajustado da família e desde sempre em conflito com a mãe, auxiliá-la-á a 

perceber o caminho escolhido por Catarina e os motivos dessa decisão. No mundo 

moderno, os jovens são forçados, por vezes, a criar um mundo dicotómico – a família 

opressora e antiquada versus os amigos e as novas experiências –, a viver em função de 

um futuro oposto ao passado, questionam a segurança e negligenciam os hábitos 

familiares. Só mais tarde, com uma certa maturidade, estarão aptos a conciliar todas 

essas faces para redefinirem a sua personalidade
1722

. 

 Esse desvio do rumo previamente traçado pela família e por ela própria, 

culminará numa paixão por Zé Pedro, causadora da vontade de viver irrefletidamente e 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 263. 
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  Idem, Ibidem – pág. 264. 
1715

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
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 Idem, Ibidem – pág. 202. 
1717

  Idem, Ibidem – pág. 203. 
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  Idem, Ibidem – pág. 203 e 204. 
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  Idem, Ibidem – pp. 218 – 219. 
1720

  Idem, Ibidem – pág. 206. 
1721

  Idem, Ibidem – pág. 212. 
1722

  Idem, Ibidem – pp. 230 – 231. 
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perturbadora do seu percurso escolar. Assim, no dia dos seus dezoito anos, Catarina 

tenta suicidar-se
1723

. 

 Ao contrário do primo, Catarina aprenderá com esses desvios, fortalecerá a 

personalidade, tornar-se-á mais realista e determinada; representa os jovens caídos em 

desgraça, mas resgatados pelos mais diversos motivos, tornando-se cidadãos úteis ao 

desenvolvimento do país
1724

. 

 Zé Pedro e Catarina tornam clara a importação dos vícios dos países 

desenvolvidos e a incapacidade de uma sociedade periférica para os resolver ou 

minimizar. Tal como as mudanças foram repentinas ao nível da organização social, mais 

céleres foram os desajustes comportamentais dada a inoperância das famílias 

portuguesas. 

 Porém, se a atitude permissiva no pós-25 de abril pode ser justificada com um 

avolumar de mutações, de novos problemas para resolver, a manutenção do 

protecionismo exagerado nas famílias portuguesas ao fim de mais de uma década torna-

se impeditivo do crescimento dos filhos: “– Já passaram mais de treze anos sobre a 

revolução e não vejo que os pais tenham evoluído. Continuam a ignorar, como se o 

facto de não tomarem conhecimento anulasse a própria realidade. Apaparicam e 

dominam os filhos, os filhos tornam-se maiores e eles tratam-nos como bebés de 

colo.”
1725

 

 O exemplo bem-sucedido de educação e de um trajeto de vida conducente a 

realizações positivas é o do filho de Madalena, João. Apesar de, tal como Catarina, ser 

filho de pais divorciados, a aceitação dessa situação foi pacífica visto ter ocorrido 

durante os primeiros anos de vida. O crescer numa família monoparental, depois tornada 

novamente em família segundo o conceito tradicional
1726

, desligado do resto dos 

familiares e, por isso, ignorante das questões relativas ao nome e história da família, ao 

contrário do esperado, dotará a personagem de um conjunto de características 

propiciadoras de uma aceitação pacífica do passado e da vida. Por isso mesmo, conclui 

ter sido esse distanciamento o motor decisivo para não se enquadrar no grupo dos 

jovens meramente preocupados com o futuro e alheios ao passado
1727

. 
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  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 234. 
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  Idem, Ibidem – pág. 258. 
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  Idem, Ibidem – pág. 268. 
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  Idem, Ibidem – pp. 237 – 238. 
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  Idem, Ibidem – pág. 249. 
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 Para ele, as distinções de classe não existem, aprende com as diferenças na 

escola de bairro, adapta-se aos diversos amigos sem nunca perder a integridade e o 

rumo traçado por si
1728

. Ao sentir-se desenraizado procura alicerces nos estudos, nas 

experiências dos outros, na religião
1729

 para, finalmente, compreender só os poder 

descobrir resgatando o passado, a família, a sua história; só então será capaz de 

responder à pergunta “quem sou eu?”
1730

 

 Ao entrar na maioridade, João regressa ao núcleo familiar alargado, compreende 

a importância de se viver rodeado por ele e deleita-se com as histórias dos antepassados 

contadas pela tia Elisinha
1731

. Ávido de conhecimento, a personagem pautou o seu 

trajeto pelo equilíbrio, pela formação cuidadosa e apurada, pela tenacidade em resgatar 

o passado perdido e, após todas as conquistas, sentir-se-á apaziguado consigo próprio.  

 Mariana, a avó, acabará por concluir não ser possível traçar com clareza os 

destinos dos descendentes como sucedera até ao fim da ditadura, viver em função de 

uma conceção maniqueísta da existência. O presente era feito de incertezas, 

incongruências e, afinal, alguns dos netos, integrados em famílias respeitáveis, segundo 

os seus critérios, enveredaram por caminhos desnorteados e João, o neto criado longe da 

família base, com uma mãe divorciada e casada novamente, pautava a sua atuação pelos 

princípios e virtudes de um mundo inexistente
1732

. 

 Conta, exemplo do português errante, do apátrida em busca do seu lugar e da sua 

identidade, corporiza dois mitos distintos e complementares: o do judeu errante
1733

 e o 

da Fénix
1734

. À semelhança do primeiro, a personagem deambula pelo mundo numa 

tentativa de fugir de si própria, neste caso, do seu passado e de Portugal; relaciona-se 

com seres de diversas culturas e pontos geográficos distintos a fim de poder 

compreender-se melhor
1735

. Decorrente dessa sua dispersão e deambulação, vai 

aprender a observar os outros, a destruir a sua máscara identitária, assume-se como um 

ser em transgressão dado não aceitar uma família elitista, uma mãe com a qual parece 

não ter afinidades, nem um país atrasado e, finalmente, acabará por integrar em si todas 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pp. 240 – 241. 
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  Idem, Ibidem – pág. 243. 
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  Idem, Ibidem – pág. 242. 
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 Idem, Ibidem – pág. 279. 
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  Idem, Ibidem – pág. 253. 
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 Cf. BRUNEL, Pierre (dir.) – Dictionnaire des Mythes Littéraires, s/l: Éditions du Rocher, 1988, pp. 

857 – 868. 
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  Idem, Ibidem – pp. 1117 – 1127. 
1735

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 57.  
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as memórias passadas, todas as vivências para se redefinir como um ser humano distinto 

dos demais, mas com similitudes com partes do viver português. 

 Esta jovem apátrida, em busca de uma identidade ao longo de grande parte da 

sua existência, deixará a errância, encontrar-se-á ao aceitar fazerem parte de si a 

tradição e a inovação, as recordações do passado e a antecipação do futuro. Ela é a 

súmula do contexto envolvente, das aprendizagens e da capacidade em conciliar os 

lados antagónicos. Essa aprendizagem surge como uma espécie de aparição, de 

consciencialização de algo já sabido, mas até então ocultado. Este tipo de aparição 

corresponde à mencionada por Vergílio Ferreira: 

 

 a aparição de que eu falo é o puro surgimento de mim a mim, não de um ser opaco ou 

substancializado ou “psíquico”, mas do puro ser vivo, subitamente erguido à minha frente, 

separado de mim enquanto precisamente vivo e penso; e se a individualização de um “eu” 

implica o “outro”, negando-o, a verdade é que na afirmação irrecusável de quem somos estamos 

falando de algo que de certo modo nos transcende, sendo nós e por transposição (não por 

contraste) os outros.
 1736

 

 

Conta conclui ter construído a sua identidade através do contacto com os outros 

e ao longo de um trajeto pautado pela perda do afeto materno, necessidade de criar 

laços, resgate do afeto materno e consequente revelação do Eu (essa busca do Eu ou “o 

enigma do eu” foi e é, segundo Milan Kundera, a principal matéria do romance) 
1737

. 

Foram as suas andanças pelo mundo um dos principais fatores do ampliar do 

conhecimento sobre o Homem e sobre si própria. 

 O percurso de vida desta personagem e as suas interrogações identitárias estão 

associados à corrente filosófica denominada de existencialismo. Tal como o 

preconizado por essa escola
1738

, Conta sente-se desorientada e confusa face a um mundo 

captado por si como incoerente e absurdo, considera ser a única responsável pela 

construção do seu destino e, por isso, é forçada a enfrentar a angústia, a solidão, o 

desespero pelo facto de não saber quem é e quais as escolhas a fazer. No entanto, ela 

trilha um percurso dominado pelo livre-arbítrio e pela reflexão sobre a vida humana de 

forma a constatar estarem todas as vivências interrelacionadas. Para além de dar corpo 

                                                 
1736

 Cf. FERREIRA, Vergílio – “Existencialismo” in SARTRE, Jean-Paul – O Existencialismo é um 

humanismo (trad. Vergílio Ferreira), Lisboa: Bertrand, 2004, pág. 88. 
1737

 Cf. KUNDERA, Milan – A arte do romance (trad. Luísa Feijó e Maria João Delgado), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2002, pág. 37. 
1738

  Cf. SARTRE, Jean-Paul – O Existencialismo é um humanismo (trad. Vergílio Ferreira), Lisboa: 

Bertrand, 2004. 
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às conceções existencialistas, em Conta é notória a presença do conceito hegeliano de 

personagem típica do drama. Ela corresponde ao homem/mulher moral em ação, 

colocado(a) perante os olhos dos outros; este(a) herói/heroína é responsável pelo curso 

da sua existência, pelas opções e decisões relativas ao seu percurso de vida
1739

. 

 

 “É isso, trago em mim tudo aquilo que vivi. As experiências dos meus enganos e dos 

meus erros são crescimento e não atrofia, a rejeição sucessiva de modelos é um crescimento…” 

A ideia pareceu-lhe tão brilhante como uma inspiração divina, embora não lhe quisesse atribuir 

demasiado valor no receio de se enganar de novo. Devagarinho, intuía que finalmente talvez 

fosse encontrar o que sempre procurara, não de repente nem de rompante, mas numa grande 

espiral onde se encontrava há muito sem o saber. Uma longa espiral que subia a níveis cada vez 

mais altos. 

 

 Definitivamente, abandonava a metáfora da cebola e substituía-a pela metáfora da 

espiral.
1740

 

 

 Dadas as suas dúvidas existenciais, a perda sistemática das relações afetivas, a 

necessidade de se reerguer das cinzas para construir/reconstruir o Eu, Constança 

antecipa a principal adversidade a ser vivida pelos portugueses: a perda de identidade 

em face da destruição das estruturas seculares encaradas como inquebráveis e imutáveis, 

a urgência em construir uma nova identidade
1741

. À semelhança da Fénix
1742

, Conta 

descobre-se a cada morte, a cada corte efetuado com o passado; no entanto, só ao aceitar 

o legado dos antecessores, ao prestar-lhes as homenagens imprescindíveis à manutenção 

de uma memória, a personagem está apta a encontrar a paz, a harmonia e a sedimentar 

as relações afetivas quer com a mãe quer com Moshe. No fundo, a personalidade da 

personagem vai sendo construída a partir da sua ação sobre o mundo, Conta descobre-se 

nos outros que vivem em si e transforma-se na sua própria atuação sobre o mundo à 

semelhança do defendido por Sartre
1743

. 

 De ser marginal, dado ter-se autoexcluído do seio familiar e de Portugal, de ser 

humano em eterno conflito com o criador, neste caso a mãe, de ser em busca da 
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 Cf. HEGEL, G. W. – Poetica (trad. Manuel Granell), Buenus Aires/Mexico: Espasa – Calpe 
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identidade
1744

 e em luta consigo próprio visto apreender-se como um outro, uma espécie 

de estrangeiro dentro do seu corpo, Conta conseguirá suplantar as dúvidas, resolver o 

complexo de Édipo
1745

 associado à sua busca da identidade. Ele decorre, 

principalmente, do facto de Conta amar a mãe, mas não poder ter acesso ao seu amor 

por ela ser inacessível: “Conta amava sua mãe, ou para dizer melhor, venerava-a. De 

longe, como uma deusa inatingível. Uma deusa que a gerara e depois a abandonara ao 

seu destino de mísera mortal”
1746

. Por isso, deseja confrontá-la por a ter abandonado na 

primeira infância e por amar mais o marido em detrimento da filha. Conta cresce numa 

dupla orfandade – a do pai morto na guerra e a da mãe aparentemente indiferente à filha 

-, o único afeto seguro é o da avó – Maria Teresa –, daí a sua busca sistemática de 

afetos, rapidamente perdidos ou destruídos por si própria. 

 Ao contrário dos outros portugueses, ela deixará de fazer parte daqueles que se 

autodesconhecem e esperam miraculosamente o regresso de um salvador, encerrará o 

ciclo relativo à errância, à descoberta do eu, abandonará o “mito do Encoberto” 

caracterizador do viver português
1747

, terá um “encontro consigo em verdade e 

plenitude”
1748

 como refere Vergílio Ferreira ou, como diria Sartre, encerra o ciclo da 

condenação eterna à “invenção do homem”
1749

 ao aceitar-se tal como é bem como aos 

outros. 

 A experiência de vida de Conta evidencia uma perceção espiralar da existência 

humana ou, como a definiria Vico, uma construção do eu feita a partir das ruínas do 

próprio indivíduo, numa ação contínua de “corso e ricorso”. Muito embora Vico tenha 

aplicado as suas teorias às sociedades humanas e à forma como elas evoluem, a teoria 

do “corso e ricorso” pode ser aplicada à vida de Conta. A personagem constrói o seu 

trajeto a partir da rejeição dos modelos existentes para, no final de cada ciclo, constatar 

não poder recomeçar do nada, ser necessário modificar o herdado, o conhecido. No 
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  No Dictionnaire de Mythes Littéraires refere-se a propósito do judeu errante: “Figure à la fois 

d’égarement et de conquête, il dramatise la lutte de Jacob avec l’Ange, de l’homme avec le Christ ou avec 

lui-même” (Cf. BRUNEL, Pierre (dir.) – Dictionnaire de Mythes Littéraires, s/l: Éditions du Rocher, 

1988, pág. 866).  
1745

  Cf. FREUD, Sigmund – Interpretação dos Sonhos (trad. Lubélia Magalhães), vol. 2, Lisboa: 

Pensamento, 1989, pp. 82 – 89. 
1746

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 251.  
1747

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade, 

5.ª ed., Porto: Edições Afrontamento, 1994, pp. 49 – 50. 
1748

 Cf. FERREIRA, Vergílio – “Existencialismo” in SARTRE, Jean-Paul – O Existencialismo é um 

humanismo (trad. Vergílio Ferreira), Lisboa: Bertrand, 2004, pág. 67. 
1749

  Cf. SARTRE, Jean-Paul – O Existencialismo é um humanismo (trad. Vergílio Ferreira), Lisboa: 

Bertrand, 2004, pág. 205. 



 335 

entanto, as situações são apenas análogas, nenhum acontecimento se repete exatamente 

como o anterior à semelhança da evolução da sociedade (da barbárie para a civilização, 

queda numa outra barbárie até se atingir o auge da civilização para voltar à primeira). 

Conta autodescobre-se ao aprender a aceitar-se não negando o passado e a família. 

Ao refletir sobre algumas das posições ideológicas de Conta, Steve alerta-a para 

o facto de, apesar de se sentir como uma apátrida, ela ser “uma portuguesa de gema nos 

esquemas mentais”.
1750

 

     No decurso da narrativa torna-se cada vez mais clara a interseção contínua entre 

vida pública e privada. Essas duas esferas já não são encaradas como distintas e 

antagónicas, passaram a funcionar em harmonia/desarmonia, condicionando-se 

mutuamente. 

 A sociedade portuguesa diminui o fosso existente entre homens e mulheres, 

surge a aceitação da atividade profissional do sexo feminino, esta deixa de estar 

confinada ao espaço privado e dependente da até então considerada única função da 

mulher: ser mãe e zelar pela casa. Em poucas décadas, “Acabou o ideal ‘burguês’ da 

mulher como personagem doméstica, longe da vida pública e do trabalho fora do lar. 

Em 1995, as mulheres representavam metade da mão-de-obra activa (quando em 1960 

eram apenas 15%) e já eram maioritárias na função pública e entre os estudantes do 

ensino superior (60%).”
1751

 

 Em Os Mal-Amados essa mudança é profundamente evidente. No início da era 

democrática são várias as personagens femininas a reivindicar o seu direito à 

individualidade, a uma outra forma de ser mulher
1752

. Tal sucede com Gena, com um 

marido (Gonçalo) incapaz de compreender as dificuldades relativas à gestão da casa e 

do quotidiano familiar; a própria Gena deteta a vulnerabilidade do marido por a ele 

competir assumir a responsabilidade pelos sucessos/insucessos da vida pública
1753

. No 

caso de Fátima, a ida para o Ribatejo, para casa do cunhado, deixa no ar as 

recriminações silenciosas face ao facto de uma mulher não dever estar sozinha com um 

homem, salvo se ele for o marido. Ao decidir ir trabalhar, Fátima enfrenta o preconceito 

de Francisco relativamente às mulheres trabalhadoras e da sogra incapaz de 

compreender a realização de uma mulher fora das tarefas estritamente relacionadas com 
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a casa e a família 
1754

. Relativamente a Margarida, Salvador considera humilhante a 

mulher ganhar o triplo, trabalhando fisicamente menos do que ele
1755

 e Madalena 

compreenderá o logro em que vivera finda a ditadura: durante esse período, o marido 

aceitou a sua intervenção em atos cívicos, após a revolução critica-a por continuar a ter 

uma voz ativa nesse domínio como se fosse necessário voltar a separar a esfera 

masculina da feminina 
1756

.  

  Vinte anos volvidos são diversas as opções de vida do sexo feminino: desde o 

preferir manter um estatuto ultrapassado (o da mãe e esposa, exemplo disso é a filha de 

Gena, Teresa) até à realização pessoal a partir do sucesso profissional. Para compensar 

o fracasso no casamento, Margarida envereda por uma carreira política, enquanto 

Salvador gere as propriedades ribatejanas; Fátima torna-se empresária e Francisco 

continua a exercer advocacia, após ter perdido “o refúgio do guerreiro”
1757

; Madalena é 

professora. As filhas de Fátima e Francisco optam pela via profissional (Catarina torna-

se advogada e Luizinha (sic) trabalha com a mãe) e uma das filhas de Gena, Maria, 

tornar-se-á terapeuta
1758

. 

 Como a própria Margarida salientou um dia, em conversa com o cunhado 

Francisco, “Parar é morrer. Só os tontos não se adaptam!”. Porém, Francisco (cujo 

percurso político evidencia essa capacidade de adaptação), na altura ainda não tinha 

sofrido os reveses ao nível da vida privada propiciadores da aceitação na íntegra dessas 

afirmações. Por isso, encarava Margarida como o exemplo da oportunista tão em voga 

na época
1759

. 

 A passagem do tempo permitirá não só apreender a relatividade das coisas, o 

facto de a vida humana ser composta por ciclos dicotómicos em contínua alternância, 

como acentua um pequeno número de certezas. A principal radica no facto de se poder 

superar os “dramas e os vícios de uma sociedade que perdera a virtude”
1760

 com o apoio 
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familiar e com a aceitação da necessidade de não rasurar o passado, mas aprender com 

os seus erros e as suas potencialidades. Esta espécie de autoaprendizagem de uma outra 

forma de viver será explicitada por Carlos, uma das personagens de um romance 

posterior da autora, tornando também clara a constatação de tudo na vida do ser humano 

ser feito de forma não linear: “– Vens-te juntar ao grupo cada vez maior daqueles que 

têm de procurar dentro de si, obrigados a ir formando a consciência à medida que se vai 

encontrando, e depois perdendo, e novamente encontrando. Temos que aprender à nossa 

custa, com avanços e recuos, e quedas e fracturas, mas é assim, arriscar é viver.”
1761

 

 A própria Constança ao saber da Revolução de abril antecipa a destruição da 

vida privada e o facto de o equilíbrio e harmonia dessa esfera, uma vez perdidos, não 

serem resgatáveis
1762

. Para ela, essa esfera é representada pela casa e pelas figuras 

femininas sem as quais tudo se desmorona: “A casa, as casas que eram todas elas a casa, 

a casa da tia Mariana, cuidada e protegida à custa do suor e lágrimas das mulheres, 

mulheres patroas e mulheres criadas, oferecendo corpos e almas para manter viva a 

chama sagrada do lar, o lar, a casa, o coito, o canto no mundo redondo que uma vez 

perdido não se volta a encontrar.”
1763

 De igual modo, constata ser a unidade familiar o 

fulcro da resistência da sua família num mundo em mudança
1764

.  

 Porém, mais uma vez, será um estrangeiro a antever as dificuldades futuras, 

quando Portugal fizer parte da União Europeia, visto os portugueses terem investido nas 

áreas relativas à sobrevivência, como a religião, e serem pouco dados às relativas ao 

dinheiro
1765

. 

 A síntese dos problemas estruturantes da sociedade portuguesa fora já feita por 

Jorge de Sena no discurso comemorativo do 10 de junho, na cidade da Guarda, em 

1977. Nele, Sena associa os defeitos congénitos dos portugueses às dificuldades 

sentidas nos primórdios da democracia dado não ser possível conciliar a vontade de ter 

um pai controlador, capaz de resolver todos os problemas dos filhos e o desejo de se ser 

livre: 

 

                                                 
1761

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Uma Pedra no Sapato, Lisboa: Oficina do Livro, 2004, pág. 79. 
1762

  Em Uma Pedra no Sapato é realçado o facto de parte da sociedade optar por ser “ferozmente 

[conservadora]” decorrer da necessidade de se defender do progresso, de não se sentir apta a edificar a 

vida a partir dos “fantasmas da angústia e da dúvida” e tentar, por isso, manter a ilusão de viver num 

mundo inexistente (Cf. Idem – Op. Cit., Lisboa: Oficina do Livro, 2004, pág. 304). 
1763

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 78. 
1764

  Idem, Ibidem – pp. 86 – 87. 
1765

 Idem, Ibidem – pp. 228 – 229. 
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Os portugueses são de um individualismo mórbido e infantil de meninos que nunca se libertaram 

do peso da mãezinha; e por isso disfarçam a sua insegurança adulta com a máscara da paixão 

cega, da obediência partidária não menos cega, ou do cinismo mais oportunista, quando se vêem 

confrontados, como é o caso desde Abril de 1974, com a experiência da liberdade. Isto não 

sucedeu só agora, e não é senão repetição de outros momentos da nossa história sempre repartida 

entre o anseio de uma liberdade que ultrapassa os limites da liberdade possível (ou sejam as 

liberdades dos outros, tão respeitáveis como a de cada um) e o desejo de ter-se um pai 

transcendente que nos livre de tomar decisões ou de assumir responsabilidades, seja ele um 

homem, um partido, ou D. Sebastião”
1766

. 

 

 A justificação do motivo pelo qual um pai desse tipo rapidamente se transforma 

num elemento indesejável surge em Os Bem-Aventurados, através da análise racional da 

sociedade portuguesa e da manutenção de Salazar no poder. Durante um encontro no 

salon de Claude Radescu, a amiga francesa de Maria Teresa, é dito: “Os ditadores são 

pais desejados que, uma vez no poder, não deixam os filhos tornarem-se independentes. 

A partir daí deixam de ser o pai e tornam-se o déspota. Mas a culpa foi dos filhos.”
1767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1766

  Cf. SENA, Jorge – Dedicácias seguido de Discurso da Guarda, 2.ª ed., Lisboa: Guerra & Paz, 2010, 

pág. 106. 
1767

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 49. 
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3. Urbanitas versus rusticitas: o país moderno versus as raízes 

 

 

Ao longo dos quatro volumes, para além das faces relativas ao país político, 

social, familiar, urbano surge, com particular acuidade, a dicotomia cidade/campo, 

mundo urbano/mundo rural, vida desregrada e destruidora do ser humano/vida saudável 

ou regenerada, numa recuperação do mito de Anteu. 

 No primeiro volume, por oposição ao país senil, de lutas pelo poder, de caos 

generalizado, dominado por “conflitos intestinos”
1768

, surge Meinedo, “a terra 

pequenina, encolhida face às imagens guardadas num recanto embuçado e paciente”
1769

, 

onde os seus habitantes aparecem como “guardadores de uma segurança estática de 

caem os reinos, mudam as vontades e a gente fica igual, não será bem igual, mas abrigo 

das infâncias douradas pelos anos.”
1770

 A alusão ao soneto de Camões “Mudam-se os 

tempos, mudam-se as vontades” não ocorre para abordar a velocidade das mutações, 

mas sim a certeza da imutabilidade norteadora do devir temporal no Minho, o 

imobilismo característico da generalidade do país. 

 A dicotomia mundo cosmopolita, hierarquizado e artificial (típico da capital) e 

mundo rural, natural, associado à manutenção da tradição e constituído por pessoas 

“toscas e feias”
1771

, no olhar de quem vem de fora, emerge do corpo da tetralogia por 

diversas vezes. Nesse mundo rústico, quase idílico, as personagens retemperam as 

forças, renascem em momentos de crise e a ele regressam para (re)encontrar as 

origens
1772

. 

 O norte de Portugal (Meinedo, principalmente, e a Bairrada) desempenha uma 

espécie de papel catártico. Permanecendo imutável, privilegiando a família como célula 

da organização social
1773

, conserva um retrato do país imune à evolução, um cenário 

                                                 
1768

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 26. 
1769

  Idem, Ibidem – pág. 34. 
1770

 Idem, Ibidem – pág. 34.  
1771

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 58. 
1772

 Luís Cunha, no artigo “A identidade da nação: encenação e narrativa”, salienta ser a valorização da 

zona norte de Portugal enquanto “alfobre da alma nacional” evidente em poetas diversos como Teixeira 

de Pascoaes, Junqueiro e Nobre (Cf. CUNHA, Luís – “A identidade da nação: encenação e narrativa” in 

MIRANDA, Joana e JOÃO, Maria Isabel (org.) – Identidades Nacionais em Debate, Oeiras: Celta 

Editora, 2006, pág. 12). 
1773

 A apresentação da família como um pilar indispensável ao equilíbrio social é por diversas vezes 

reiterado na obra (“ ‘Ana, minha querida, a família unida é o grande poder numa sociedade’ ” Cf. 

BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 

73) e, no último volume da tetralogia, é por causa da desagregação da família que as personagens 
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equivalente a um “locus amoenus”, onde homem e terra vivem harmoniosamente
1774

. 

Decorrente dessa simbiose, para Manuel Joaquim “A casa é Meinedo, a terra, a família, 

a única coisa segura.”
1775

 Aí vai não só procurar a solução para os seus problemas, mas 

acima de tudo resgatar a alma, renascer em contacto com essa terra-mãe revivificadora, 

à semelhança do preconizado no mito de Anteu
1776

, baluarte das raízes profundas 

existentes entre homem e natureza, representando o local onde o eu se descobre como 

indivíduo. 

 

 Passeou nos campos. Todos lhe acatavam as extravagâncias como se fosse um ser de 

outro mundo, o que na verdade acontecia. Por isso se sentia apátrida na sua pátria, excepto na 

boa terra escura, nos muros toscos de pedra, nos campos ondulados a espraiarem-se, nas 

serranias azuis ao longe. Tudo se mantinha igual. Era fácil captar-lhes a sintonia e repousar-

se.
1777

 

 

 Chega à aldeia levando consigo os três filhos, como se já não houvesse mais nenhum 

sítio garantido onde os deixar. Chega de tal modo esgotado que temem pela sua vida. O leão 

ferido vacilava de morte. 

 Uma longa doença, um esgotamento de todo o seu ser mantém-no em letargia por mais 

de um mês, como se o magnífico vigor que sempre manifestara o tivesse abandonado, deixando-

o ali esvaziado de ânimo.
1778

 

 

 Essa perda de vitalidade, de cansaço com o mundo citadino é equivalente ao 

sofrido por Jacinto de A Cidade e as Serras e Henrique de Souselas em A Morgadinha 

dos Canaviais. Em Tormes, a personagem queirosiana viverá uma espécie de 

                                                                                                                                               
resvalam para mundos marginais acabando por ter comportamentos extremos: Catarina tenta suicidar-se e 

José Pedro torna-se traficante e posteriormente um consumidor de droga, acabando por morrer.  
1774

  Esse tipo de cenário é equivalente ao apresentado por autores como Alexandre Herculano (Cf. 

HERCULANO, Alexandre – O Pároco de Aldeia (pref. e rev. Vitorino Nemésio), Amadora: Bertrand, 

1969), Júlio Dinis (Cf. DINIS, Júlio – A Morgadinha dos Canaviais, Mem Martins: Publicações Europa-

América, 1973 e Idem – As Pupilas do Senhor Reitor, Mem Martins: Publicações Europa-América, 1974) 

e no romance A Cidade e as Serras de Eça de Queirós (Cf. QUEIRÓS, Eça – A Cidade e as Serras, 

Lisboa: Edição Livros do Brasil, s/d.). Para o primeiro, a zona rural corresponde à manutenção das 

estruturas ancestrais, é o mundo original. Para os dois últimos, o norte do país é revivificante, permite aos 

seres redescobrirem a sua identidade ou resgatarem a saúde perdida nas grandes urbes. 
1775

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 49. 
1776

  Este mito perpassa a produção poética de vários autores dos dois últimos séculos como é o caso de 

Cesário Verde, António Nobre e Guerra Junqueiro (no final do século XIX) ou Miguel Torga (no século 

XX), entre outros. 
1777

 Idem, Ibidem – pág. 38. 
1778

 Idem, Ibidem – pág. 49.  
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ressurreição, sai fortalecida do contacto com o mundo rural
1779

; Henrique de Souselas 

cura-se do vácuo existencial e do fastio pela vida numa aldeia minhota
1780

, tal como 

Manuel Joaquim regressará à vida após a convalescença na terra natal. 

Meinedo vai aparecer ao longo da tetralogia como o lugar idílico, imutável, 

fonte das raízes do homem e gerador de vitalidade. Torna-se evidente a apologia desse 

universo telúrico, indiferente à passagem do tempo, fulcro para onde convergiram as 

virtudes de Portugal. Esse país rural, ancestral, dominado pelos valores propiciadores do 

(re)nascimento do país, fez parte da estratégia delineada pela elite cultural de final do 

século XIX: com a valorização desse Portugal primordial pretendiam resgatar os heróis 

e as qualidades perdidas no momento presente, extasiados com o “mito do 

genuinamente ‘nacional’ ”
1781

. Há, assim, nas diversas referências e descrições de 

Meinedo, elementos do neogarrettismo de António Nobre e de Guerra Junqueiro.  

 Também Ana retornará a Meinedo em momentos de dúvida e de crise de 

identidade com o intuito de, em contacto com as raízes, tomar as opções certas e não se 

esquecer da sua origem:  

 

Ana apreendia a força segura deles, sem embustes, avivavam-se-lhe as memórias gratas das 

doçuras infantis, os folguedos, os sítios, as gentes, as festas, a alegria espontânea tão diferente 

dos divertimentos esforçados da capital, as desfolhadas brincalhonas, as vindimas sumarentas e 

esbraseadas, as missas santificadas, o fogo do lar (…).
1782

 (…); Chegada à aldeia, sem abrir boca 

sobre as suas angústias, refastelou-se na paz sólida dos seus. Consolava-se neles, que não tinham 

ardis nem armavam ciladas. Infelizmente sentia que já não lhes pertencia, perdera a inocência 

fácil que os caracterizava. Embora tão importante fosse ficar por uns tempos para desagoniar as 

ideias (…).
1783

  

 

Nessa intervenção deteta-se o neologismo “desagoniar” para enfatizar a necessidade 

sentida pela personagem de se afastar do meio lisboeta e poder ser, por meros instantes, 

o ser alheio a preocupações sociais e a normas de conduta, numa espécie de dieta mental 

imprescindível à manutenção do equilíbrio da sua personalidade. Também o vocábulo 

de cariz popular “refastelar” realça o desejo de se espraiar, instalar prazenteiramente.                                                                                                                                                                                       

                                                 
1779

 Cf. QUEIRÓS, Eça – A Cidade e as Serras, Lisboa: Edição Livros do Brasil, s/d., pág. 166 e 178. 
1780

 Cf. DINIS, Júlio – A Morgadinha dos Canaviais, Mem Martins: Publicações Europa-América, 1973. 
1781

 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, Lisboa: Esfera dos Livros, 2009, pág. 548. 
1782

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 70. 
1783

 Idem, Ibidem – pág. 94.  
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 Incluída nesse mundo rústico e sadio, deteta a falsidade, hipocrisia e falta de 

autenticidade do mundo da capital, esse outro país tão distante dos padrões da gente 

simples, trabalhadora e autêntica: 

 

Balbina ficara apoucada com a doença que sofrera sete anos atrás, mas havia nela uma dignidade 

estranha. Ana cogitava, “se fosse em Lisboa seria aviltada, escondida como uma nódoa de 

família, não reconheceriam nela a criatura de Deus, na sociedade de lá só se aceita o perfeito e 

quando não se é perfeito é-se obrigado a fingir que se é, andam todos a enganar-se uns aos 

outros”.
1784

 

  

 A evidência da discrepância existente entre esses dois mundos, leva Ana a adiar 

o projeto de levar consigo para Lisboa a irmã Delfina, visto serem facetas do viver 

português incomunicáveis e inconciliáveis, o que num é imprescindível tornou-se 

acessório no outro e a autenticidade e segurança (das origens) destoam na capital, 

transformando os seus detentores em insetos inofensivos e amedrontados. Ana sabe ser 

o mundo rural, onde habita a mãe, diferente do seu; no entanto é nele e na “rectidão 

prática” da mãe que encontra o repouso necessário para se retemperar da complexidade 

do mundo citadino
1785

. 

 

 Era complicado imiscuir-se nos destinos alheios, cada mundo tinha as suas referências. 

Aqui não havia transformações, havia hábitos transmitidos intactos de geração em geração. E no 

entanto, como era vazia a vida dos chás e das festas, a necessidade de preencher os tempos com 

bordados a escamas ou fios de seda, quanto mais finos melhor, mais tempo sugavam, fios 

delicados que se partiam e moldavam a paciência gratuita das bordadoras. Na aldeia, os bragais, 

as conversas, o arrobe, os enchidos, as cozedoras de broa, as costuras e os remendos eram 

exigências vitais, não acessórias.
1786

 

 

 A mãe chegara a Lisboa trazendo a filha Delfina, tal como prometera. Ana sentia-se 

comovida com a insegurança que evidenciava na cidade cosmopolita, onde vinha pela primeira 

vez. As mãos ásperas, a figura toda de negro vestida destoava como uma mascarra, encolhida, 

patética. Ela tão sólida no seu meio, assemelhava-se aqui a uma mosca assustada.
1787

 

 

                                                 
1784

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pp. 70 – 71. 
1785

   Idem, Ibidem – pág. 162. 
1786

  Idem, Ibidem – pág. 71. 
1787

  Idem, Ibidem – pág. 76. 
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 Ao contrário do mundo cosmopolita das grandes cidades em contínua ebulição, 

Meinedo permanece igual a si próprio, símbolo de um mundo estático, imutável, 

ancestral, alheio às transformações da história e, por isso mesmo, sem problemas de 

identidade a preocupá-lo. O Minho representa a terra-mãe acolhedora, consoladora, 

fonte de vida e de valores: “Meinedo encontrava-se igual, as mesmas casas caiadas com 

as parreiras nos alpendres, os mesmos homens reunidos à porta da taberna jogando o 

chinquilho, as mulheres sentadas em banquinhos a apanharem o fresco da tarde, a linda 

casa da Renda junto à igreja da matriz. A mãe vestida de preto, nunca mais deixara o 

luto de viúva, abraçou-a com a ternura mágica das mães.”
1788

 

 Muito embora este regresso às origens traga ecos do passeio pelo Loreto de 

Carlos da Maia, há uma clara distância entre eles. Enquanto a visão da capital, dez anos 

depois, permite à personagem queirosiana captar um imobilismo negativo visto 

conduzir à ataraxia e falta de progresso – realçados pela construção paralelística e pela 

reiteração do determinante demonstrativo “os mesmos” –; o regresso a Meinedo é visto 

como algo positivo dado não ser encarado como imobilismo e sim como preservação de 

uma identidade e de um mundo imaculado. Em face dessa imagem valorativa do campo, 

os recursos linguísticos, que no texto queirosiano acentuavam a negatividade da 

situação, criam aqui um efeito apologético intensificado pelos diminutivos, uso dos 

adjetivos “fresco” e “linda” e, finalmente, pela expressão “ternura mágica das mães”. 

 A partir de uma reflexão sobre a forma como se desenrola a existência dos seres 

humanos no campo, há uma intrusão do narrador para valorizar Maria Joaquina e a sua 

história quotidiana por oposição à pública da qual ela e os seus semelhantes foram 

rasurados: 

 

 Nasciam uns, morriam outros. Em Meinedo morria Maria Joaquina Teixeira, por entre 

os soluços das filhas, dos genros, dos netos, era uma figura querida, a avó da terra que tal como a 

terra se mantivera igual a si própria ao longo de sessenta anos discretos, não fizera História, 

vivera a história quotidiana de alegrias e tristezas, sem retrato de galeria a prolongar-lhe a 

lembrança para a posteridade.
1789

 

 

 Por isso mesmo, após a morte do segundo marido, Ana regressa às origens, a 

Meinedo onde “a terra não envelhecia nem progredia” visto limitar-se a existir, a 

                                                 
1788

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 162. 
1789

 Idem, Ibidem – pág. 192.  
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permanecer. O seu temperamento sólido e forte reencontrava o lenitivo necessário nesse 

útero maternal, nesse mundo alheio a convenções, onde cada um era eternamente um ser 

em harmonia com o mundo envolvente
1790

. 

 No caso de Manuel Joaquim e de Ana de Jesus, o narrador cede a sua voz de 

forma a permitir efetuar o retrato de Meinedo pelos olhos das personagens. Em face 

dessa opção, o norte do país surge com traços amplamente abstratos, corresponde a um 

espaço físico generalista a fim de simbolizar o campo, o norte do país e não um local 

geográfico concreto. Por isso mesmo, também os habitantes e os seus hábitos não são 

associáveis a um qualquer ponto do país: são o povo da terra. 

 O conde de Aguim também não escapará a essa vivência no ambiente quase 

primitivo e ancestral do norte do país. Colocado no Minho como juiz
1791

, faz o seu 

batismo da terra na arbitragem dos conflitos dos populares, captando uma existência 

assente na imutabilidade, na simplicidade, nas leis da natureza e não nas dos homens, 

com o objetivo de sobreviver nesta vida e alcançar o paraíso na outra. Daí a eterna 

desconfiança do povo face às mutações e aos ímpetos revolucionários. 

 

 Com vinte e três anos, Jorge Francisco fora colocado no Minho como juiz de fora. O 

exercício da arbitragem levava-o a uma familiaridade estranha com os distúrbios e as quezílias 

das gentes nortenhas que lhe iam desvendando uma mentalidade retrógrada, analfabeta, de todo 

alheia às imagens românticas que arquitectara. Os intentos altruístas que trazia na bagagem, 

decidido que vinha a converter os tinos, transmutavam-se devagarinho numa crescente 

humildade de aprendiz do real. Ávido de entender o funcionamento das comunidades, os 

costumes enraizados, a religiosidade submissa, o fatalismo ingénuo, abria os olhos para os 

embargos imensos que a implantação da liberdade iria trazer. Possuidor de um espírito caloroso, 

não se desempenhava do ofício com a ligeireza desdenhosa de quem enxerga de cima. Começava 

a perceber os mecanismos mais ou menos simplistas que olhavam as leis como uma intromissão 

absurda, “essas complicações não são para nós”, e sujeitavam-se a elas apenas por medo, como 

os impostos ou as secas. Preferiam a justiça directa pelas próprias mãos, ou então arrastavam 

ódios por entre gerações, honradamente fiéis aos ressentimentos. Participação política era para 

eles um conceito vazio, o isolamento mantinha-os num imobilismo quieto, desconfiados das 

mudanças, dos revolucionários, dos alvoroços. Interessava-lhes era ganhar o pão, conservar a 

terra e merecer o Céu.
1792

 

                                                 
1790

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 80. 
1791

  O visconde Seabra foi, efetivamente, colocado como juiz de fora no Norte do país, não no Minho, 

mas em Trás-os-Montes. Ambas as regiões simbolizam esse mundo rural, próximo das raízes onde 

homem e terra se fundem num labutar contínuo pela sobrevivência. 
1792

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 120. 



 345 

 Ao contrário da focalização interna típica da captação de Meinedo por Manuel 

Joaquim e Ana de Jesus, no contacto do conde com o mundo rural surge a focalização 

externa. Assim, procura criar-se um retrato mais objetivo em sintonia com o 

temperamento imparcial de Jorge Francisco. 

 Meinedo, o local aprazível de reencontro do homem consigo próprio, será 

posteriormente substituído pela Bairrada/Anadia e, no último volume, pelo Ribatejo. A 

imagem do Portugal rural, ancestral, autêntico, associado ao norte do país, tal como foi 

cantado por Tomás Ribeiro
1793

, António Nobre
1794

, ou pelo próprio Eça de Queirós, será 

ampliada para corresponder ao país não urbano na sua totalidade, daí serem 

particularizados três locais em partes distintas do país: uma no norte, outra no centro e a 

outra quase no sul. 

 Esse outro país permitirá equacionar a diferença comportamental dos 

portugueses consoante habitam a cidade ou o campo, bem como opor a naturalidade à 

artificialidade, a perda de identidade à manutenção da consciência do Eu sem mutação. 

Nesses espaços rurais, as personagens sentir-se-ão em sintonia com a natureza, com os 

seus ciclos, domina-as a consciência de uma felicidade considerada eterna tal como já 

fora apresentada, por exemplo, por Eça de Queirós em A Cidade e as Serras. Nesse 

romance, Jacinto aprenderá a valorizar os aspetos da natureza até então considerados 

como insignificantes ou invisíveis para um habitante de uma grande cidade. 

 

 Na Cidade (como notou Jacinto) nunca se olham, nem lembram os astros – por causa 

dos candeeiros de gás ou dos globos de electricidade que os ofuscam. Por isso (como eu notei) 

nunca se entra nessa comunhão com o Universo que é a única glória e única consolação da Vida. 

Mas na serra, sem prédios disformes de seis andares, sem a fumaraça que tapa Deus, sem os 

cuidados que, como pedaços de chumbo, puxam a alma para o pó rasteiro – um Jacinto, um Zé 

Fernandes, livres, bem jantados, fumando nos poiais de uma janela, olham para os astros e os 

astros olham para eles. Uns, certamente, com olhos de sublime imobilidade ou de sublime 

indiferença. Mas outros, curiosamente, ansiosamente, com uma luz que acena, uma luz que 

                                                 
1793

 No poema D. Jayme aparece esse Portugal idílico do campo, a aldeia como “o mais completo jardim” 

(Cf. RIBEIRO, Tomás – “Flores de Aldeia” in Op. Cit. (preâmbulo visconde de Castilho), 11.ª ed. corr., 

Porto: Livraria Chardron, 1916, pág. 10). 
1794

 António Nobre “ergue o paraíso da infância em torno da casa e do quadro rústicos, instaura-o num 

reino de patriarcalismo e harmonia social, identifica-o a modos de vida e a relações humanas tradicionais, 

num pitoresco a um tempo senhorial e plebeu (…), envolve-o no prestígio dos heróicos avoengos, no 

mistério acessível das ancestrais superstições populares e na união familiar de usos religiosos não menos 

ancestrais e populares”. Essa casa situa-se no norte de Portugal, local do “génio autóctone” e das raízes 

populares (Cf. PEREIRA, José Carlos Seabra – António Nobre Projecto e Destino, 1.ª ed., Porto: Edições 

Caixotim, 2000, pág. 87). 
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chama, como se tentassem, de tão longe, revelar os seus segredos, ou de tão longe compreender 

os nossos…
1795  

 

 Júlio Teixeira também comparará a vida rural, neste caso a Bairrada onde tudo 

era organizado e tranquilo, “onde cada um tinha seu lugar definido, conforme o berço e 

o cumprimento submisso dos deveres”, com a vida citadina desorganizada, sempre em 

mutação, com questões políticas e a evidência da corrupção
1796

. Com a passagem do 

tempo e a degradação provocada pela doença e pelos vícios intensificados na capital, a 

personagem recorda com nostalgia os tempos vividos na quinta da mãe, na Anadia, e 

relembra os populares como seres mais íntegros e benévolos
1797

. 

 Nessa zona, Maria Teresa e Pedro viverão os primeiros anos de casamento, 

permitindo à primogénita, Isabel, construir uma relação afetiva muito particular com a 

casa da Areosa. À simplicidade, vitalidade do campo associar-se-á a da casa da infância 

gerida unicamente por mulheres, símbolo da tranquilidade, conforto, segurança, 

harmonia, exemplo de um mundo organizado hierarquicamente e, por isso mesmo, 

coerente consigo próprio
1798

. Ao perder esse mundo, onde era Mariazinha, Isabel 

deixará de saber quem é e desejará poder regressar ao passado para o resgatar: “Esse 

mundo tornou-se para si uma espécie de paraíso perdido e as descobertas que fizera pela 

mão da mamã Mariana, e que tão luminosas lhe pareciam, transformavam-se em ilhas 

aflitas na realidade tumultuosa da existência. Depois a vida submergiu-as devagarinho, 

mas elas mantiveram-se lá, debaixo de água.”
1799

 De igual modo, não se sentirá 

integrada no mundo hipócrita da capital, gerador de um desconforto, por vezes, até 

físico
1800

: “Isabel sentia dificuldades em se integrar neste meio. Continuava a pautar-se 

pelos modelos da Areosa e parecia-lhe este, onde agora vivia, uma selva grosseira, sem 

a tranquila arrumação, nem a terna piedade do outro.”
1801

 

 Esse desejo de resgatar uma parte do passado – a casa da infância e o paraíso 

perdido – acompanhá-la-á por quase toda a vida, impedindo-a de se integrar plenamente 

                                                 
1795

  Cf. QUEIRÓS, Eça – A Cidade e as Serras, Lisboa: Edição Livros do Brasil, s/d., pág. 145. Mais 

tarde oporá a vida citadina efémera à rural sólida e imutável: “tão longe de amarguradas ilusões e de 

falsas delícias, trilhando um solo eterno, e de eterna solidez, com a alma contente, e Deus contente de nós, 

serenamente e seguramente subíamos – para o Castelo da Grã-Ventura!” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 247). 
1796

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 105. 
1797

 Idem, Ibidem – pág. 166. 
1798

  Idem, Ibidem – pp. 194 – 195. 
1799

 Idem, Ibidem – pp. 195 – 196.  
1800

 Idem, Ibidem – pág. 212. 
1801

  Idem, Ibidem – pág. 259. 
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nas grandes urbes e numa sociedade organizada em função de convenções. À 

semelhança do sujeito poético do poema “Aniversário”
1802

 de Álvaro de Campos, Isabel 

sente um “Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez” e uma certa “Raiva por não 

ter trazido o passado roubado na algibeira!” No entanto, sabe não ser possível essa viagem 

ao passado visto o mundo simbolizado pela casa da Areosa não ter lugar no presente. Ele 

corresponderia a um espaço rústico, onde cada coisa e cada ser tinham um lugar/papel 

definido, ao mundo perfeito equivalente a uma idade de ouro irresgatável e irrepetível
1803

, 

ao mundo uterino e seguro
1804

. 

  Mais tarde, a ligação umbilical à Areosa transformar-se-á em união à casa materna. 

No final da gravidez, aquando da sua estadia em Espanha durante a Guerra Civil, Isabel 

sabe só sobreviver se regressar a casa, ao espaço onde restaurará a sua saúde e as forças 

para cumprir a sua função de mãe. O mito de Anteu é, deste modo, reatualizado, a 

personagem já não precisa de estar em contacto com a terra em sentido restrito para 

renascer, mas na terra à qual pertence, neste caso, Portugal
1805

. 

 A valorização da ligação à terra, agente vivificador e retemperador do carácter 

do povo, fez parte do ideário do Estado Novo: “Portugal era, e seria sempre, um país 

cuja riqueza radicava na terra; perder contacto com a terra seria perder de vista a nação 

‘essencial’; (…)”
1806

, por isso “tendo pregado as virtudes da vida rural, e tendo descrito 

o campo como trazendo ordem a uma Lisboa caótica e desnacionalizada, o Estado Novo 

não podia aderir inteiramente à  industrialização, sem com isso infligir danos a si 

próprio”
1807

. Por isso mesmo, os cartazes propagandísticos intitulados “A Lição de 

Salazar” doseiam as referências ao mundo rural e à família com os progressos visíveis 

nas novas infraestruturas – estradas, portos, entre outros
1808

. 

 A valorização dessa “nação essencial” é evidente na relação de proximidade 

existente no Ribatejo entre terra-trabalhadores-proprietário. Primeiro ela surgirá a 

propósito do sogro de Mariana, o conde de São Fagundes, e depois transitará para o 

neto, Salvador. Ambos preservam a integridade porque assumem ser a terra, fazer parte 

                                                 
1802

 Cf. CAMPOS, Álvaro – Poesia (ed. Teresa Rita Lopes), 654.ª ed., Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, pp. 

403 – 405. 
1803

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 31 e 224. 
1804

  Idem, Ibidem – pág. 241. 
1805

 Idem, Ibidem – pág. 108. 
1806

  Cf. MENESES, Filipe Ribeiro de – Salazar Biografia política (trad. Teresa Casais), 2.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 2010, pp. 364 – 365. 
1807

 Idem, Ibidem – pág. 365.  
1808

 Cf. Anexo – pág. 388. 
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dela, daí a capacidade de se reerguerem após as dificuldades e o serem queridos pelos 

empregados porque se reconheciam no “amor à terra, aos animais”
1809

.  

 Ao contrário da capital, no Ribatejo tudo parecia imutável, o mundo era 

apreendido como intocável e harmonioso, num estranho equilíbrio entre 

homem/terra/animais, como concluirá Mariana ao passar a habitar esse espaço
1810

. De 

igual modo, para se ser reconhecido como “chefe” era impreterível ter mérito e ser 

valente, os laços de sangue eram questões secundárias
1811

. Decorrente dessa forma de 

encarar o mundo, Afonso jamais herdará o lugar do pai, será o seu filho primogénito a 

fazê-lo em virtude do seu “amor entranhado à terra”, “na coragem frente aos touros” e 

na forma como era tratado pelos criados
1812

. 

 A união à terra levará Salvador a odiar Lisboa e a procurar refúgio no Ribatejo, 

no seu mundo, visto o pai não compreender ser ela uma extensão de si e vice-versa. 

Esse prolongamento permite ver na personagem Anteu, o homem hercúleo e 

eternamente vivo enquanto mantiver o contacto com a terra-mãe. Salvador não só 

recebe “a seiva” da terra, como se “embriaga” nos seus odores e age, muitas vezes, de 

forma intempestiva como os “potros novos” de quem conhece genealogias e nomes
1813

; 

não é ele quem comanda a terra e sim ela o motor da sua existência
1814

. 

 Movido por essa energia, Salvador alista-se voluntariamente para auxiliar o país 

durante a guerra colonial, com a mesma paixão da tourada. Porém, nada o havia 

preparado para os efeitos colaterais de um conflito armado dessa natureza; ao regressar 

transformado num farrapo humano será a sua ligação à terra um dos elementos fulcrais 

da recuperação da sua jovialidade e energia: “Ali voltava a ser um homem de corpo 

inteiro, ali se dedicava à terra embora a terra não desse lucro, sentia-se bem ali onde um 

toiro era toiro e uma vaca era uma vaca.”
1815

 Essa ligação profunda surge de forma 

enfática em virtude de o advérbio de lugar “ali” ser reiterado três vezes a assinalar a 

perfeição dessa ligação. Salvador é a terra e, por isso mesmo, essa simbiose é abordada 

pelo narrador e não através da focalização da personagem. 

 No fundo, Salvador capta os mesmos elementos anteriormente postos em 

evidência por Manuel Joaquim, Ana de Jesus, o conde de Aguim e Isabel: a naturalidade 

                                                 
1809

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 3.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1997, pág. 118. 
1810

 Idem, Ibidem – pág. 142. 
1811

 Idem, Ibidem – pág. 198. 
1812

 Idem, Ibidem – pág. 203. 
1813

 Idem, Ibidem – pág. 204. 
1814

  Idem, Ibidem – pág. 230. 
1815

 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 215. 
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do mundo rural,
1816

 a consciência de este não corresponder a uma ilusão passageira, mas 

a um estado definitivo da existência porque a terra é “quieta, dura, robusta”
1817

. 

 Enquanto o país citadino, claramente associado à capital, muda de forma radical, 

perdendo, muitas vezes, a noção das origens e da sua identidade; o país rural persiste, 

resiste e mantém-se igual ao longo de vários séculos. Decorrente dessa dualidade, 

também a forma como esses dois espaços são apresentados na tetralogia é distinta. 

Lisboa e as rápidas mutações são quase sempre perspetivadas a partir do seu impacto 

em determinadas personagens (daí surgir a focalização interna); já o mundo rural é alvo 

de um processo diferente. Meinedo é descrito através dos olhos de Manuel Joaquim e de 

Ana de Jesus, enquanto todos os outros espaços rurais correspondem a um cenário 

aparentemente mais objetivo visto ser o narrador a descrevê-los, raras vezes cedendo a 

focalização às personagens. 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 263. 
1817

  Idem, Ibidem – pág. 264. 
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CONCLUSÃO 

 

 

  “É necessário reinventar o privado, pois é o privado  

                                            que condiciona o público.//Ou deve ser.” 

                Luísa Beltrão, Enredos privados na teia da história 

 

 

 

 O romance, encarado na sua origem como um género menor, demasiado 

próximo da incompletude do viver quotidiano, transformou-se, no último século, num 

dos géneros mais apreciados pelo público. Tal ocorreu não só em virtude dessa sua 

ligação ao presente vivido ou ao passado apreendido como real, mas também da sua 

plasticidade visto estar sempre em mutação, sendo tão inconclusivo quanto a própria 

existência humana, ainda em busca dos seus próprios limites. Lukács apresenta-o “como 

alguma coisa que devém, como um processo” equivalente a uma “epopeia de um mundo 

sem deuses”
 1818

; daí a sua heterogeneidade e complexidade. Por isso mesmo, ao fim de 

quase três séculos, o romance está, ainda, em fase de desenvolvimento, procura explorar 

diversas vias para alargar as suas potencialidades:  

 

Since it is constructed in a zone of contact with the incomplete events of a particular present, the 

novel often crosses the boundary of what we strictly call fictional literature - making use first of 

a moral confession, then of a philosophical tract, then of manifestos that are openly political, 

then degenerating into the raw spirituality of a confession, a ‘cry of the soul’ that has not yet 

found its formal contours. These phenomena are precisely what characterize the novel as a 

developing genre.
1819

 

 

 Por outro lado, este género tem a capacidade de criar mundos e apresentá-los 

como verosímeis em virtude das suas técnicas de representação do real. Esse carácter 

mimético permite encenar a ilusão de realidade, harmonizar as expectativas do leitor 

com os pressupostos norteadores da elaboração da obra, visto a narrativa ter a 

capacidade de inventar o tempo (desde o correspondente ao passado e à sua 

                                                 
1818

  Cf. LUKÁCS, Georg – Teoria do romance (trad. de Alfredo Margarido), Lisboa: Presença, s/d., pág. 

80. 
1819

 Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – The Dialogic Imagination, Four Essays (trad. Caryl Emerson e Michael 

Holquist), 7.ª ed., Austin: University of Texas Press, 1990, pág. 33. 
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rememoração até ao futuro inexistente ou embrionário
1820

) a fim de procurar representar 

o denominado real ou, pelo menos, as representações elaboradas pelos homens de forma 

a preencherem esse conceito
1821

. 

 

la mimesis se apresenta como actividad creadora de realidad hacia la comunicación artística, 

produciéndose en la recepción el reconocimiento de las formas reales incluidas en la 

representación, en virtude de la especiel conexión entre la realidade y la ficción. Se cumple la 

mímesis en la constitución de modelos de mundo de naturaleza verosímil, cuyas instrucciones 

están de acuerdo com las reglas que rigen la organización del mundo real efectivo, y así, 

mediante el establecimiento de referentes literários correspondientes a dichos modelos y com la 

producción de textos artísticos que expresen los referentes, se hace posible el acesso a los 

mismos de los receptores.
1822

 

 

Também Genette reitera essa capacidade mimética da ficção; para ele “l’énoncé 

de fiction n’est ni vrai ni faux (mais seulemente, aurait dit Aristot, ‘possible’), ou est à 

la foi vrai et faux”
1823

. Posição semelhante é também a de Rifaterre: “All literary genres 

are artifacts; but none more blatantly so than fiction. Its very name declares its 

artificiality, and yet it must somehow be true to hold the interest of its readers, to tell 

them about experiences at once imaginary and relevant to their own lives.”
1824

 Para este 

autor, a verdade na ficção não está relacionada com o facto de o acontecimento narrado 

ter acontecido (típico de um texto jornalístico), na sua factualidade; ela depende da 

verosimilhança (o sistema de representação que parece refletir a realidade exterior ao 

texto), está dependente da sua conformidade com um conjunto de pressupostos 

denominados por Rifaterre de “gramática” – corresponderia a um fenómeno linguístico 

dado ser apreendido através da leitura, é performativo visto exigir a participação do 

                                                 
1820

  O romance dá corpo ao fenómeno da “grande temporalidade” ou transtemporalidade apresentado por 

Bakhtine (Cf. BAKHTINE, Mikhaïl – Esthétique de la création verbale (trad. Alfreda Aucouturier), 

Paris: Gallimard, 1984, pág. 390).  
1821

  Aspetos abordados por Fátima Marinho no artigo “Tentação diabólica – sob o signo da ficção” in SÁ, 

Maria das Graças Moreira de e ANASTÁCIO, Vanda (coord.) – História romanceada ou ficção 

documentada? Olhares sobre a cultura portuguesa, Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, 2009, pp. 11 – 21. Também Wolfgang Iser salienta: “no romance, o real e o possível [coexistem], 
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matriz do possível.” (Cf. ISER, Wolfgang – “A ficcionalização como dimensão antropológica da 

literatura” (trad. Alexandra Lopes), in BUESCU, Helena, DUARTE, João F. e GUSMÃO, Manuel (org.) 

– Floresta Encantada, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2001, pág. 114). 
1822

 Cf. BERRIO, Antonio García – Teoría de la literatura, Madrid: Ediciones Cátedra, 1989, pág. 346.  
1823

 Cf. GENETTE, Gérard – Fiction et Diction, Paris: Éditions du Seuil, 1989, pág. 20. 
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 Cf. RIFATERRE, Michel – Fictional Truth, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990, 
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leitor
1825

. De igual modo, a narrativa não pretende enganar, pois contém sinais a 

relembrar a ficcionalidade dos factos. No entanto, nela estão inscritos também outros 

itens (convenções sociais, de classe,…) de forma a permitir ao leitor aceitar a 

verosimilhança do narrado e incrustá-la na sua experiência
1826

.  

 Essa apetência para tornar credíveis os factos narrados, impô-los ao leitor como 

uma espécie de relato factual da História oficial permitiu um largo desenvolvimento do 

denominado romance histórico dadas as suas afinidades com o discurso da história. 

Contudo, se durante o século XIX e início de XX, essas duas narrativas foram encaradas 

como equivalentes quanto à sua capacidade para relatar a história, atualmente tornou-se 

clara a constatação da pertinência desses dois discursos para a construção do devir 

humano, para a sedimentação do eixo basilar de edificação da identidade pessoal e 

nacional e, ao mesmo tempo, a necessidade de os diferenciar. 

Os românticos queriam recriar o passado de forma a ele ser apreendido como 

verdadeiro e credível. A partir do século XX, consolidou-se a consciência de a 

representação da realidade não coincidir com o referente que subjaz à construção do 

universo ficcional visto não se pretender contar a história, mas refletir sobre ela:  

 

A convicção de que um facto para ser histórico terá de ter pelo menos duas versões da sua 

ocorrência, tendo na realidade múltiplas focalizações e interpretações, condiciona drasticamente 

a ingenuidade romântica, que acreditava na existência de uma História terminada e conhecida, 

desde que se consultassem todos os documentos existentes. A concepção dinâmica do devir 

histórico rejeita igualmente o didactismo, forçosamente primário e inoperante, dado que não 

interessa ao romancista ensinar feitos do passado, mas lançar sobre ele um olhar crítico, 

convocando o saber do narratário para o desestabilizar, obrigando-o a repensar e problematizar 

dados há muito adquiridos sem distância ou consciencialização.
 1827 

 

 Apesar de o historiador recorrer muitas vezes a técnicas do discurso 

narrativo
1828

, a história não pode ser substituída pelo romance histórico visto este 
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 Cf. RIFATERRE, Michel – Fictional Truth, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990, 
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Idem, Ibidem – pág. 1. A presença desses sinais é também explorada por Kate Hamburger (Cf. 

HAMBURGER, Käte – Logique des genres littéraires (trad. Pierre Cadiot, pref. Gérard Genett), Paris: 

Éditions du Seuil, 1986). 
1827
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corresponder a uma ficcionalização do real, muito embora possa ser utilizado de forma 

crítica pelo historiador para aceder às vertentes silenciadas da história como a vida 

privada:  

 

história e literatura não se confundem nem identificam e, embora sejam duas expressões 

narrativas próximas, a ficção literária traduz a capacidade criativa e o imaginário do seu autor a 

partir de um dado contexto social e cultural. Ao historiador compete ler criticamente o 

romancista com o rigor dos métodos científicos de pesquisa e da análise documental, e utilizar a 

literatura como um registo ficcionado de aproximação ao conhecimento da realidade sociológica 

que se oculta por entre o emaranhado das intrigas passionais e da crítica de costumes
1829

. 

 

Decorrente da inserção do escritor numa conjuntura epocal, ele não é uma tábua 

rasa, mas a súmula de séculos de história de vida pública e privada. Ao ser uma espécie 

de enciclopédia dos comportamentos e vivências humanas está também mais apto a 

refletir sobre o devir da humanidade, os princípios norteadores das mudanças e as 

consequências produzidas pela evolução/progresso. 

Por isso mesmo, o principal objetivo de Luísa Beltrão ao elaborar esta tetralogia, 

já numa fase avançada da sua existência, foi tentar ela própria compreender os agentes 

de mudança, os seus efeitos perversos e a forma como a sociedade procura ocultar uma 

parte significante do ser humano: a sua afetividade. A escrita torna-se, dessa perspetiva, 

um processo catártico e de autognose; escrever permite conhecer os outros e o próprio 

eu, tal como já haviam constatado Montaigne
1830

 e Jacinto do Prado Coelho
1831

. 

 

Aos 50 anos iniciei uma actividade literária, movida por um projecto ambicioso: 

escrever uma tetralogia ficcional que historiasse a vida de uma família portuguesa ao longo dos 

dois últimos séculos. 

                                                                                                                                               
situation qui, ele aussi, se diversifie de maintes manières en profondeur, au point qu’elle risque presque 

constamment de perdre sa simplicité. Et les motivations de tous les interesses sont tellement complexes 
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Cornélius Hein), Paris: Gallimard, 1968, pp. 29 – 30). 
1829

 Cf. MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em Portugal A Época Contemporânea (coord. 

Irene Vasquinhas), vol. 4, Lisboa: Círculo de Leitores, 2011, pág. 8. 
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  Cf. MONTAIGNE, Michel – Ensaios: Antologia (intr., trad. e notas Rui Bertrand Romão), Lisboa: 

Relógio d’Água, 1998, pág. 192 e pp. 249 – 314. 
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  Cf. COELHO, Jacinto do Prado – Camões e Pessoa Poetas da Utopia, Mem Martins: Publicações 
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A este projecto estava subjacente a intenção de compreender por dentro. A minha 

intenção ao escrever a Tetralogia foi compreender por dentro, de forma empática, essas áreas dos 

afectos que percorrem a vida, que a percorrem sempre, mesmo que isso não seja óbvio porque os 

afectos se manifestam de modos diversos, conforme os tempos e os lugares e é isso que às vezes 

engana, a falta de uma chave compreensiva para a descodificação dos afectos
1832

. 

 

Esse objetivo está associado à vontade de o Homem perceber o fio condutor do 

devir humano para se posicionar face às contínuas evoluções, razão pela qual Fernando 

Gil enfatiza a necessidade tão humana de alicerçar a sua existência em função de uma 

ordem cronológica de vivências: 

 

Temos duas intuições diferentes do tempo. Uma assenta no sentimento da duração, da 

passagem da vida e da história. A série passado, presente e futuro é fluente, oscilante, o 

momento presente começou por ser futuro para depois se tornar passado. A segunda série 

escande o tempo por um antes e um depois. Cada acontecimento permanece para sempre, antes 

de todos os acontecimentos que se produzirão ulteriormente. Ordem rígida e irreversível da 

cronologia, organizada pela sucessão dos instantes, este tempo é também o tempo do fazer e da 

acção, inclusive a acção fatalmente fragmentária de rememoração
1833

. 

 

Assim, a tetralogia corresponderá a uma imensa rememoração do passado, a uma 

determinada visão de mundo e, ao mesmo tempo, a uma busca da identidade perdida ou 

posta em causa nos dois últimos séculos. 

Ao longo do primeiro volume é apresentado um cenário da sociedade portuguesa 

do século XIX e das convulsões que a atravessaram. Narrando o devir histórico através 

do percurso de várias gerações de uma família, a autora vai fazer circular essas 

personagens na ficcionalização de um mundo real, povoado de figuras históricas (daí a 

presença contínua de elementos da casa real portuguesa, dos escritores famosos do 

início do século XIX – Garrett e Herculano -, dos políticos dos tempos conturbados do 

liberalismo e regeneração) com as quais têm contactos das mais diversas naturezas 

(correligionários políticos, relações de amizade, entre outros) e de acontecimentos 

marcantes do século XIX português.  

                                                 
1832

  Cf. BELTRÃO, Luísa – “Enredos privados na teia da história” in FERREIRA, Maria Luísa Ribeiro 

(org.) – As teias que as mulheres tecem, Lisboa: Colibri, 2003, pág. 139. Em 2012, durante uma atividade 
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escreve: a escrita permite-lhe refletir sobre as situações, efetuar uma aprendizagem refletida sobre o ser 

humano, no fundo, aprender a conhecer-se. 
1833

 Cf. GIL, Fernando – A Convicção (trad. Adelino Cardoso e Marta Lança, rev. da trad. Fernando Gil), 

Porto: Campo das Letras, 2003, pág. 42. 
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No contexto do romance histórico vão surgir reflexões sobre a importância da 

memória e da manutenção das raízes como forma de o homem se perpetuar no tempo, 

não se perder no caos da falta de referências, e sobre um país aparentemente 

“insolúvel”, visto procurar rasurar o passado, muito embora não esteja disposto a 

abdicar de um conjunto de preconceitos que fundearam um determinado status quo e 

legitimaram uma determinada visão do mundo. Tais comportamentos são evidentes no 

pequeno microcosmo familiar de Ana de Jesus. 

Nos restantes volumes, as esferas supostamente dicotómicas – vida pública/vida 

privada – tornam-se complementares: o sucesso numa condiciona o da outra, bem como 

o insucesso na vida privada poderá ser mascarado com um trajeto vitorioso na pública. 

Para além disso, torna-se cada vez mais evidente o esbater das dualidades constitutivas 

da identidade nacional para darem origem à perceção da existência de faces divergentes 

de Portugal, dependentes da classe social das personagens e dos projetos de vida. Na 

segunda metade do século XX, os portugueses começam a assumir a identidade coletiva 

como um conceito multifacetado, raras vezes conciliável; razão pela qual não têm sido 

capazes de redefinir-se e descobrir um outro percurso coletivo.  

Tal decorreu, principalmente, das mutações abruptas sofridas por uma sociedade 

estagnada, crente na imutabilidade e unanimidade da sua imagem. Como realça 

Boaventura de Sousa Santos, “In the last three decades, Portuguese society underwent 

several rapid and turbulent processes of social change that had a strong, selective, and 

contradictory impact on different fields of social life. This impact has not yet 

consolidated into a new measure, that is, a new and coherent image of society, in which 

the Portuguese may recognize themselves in a consensual manner.”
1834

  

Muito embora a tetralogia equacione a forma como foi construída a identidade 

nacional no século XIX e XX, as dúvidas relativas a esse processo, às visões de mundo 

a valorizar/minimizar para elaborar uma construção harmoniosa, coerente e aceite por 

todos os portugueses são mais pertinentes no volume dedicado ao Portugal democrático. 

A partir da análise de diversas identidades nacionais, E. Marc Lipiansky aborda a forma 

como esse conceito está dependente do imaginário coletivo urdido por cada 

comunidade. Ele radica não só na adesão dos indivíduos a esse imaginário, mas também 

da comparação com o dos outros povos de forma a detetar as divergências e diminuir as 

                                                 
1834

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – “Portugal: Tales of Being and not Being” in Portuguese 

Literary & Cultural Studies, Dartmouth: University of Massachusetts, 2009, pág. 7. 
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afinidades
1835

. Nas últimas décadas do século XX, em nome da democracia, foram 

destruídos alguns dos eixos constitutivos do imaginário coletivo português, motivo da 

crescente dificuldade em os portugueses assumirem uma identidade coletiva.  

Na História de Portugal coordenada por Rui Ramos distinguem-se dois 

momentos distintos dentro da contemporaneidade: a urgência em efetuar uma rutura 

com o passado encarado como impeditivo do progresso e a necessidade de inventar uma 

outra forma de viver, de ser português em face desse rompimento com os valores e 

princípios do passado
1836

. Porém, a aceitação da bicefalidade do retrato de Portugal, a 

crença num único rosto ou a consciência da sua pluralidade decorrem da forma como os 

agentes políticos atuam, das ideologias e sua propagação através dos meios de 

comunicação, da escola, da construção de uma determinada consciência histórica ou da 

literatura. Sérgio Campos Matos refere:  

 

Não só os indivíduos como as sociedades e as épocas se definem numa relação 

dialéctica com outros indivíduos, sociedades e épocas. Se a historiografia constitui uma 

componente essencial (mas não a única) da consciência histórica, podemos admitir que também 

ela se constrói e exprime como um diálogo entre épocas. A memória histórica responde a muitas 

das questões que uma comunidade coloca. É afinal uma das bases da identidade de uma nação, 

como reconhecem, de um modo geral, sociólogos e historiadores. Mas não só a história – ciência 

contribui para a construção dessa identidade nacional e cultural. Há que reconhecer que também 

a história ideológica, investida de outras funções, parcial e pragmática, ao serviço dos grandes 

sistemas de crenças, contribui à sua maneira, para tanto. O mesmo se poderá dizer das 

comemorações de acontecimentos históricos de relevo e de efemérides, das festas e doutros 

“lugares de memória” como os livros escolares: todos eles contribuem para a estruturação da 

consciência do passado
 1837

. 

 

 Ao longo do século XX, intensifica-se a certeza de a denominada realidade ser 

também um campo de construção discursiva. A memória do passado é erigida a partir 

de textos das mais diversas naturezas; com ela procura alicerçar-se uma determinada 

identidade nacional e pessoal. Os textos, independentemente da sua natureza, funcionam 

como “programas mnemotécnicos”, pois conseguem emergir do passado remoto e 
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  Cf. LIPIANSKY, E. Marc – “L’identité nationale comme representation” in TAP, Pierre (dir.) – 

Identités collectives et changements sociaux (colloque international Toulouse – Septembre 1979), 

Toulouse: Éditions Privat, 1986, pp. 59 – 60). 
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 Cf. RAMOS, Rui (coord.) – História de Portugal, 3.ª ed., Lisboa: Esfera dos Livros, 2010, pág. 747. 
1837

 Cf. MATOS, Sérgio Campos – Historiografia e Memória Nacional no Portugal do século XIX (1846 

– 1898), Lisboa: Colibri, 1998, pág. 58). 
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auxiliar a reconstruir a cultura, a recuperar a memória/recordação, como enfatiza 

Lotman
1838

. Contudo, a(s) identidade(s) é/são construída(s) “no e pelo discurso”
1839

, 

é/são difundida(s)/imposta(s) por quem controla não só o poder, mas também a própria 

linguagem. Só o “fundado de poder”
1840

, como refere Pierre Bourdieu, o ser investido 

de autoridade para decidir pelos outros visto nele terem delegado o manuseamento do 

poder simbólico das palavras, está imbuído da capacidade de construir as metanarrativas 

legitimadoras de uma nação. Por isso mesmo, José Mendes usa a expressão “encenação 

da identidade”, ela depende da linguagem e da sua utilização por quem domina/controla 

os discursos; daí ser necessário “conquistar os discursos para construir a identidade 

própria e resistir a identificações impostas por outros.”
1841

 

 Esse universo discursivo é denominado por Barthes de logosfera; segundo este 

autor, o ser humano nasce e vive no seio da linguagem/dos discursos, é enformado pelo 

logos típico de uma época, classe social, atividade profissional. Para elidir a edificação 

construída pela palavra era necessário uma espécie de terramoto de forma a fazer 

colapsar a estrutura mental do sujeito
1842

. 

 O poder do discurso e a sua capacidade para criar mundos é, desde logo, 

mencionado pelo conde de Aguim como algo negativo: “As palavras são uma ratoeira! 

Temo que não nomeiem a realidade, antes a falseiam à força de artifícios. E somos nós 

os culpados disso, pois queremos armar-nos em Criadores sem termos a Omnisciência 

de Deus!”
1843

. Mais uma vez é notória a interferência das conceções de Platão no 

discurso do conde. Em Crátilo
1844

 aborda-se a possibilidade de os nomes falsearem, por 

vezes, a verdadeira essência do nomeado. O poder para nomear pertence ao legislador 

aconselhado pelos “dialecticien” de forma a encontrar o vocábulo adequado à 

representação da essência do referente. Porém, esses nomes podem ser falsos guias e 

não permitir conhecer efetivamente a essência das coisas. Esse falseamento é aqui 

sublinhado pelo conde visto nenhum homem ser Deus para poder saber com rigor qual é 
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Lettres», 1961. 
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a verdadeira natureza das coisas. Também Montaigne, no ensaio “Da vaidade das 

palavras”, enfatiza o facto de elas poderem ser usadas para enganar e manipular
1845

. 

Posteriormente, durante o final da monarquia, Maria Teresa constata ser 

importante dominar a linguagem, pois, os discursos devem estar em sintonia com o 

contexto e a classe social, dominá-los é pertencer ao mundo: “A linguagem era outra 

área cavilosa, havia palavras que classificavam de imediato, mamã e papá, por exemplo, 

ou chávena, ou pires, ela [Maria Teresa] modificava o discurso, de modo a não ser 

apanhada em falta, nem pelas amigas, nem pelos seus.”
1846

. Durante o período ditatorial, 

a propósito da alteração da designação de colónias portuguesas para províncias de 

Portugal, o narrador salienta serem as “palavras fermentadoras da realidade”
1847

.  

 Já em plena democracia, Madalena equacionará a semântica das palavras e o 

facto de, afinal, elas não terem um sentido meramente denotativo dado estarem sempre 

associadas à intenção do locutor
1848

, tinham uma “semântica sectária” impeditiva da 

compatibilidade entre os discursos das várias camadas sociais, ainda mais inconciliáveis 

após a revolução
1849

. A atividade discursiva é, assim, entendida como uma prática social 

capaz de construir os próprios objetos do discurso
1850

 ou, como diria Paul Ricour, “A 

inscrição do discurso é a transcrição do mundo e a transcrição não é reduplicação, mas 

metamorfose.”
1851

 Por isso mesmo, Bakhtine
1852

 encara a linguagem como um fluxo 

discursivo no qual as palavras do outro se mesclam com as do sujeito, num diálogo 

infinito, continuamente inacabado e em mutação. 
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 Dado o romance ser uma das muitas atividades discursivas, Todorov considera 

que “o romance não imita a realidade, cria-a”
1853

 visto ela só existir durante o processo 

de leitura e estar dependente do leitor. Linda Hutcheon salienta, a propósito da 

metaficção historiográfica, o facto de ela ter uma “theoritical self-awareness of history 

and fiction as human constructs (historiografic metafiction) is made the grounds for its 

rethinking and reworking of the forms and contents of the past.”
1854

 Desta perspetiva, 

este género revela-se bastante plástico não só por mesclar diferentes tipos de textos, mas 

principalmente por aprofundar as tensões sociais decorrentes de a linguagem ser 

multifacetada. Assim, ao longo desse polígono de discursos, instaura-se a “grande 

temporalidade”; nenhum texto vive apenas do seu logos, não é alheio ao momento 

particular da sua elaboração nem possibilita apenas uma leitura única, ele pertence a 

uma comunidade: à semiosfera. 

 Na tetralogia, a partir da reflexão sobre essas tensões, sobre a hidra da 

identidade nacional, torna-se também evidente o princípio da retroatividade da história. 

Segundo Nietzsche, todos os grandes homens provocam uma análise do passado de 

forma a desvendar os seus segredos tornando evidente o desconhecimento de grande 

parte da dita História. Por isso mesmo, salienta estar o passado “essencialmente por 

descobrir” e ainda serem necessárias muitas “forças retroactivas”
1855

. Nestes quatro 

romances, tal como fora preconizado pela autora nos textos introdutórios, procura 

conhecer-se outros lados do viver português (o da vida privada, dos afetos, do sexo 

feminino) para perspetivar de outro prisma a identidade pessoal e nacional, para haver a 

possibilidade de o Eu se posicionar nessa linha evolutiva. 

 Se até meados do século XX havia uma clara separação entre esfera pública e 

privada, no pós-25 de abril esse muro revelou ser apenas teórico dado público e privado 

estarem em contínua interseção. Independentemente de “nunca ninguém [pensar] que 

num processo revolucionário o curso natural dos organismos não é suspenso, apesar de 

não se falar no assunto, o vulgar quotidiano perde importância face aos vendavais 
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pág. XXIV). 
1854
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colectivos que absorvem as atenções, é o que fica na história, embora a história também 

seja influenciada por estas questões particulares, a angina de um orador ou a depressão 

de um líder poderá mudar o curso dos acontecimentos.”
1856

 

 Para além da aceitação da simbiose entre essas esferas, no último volume da 

tetralogia reitera-se a pertinência de não rasurar o passado, de o fazer interagir com o 

presente, adaptar a tradição aos tempos contemporâneos com o intuito de não se 

estilhaçar o indivíduo e a sociedade.  

 

 Francisco interrogava-se sobre estes conflitos, na verdade a família tinha uma 

mentalidade do século passado, demasiado conservadora, pugnando pela manutenção de valores 

e de referências que estavam desfasadas em relação ao presente. Talvez aí estivesse o segredo, 

conservar para não ruir. Poderia haver meio-termo? Haveria abertura que não conduzisse ao 

desmoronamento? Francisco interrogava-se sobre o assunto, sete anos passados sobre a 

revolução, amainadas as convulsões, cada um se reorganizava, adaptando-se a uma realidade que 

ainda não se definira. 

 “Será isto uma democracia?, cada um escolher o modelo que lhe convém?” Contudo 

sentia que algo estava errado, “as minhas filhas não escolheram”, as crianças não escolhiam 

eram colhidas. “Conservar é mais fácil porque não implica riscos”, o facto é que Gena que se 

fora abaixo conseguira levantar-se e agora era vê-la, segura, dirigindo a casa e os seis filhos, as 

crianças bem-educadas, um lar acolhedor, uma mesa bem servida, uma estética consistente, 

como se a revolução tivesse sido uma espécie de doença curada a antibiótico. Francisco tinha 

inveja da irmã e do cunhado, “estão inteiros, nós os que participámos, os que nos abrimos à 

mudança, estamos coxos”.
1857

 

 

Num outro romance da autora realça-se não ser possível elidir o passado, este 

fará sempre parte do ser humano, guiá-lo-á, mesmo o homem não tendo consciência 

disso: “O passado não se anula, está presente nos mapas cognitivos que construímos. 

São eles que condicionam o comportamento.”
1858

 

A história da família Teixeira e os diversos retratos de Portugal permitem 

clarificar ou exemplificar, em momentos temporais diversos, a constatação do conde de 

Aguim a propósito das transformações ocorridas durante o período liberal. Esse homem 

interessado no progresso do país salienta: “A época era, por todo lado, uma época de 

mudanças, de mudanças radicais, difíceis de gerir como um parto doloroso que podia 

                                                 
1856
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tornar-se mortal. Ansiava por entender este processo complexo que sacudia o 

estabelecido, que abalava os valores entranhados, valores seculares que ele próprio 

sentia ainda latejar dentro de si.”
1859

 

Será esta personagem a formular um juízo crítico sobre a evolução da 

humanidade e de Portugal em concreto onde se mesclam as teorias de Giambattista Vico 

e as de Nietzsche. Segundo ele, “- Não há pioneiros, (…), a não ser nas zonas 

desabitadas. Há movimentos de avanço e de recuo e cada movimento gera outro em 

cadeia. O meu receio é que se perca a dimensão do mistério e que o homem se enrede 

nos caminhos que abriu.”
1860

 

Esse percurso circular e em contínua repetição (muito embora de forma 

modificada), é notório nas várias posições ideológicas assumidas pelas diversas 

personagens ao longo dos dois séculos da diegese, nos conflitos internos, nas soluções 

para esses problemas, nos sonhos de liberdade e igualdade, nas frustrações e deceções 

com o Portugal advindo das revoluções (sejam elas a liberal ou a do 25 de abril). Em 

face desse percurso, as afirmações de Fátima Marinho a propósito do volume Os 

Impetuosos podem ser extrapoladas da época da República e aplicadas a todos os outros 

momentos temporais equivalentes em evidência na tetralogia (monarquia 

absoluta/monarquia liberal, monarquia/ república, república/ditadura e 

ditadura/democracia): 

  

As diferentes opções ideológicas dos vários membros da família podem ser lidas de dois 

modos distintos: por um lado, uma tentativa de verosimilhança e de apresentação de focalizações 

distintas derivadas de crenças opostas; por outro, a preocupação em acentuar o clima de 

desconfiança histórica e, simultaneamente, de esperança num futuro, cada vez mais utópico.
1861

  

 

De igual modo, as questões relativas ao desenvolvimento/subdesenvolvimento 

do país continuam a fazer parte do viver português como enfatiza Boaventura de Sousa 

Santos no seu recente livro sobre Portugal
1862

. Ao analisar os acontecimentos 

conducentes a mais uma nova crise financeira e às medidas de austeridade impostas 

                                                 
1859

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 124. 
1860

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 50. 
1861

  Cf. MARINHO, Maria de Fátima – “A implantação da República e suas representações na literatura 

portuguesa da pós-modernidade, in Museu (dir. Pedro Vilas-Boas Tavares), nº especial, centenário da 

república, Porto: Publicação do Círculo José de Figueiredo, IV série, nº 18, 2010, pág. 23. 
1862

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Coimbra: Almedina, 

2011.  
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para a resolver, o autor constata serem os problemas estruturais do país cíclicos e 

eternamente irresolúveis. Por isso realça o facto de o progresso de Portugal 

corresponder ao “desenvolvimento do sub-desenvolvimento” e os lusos limitarem-se, 

como sempre, à passividade, à “autoflagelação” para camuflarem a sua inércia
1863

.  

À semelhança do vivenciado pelas personagens do último volume da tetralogia, 

o país torna-se cada vez mais um extenso bordado de Penélope não só pelas diversas 

cabeças da hidra da identidade nacional, mas pela consciência da simultaneidade de 

diversos tempos e valores num mesmo espaço geográfico como pressentiu Isabel, 

anteviu Conta e compreendeu a tia Elisinha.  

Tal como muitos dos defensores da democracia anteciparam ou constataram os 

perigos a ela associados, Boaventura de Sousa Santos, em Portugal Ensaio Contra a 

Autoflagelação, equaciona os problemas advindos da tentativa de resolução da crise 

instalada num dos muitos tempos constitutivos da identidade nacional presente, se os 

outros tempos não forem abordados em simultâneo
1864

. Para além disso, à semelhança 

de alguns temores evidenciados por Manuel Alegre
1865

, o sociólogo deteta estar a surgir 

uma outra forma de fascismo: a relativa às assimetrias sociais e à microditadura 

instalada no quotidiano e nas relações interpessoais
1866

. 

Ao longo da extensa diegese torna-se claro não só o país ser a súmula de vários 

tempos, como ser constituído por três camadas distintas, por vezes associadas à classe 

social de origem das personagens, outras percorrendo transversalmente a sociedade 

portuguesa. Esses três níveis dizem respeito às noções de nação, pátria e país. 

A nação corresponde à comunidade imaginada pelos portugueses, capazes de se 

identificarem entre si sem nunca se terem visto, creem partilhar a mesma cultura e 

consciência nacional. Os ícones constitutivos da nação foram sintetizados primeiro na 

figura de D. Sebastião, rapidamente transformado em Desejado e Encoberto e, 

posteriormente, na de D. Miguel; eles são a consciência e os anseios dos portugueses.  

A pátria (comum quer aos habitantes de Portugal quer a todos os seus filhos 

espalhados pelo mundo) foi particularmente redefinida na época do Estado Novo com o 

enfatizar dos contornos míticos do país, ao impor uma dada história e tradições 

                                                 
1863

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Coimbra: Almedina, 

2011, pp. 8 – 9. 
1864

 Este autor distingue três tipos de crise, a financeira, a económica e a político-cultural. A primeira é 

típica do tempo presente, a segunda tem sido visível desde o início do século XX e a terceira faz parte da 

matriz portuguesa desde a sua fundação (Cf. Idem, Ibidem – pp. 11 – 12). 
1865

  Ver páginas 319-320 da presente tese. 
1866

 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa – Portugal Ensaio Contra a Autoflagelação, Coimbra: Almedina, 

2011, pp. 119 – 121. 
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nacionais. Por isso, passou a estar relacionada com o mito luminoso e obscuro de 

Salazar. Finalmente, o país, a zona geográfica facilmente identificável num mapa.  

No primeiro nível encontra-se a generalidade dos portugueses 

independentemente da classe social; no segundo uma minoria – a desejosa de recuperar 

o estatuto ou os valores perdidos –  vista pelos outros como saudosista e antiquada; no 

último, o povo, os cidadãos comuns alheios às questões políticas, preocupados com a 

sobrevivência e com o desenrolar da vida privada. 

A catalogação dos portugueses em três níveis distintos ou a deteção de três tipos 

de portugueses fora já feita por Fernando Pessoa. Segundo ele, os portugueses partilham 

a mesma mentalidade, distinguem-se pelo uso que dela fazem. O grosso da população 

corresponderia ao “português típico” – obscuro e trabalhador –; um pequeno grupo ao 

“português que o não é”, porque deseja imitar modelos estrangeiros, ser “estúpido” 

apesar de governar o país – nele inclui-se parte da elite cultural, política, financeira, 

entre outros –; um último tipo está associado ao português capaz de sonhar e construir 

impérios, muito embora tenha morrido com D. Sebastião
1867

. Na tetralogia estes três 

grupos surgem mesclados na mesma família; no primeiro inclui-se a generalidade dos 

descendentes de Manuel Joaquim, no segundo António (marido de Madalena) e no 

último Manuel Joaquim, Ana de Jesus e Maria Teresa.  

 No fundo, todos estes retratos do país dão corpo à imensa hidra aglutinadora dos 

traços típicos, dos arquétipos e mitos constitutivos do imaginário coletivo português. 

Como todos eles correspondem a imagens mal lapidadas e nunca fundidas, os 

portugueses não conseguem saber com qual das cabeças se identificam e se urge rasurar 

as outras para assumirem a sua identidade. Acresce ainda o facto de os lusos terem 

dificuldade em assumir o lado afetivo da sua existência, de compreenderem a interseção 

entre vida pública e privada e a necessidade de não escamotear uma delas.  

 Por isso mesmo, Conta tem uma visão profundamente negativa da generalidade 

dos portugueses, para além de viverem um eterno “complexo de Hamlet”, esperarem 

incessantemente o regresso do Encoberto
1868

, os lusos vivem uma vida artificial e raras 

vezes se sentem identificados consigo próprios e com o país: “–  Que raio de terra esta 

onde as pessoas se inibem, se submetem a regras contra a natureza? Não usufruem, não 

                                                 
1867

 Cf. PESSOA, Fernando – Mensagem e Outros Poemas Afins (intr., org. e biobibl. António Quadros), 

2.ª ed., Mem Martins: Publicações Europa-América, s/d, pp 148 – 150. 
1868

  Esse tipo de comportamento é caracterizado por Celina Silva como uma “apetência mórbida de um 

milagre, de um abdicar da acção, compensada por um mórbido cismar.” (Cf. SILVA, Celina – A ficção da 

pátria em Almada Negreiros Do distanciamento crítico-construtivo à sibilina e distanciada efabulação” in 

Revista da Faculdade de Letras, Porto: Universidade do Porto Faculdade de Letras, 1987, pág. 344). 
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amam o prazer. É um país de gente frustrada. Por isso dirigem os impulsos para as 

raivinhas, as invejazinhas, as maledicências. Reina a hipocrisia! (…) – Gente mal-

amada!”
1869

 

De forma transversal à construção da imagem de Portugal ao longo dos séculos 

surge a vontade de rasurar determinados períodos históricos como se essa fosse a única 

via para (re)começar. No entanto, como se tornou claro ao longo da tetralogia, a história 

– seja ela pessoal, nacional ou mundial – é feita a partir da repetição modificada de 

acontecimentos e o ser humano parece nada aprender visto desejar esquecer partes desse 

imenso ciclo. Por isso, Jorge de Sena (um dos muitos opositores ao regime salazarista), 

no discurso proferido na Guarda na comemoração do 10 de junho (referido 

anteriormente), realçou a necessidade de nada ser omitido sob pena de o homem deixar 

de saber quem é: “Ignorar ou renegar Camões não é só renegar o Portugal a que 

pertencemos, tal como ele foi, gostemos ou não da história dele. É renegarmos a nossa 

mesma humanidade na mais alta e pura expressão que ela alguma vez assumiu.”
1870

 

O último romance da tetralogia finalizará precisamente com o valorizar da 

afetividade, das relações interpessoais e de todos os itens constitutivos da vida privada: 

as personagens do romance pareciam sólidas e reais, facilmente confundíveis com seres 

humanos visto terem sido o amor e a memória da tia Graça a dar-lhes vida
1871

. É essa 

memória (associada no corpo da diegese à função das avós, as contadoras de histórias) 

“o fio condutor entre passado e presente”
1872

 como constata a personagem feminina de 

Todos Vulneráveis. 

 De igual modo, os quatro romances contribuem para difundir determinadas 

visões de mundo, valores, perspetivas a fim de os tornar mais próximos de um leitor 

distante desses acontecimentos e da forma como o ser humano se posicionava face à 

dicotomia vida pública/vida privada, à desigualdade de género e aos diferentes papéis a 

desempenhar. A extensa diegese permite, ainda, refletir criticamente sobre as linhas 

basilares da história nacional bem como sobre os factos silenciados ou deturpados em 

prol de uma determinada “consciência histórica”. Assim, a tetralogia cumpre o carácter 

pedagógico antecipado pela autora (ela permite dar a conhecer e compreender um 
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 Cf. BELTRÃO, Luísa –  Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 139. 
1870

 Cf. SENA, Jorge – Dedicácias seguido de Discurso da Guarda, 2.ª ed., Lisboa: Guerra & Paz, 2010, 

pág. 116. 
1871

 Cf. BELTRÃO, Luísa –  Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 282. 
1872

 Idem – Todos Vulneráveis, Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 21. 
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determinado mundo) e atribuído, por Antoine Compagnon, à literatura na sua 

globalidade: 

 

 A literatura deve, desde logo, ser lida e estudada pelo facto de proporcionar um meio – 

alguns dirão mesmo o único – de preservar e de transmitir a experiência dos outros, os que estão 

afastados de nós no espaço e no tempo, ou que divergem de nós pelas condições de vida. Ela 

sensibiliza-nos para o facto de os outros serem muito diversos e de os seus valores se afastarem 

dos nossos.
1873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1873

 Cf. COMPAGNON, Antoine – Para que serve a literatura? (trad. José Domingues de Almeida), 

Porto : Deriva, 2010,   pp. 44 – 45. 
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1874

 Cf. VIEIRA, Joaquim (dir.) – Fotobiografias Século XX: António Oliveira Salazar, s/l: Círculo de 

Leitores, 2001, pp. 96 – 98. 
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AR LIVRE
1875

 

 

Ar livre, que não respiro! 

Ou são pela asfixia?  

Miséria de cobardia 

Que não arromba a janela  

Da sala onde a fantasia  

Estiola e fica amarela! 

 

Ar livre, digo-vos eu! 

Ou estamos nalgum museu  

De manequins de cartão?  

Abaixo! E ninguém se importe!  

Antes o caos que a morte...  

De par em par, pois então?! 

 

Ar livre! Correntes de ar  

Por toda a casa empestada!  

(Vendavais na terra inteira,  

A própria dor arejada, 

- E nós nesta borralheira  

De estufa calafetada!) 

 

Ar livre! Que ninguém canta  

Com a corda na garganta,  

Tolhido da inspiração! 

Ar livre, como se tem 

Fora do ventre da mãe  

Desligado do cordão! 

 

Ar livre, sem restrições!  

Ou há pulmões, 

Ou não há! 

Fechem as outras riquezas,  

Mas tenham fartas as mesas  

Do ar que a vida nos dá! 

 

 

                                                 
1875

 Cf. TORGA, Miguel – “Cântico do Homem” (1950) in Antologia Poética, 5.ª ed., Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1999, pp. 117 – 118. 
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A PORTUGAL
1876

 

 

Esta é a ditosa pátria minha amada. Não.  

Nem é ditosa, porque o não merece. 

Nem minha amada, porque é só madrasta. 

Nem pátria minha, porque eu não mereço 

a pouca sorte de ter nascido nela. 

Nada me prende ou liga a uma baixeza tanta  

quanto esse arroto de passadas glórias.  

Amigos meus mais caros tenho nela,  

saudosamente nela, mas amigos são 

por serem meus amigos, e mais nada. 

 

Torpe dejecto de romano império;  

babugem de invasões; salsugem porca  

de esgoto atlântico; irrisória face 

de lama, de cobiça, e de vileza, 

de mesquinhez, de fátua ignorância;  

terra de escravos, cu pró ar ouvindo  

ranger no nevoeiro a nau do Encoberto;  

terra de funcionários e de prostitutas,  

devotos todos do milagre, castos 

nas horas vagas de doença oculta; 

terra de heróis a peso de ouro e sangue,  

e santos com balcão de secos e molhados 

no fundo da virtude; terra triste 

à luz do sol caiada, arrebicada, pulha, 

cheia de afáveis para os estrangeiros 

que deixam moedas e transportam pulgas,  

oh pulgas lusitanas, pela Europa; 

terra de monumentos em que o povo  

assina a merda o seu anonimato; 

terra - museu em que se vive ainda, 

com porcos pela rua, em casas celtiberas;  

terra de poetas tão sentimentais 

que o cheiro de um sovaco os põe em transe;  

terra de pedras esburgadas, secas 

como esses sentimentos de oito séculos 

de roubos e patrões, barões ou condes; 

ó terra de ninguém, ninguém, ninguém: 

 

eu te pertenço. És cabra, és badalhoca,  

és mais que cachorra pelo cio, 

és peste e fome e guerra e dor de coração.  

Eu te pertenço: mas ser's minha, não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1876

 Cf. SENA, Jorge de – “Tempo de Peregrinatio ad Loca Infecta (1959–  1969)” in 40 Anos de 

Servidão, Lisboa: Edições 70, 1989 pp. 85 – 86. Apesar de a obra ter sido publicada postumamente, em 

1979, o poema “A Portugal” tem como data da sua elaboração o ano de 1961. 



 391 

Excerto do mail enviado por Luísa Beltrão 

 
De: Luisa Beltrao (luisabeltrao@hotmail.com)  

Enviada: domingo, 3 de julho de 2011 15:52:46 

Para:  Paula Morais - doutoram. tetralogia (paumorais@hotmail.com) 

Olá Paula 

(…) 

As fotografias estão um pouco misturadas. A minha bisavó (Albertina) é dela, assim como outros; mas 

alguns são de familiares não correspondendo às personagens. 

  

VOLTO A SUBLINHAR QUE A TETRALOGIA É UMA FICÇÃO.  

Seria muito perigoso transformá-la em biografia romanceada porque se deve proteger a intimidade das 

pessoas. 

Abraço   

 

 

 

Depoimento sobre Alçada Batista efetuado por Luísa Beltrão
1877

 

  
 Neste tipo de livro opta-se pelo elogio. O que se percebe.  
 Mas quando se trata de uma pessoa como o António Alçada Baptista, é difícil pela escolha 

imensa com que a gente se depara.  

 Decidi-me pela evocação de um episódio passado há mais de dez anos. E decidi-me porque a 

história realça um traço talvez pouco conhecido. Além de ser picaresco, tão ao gosto da sua fina ironia, 

mostra como, acima de tudo, o António é um grande senhor.  

 O activista, o escritor, o cristão, o intelectual, sempre se moveu num cenário de nobreza 

aristocrática que manifesta nos mais pequenos gestos.  

 Conheci-o tarde, iniciava eu o caminho inseguro da escrita, início que acontecia, também tarde, 

já depois dos cinquenta. O António deu-me conselhos preciosos, daqueles que não se aprendem nos 

manuais nem nos cursos de formação, conselhos que lhe vinham da humildade segura que o 

caracterizava.  
 Um dia telefona-me a perguntar se lhe conseguia arranjar uma fotografia antiga que retratasse 

uma jovem mulher dos anos vinte… bonita, claro! 
 – É para dar cara à tia Susana.  
 Referia-se à personagem principal do seu pequeno romance “Tia Susana, meu amor”.  

 – Vão fazer uma reportagem na revista… (não me lembra o nome) e eu achava engraçado 

apresentar uma imagem viva aos leitores. Como você tem mexido nos álbuns antigos, talvez consiga 

encontrar alguma coisa (no meu livro de estreia colocara fotografias de época no início de cada capítulo). 

 Seleccionei três no rico espólio que reunira e depois escolhemos juntos uma delas. Sem regatear. 

A tia Susana seria assim, indiscutivelmente: uma mulher lindíssima, segurando distraída entre os dedos as 

pérolas de um longo colar, uma pequena pluma a encimar-lhe o cabelo, os olhos intensos fitando-nos com 

ligeiro ar de riso… Em tons de sépia. 

 Tratava-se da minha avó paterna, ou da sua irmã, ambas desaparecidas há muito. 

 De missão cumprida, nunca mais me lembrei do assunto. 

 Até que, passados meses, num almoço de domingo, a minha mãe, excitadíssima, relata o 

“escândalo”: 

 Imagine que na semana passada a tia Mité (cunhada do meu pai) estava no cabeleireiro a 

folhear uma revista e, de repente, reconhece a fotografia da avó Jesus. Imagine! Numa reportagem sobre 

um livro! O retrato da avó a fazer-se passar por uma tal tia Susana! A avó!!! 

 Distraída como sou, a milhas de distância, não me sentia minimamente envolvida. Apenas 

curiosa. 

 A tia Mité reconheceu-a pelo relógio - continuou a minha mãe em tom dramático. – Não podia 

haver engano! A Tia ficou com o relógio quando a avó morreu. Mostrou-mo, olhe, está aqui, não há 

outro igual! Claro que era a avó Jesus! Eu não precisava do relógio para a reconhecer! Tirou aquele 

retrato em Paris e estava muito bonita. Quem o escolheu até teve bom gosto! Mas é um desplante! É 

                                                 
1877

 Cf. http://www.antonioalcadabaptista.org/depoimentos/luisabeltrao.html (consultado a 4 de julho de 

2011). 
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incrível! Não acha? Usar assim uma pessoa?! Por baixo havia uma legenda: “A tia Susana”. O Alçada 

Baptista usou a fotografia a fingir que era a personagem do livro dele. Imagine!!! A avó Jesus!!! A tia 

Mité contou que o tio Luís tinha ficado em brasa (o meu pai já morrera e o tio Luís era agora o chefe da 

família), ele que adorava a mãe! Coitado! Está em fúria total! Usarem a fotografia da mãe para 

representar uma mulherzinha qualquer… Olhe, logo que a tia desligou, fui comprar o livro e li-o… E 

ainda fiquei mais indignada, são as poucas-vergonhas do costume! Nem disse nada ao tio Luís, a fúria 

dele já é tal… 

 A minha mãe parou para tomar fôlego:   
 Deve calcular que fiquei passada. A coisa parece tão inacreditável que devia ter uma 

explicação. Mas não tem. Nenhuma. O que se pergunta logo é como é que raio a fotografia foi parar à 

revista. Pois é um mistério! Mantém-se um mistério. Logo que soube, o tio Luís pediu a um amigo, que 

conhece o escritor, para lhe perguntar formalmente como é que o homem tinha arranjado a fotografia. 

 Eu ia interromper, finalmente percebia o mal-entendido. Mas a minha mãe não me deixou, 

asseguro-lhes que o fluxo verbal era pior que uma torrente. 

 Imagine que o Alçada Baptista se recusa a dizer como arranjou o retrato. O tio Luís mandou-lhe 

um advogado e o homem nada, não se descose. Calado como um rato! Acham que a roubou da casa de 

alguém e agora tem vergonha de confessar.  

 Chegado a este ponto já não há retorno! Estou tão ralada, filha! Vai ser um escândalo, e o 

homem que até parecia uma pessoa civilizada… 

 Nessa altura dei um berro: 
 – Ó mãe! Que data de disparates! Fui eu que dei a fotografia ao António Alçada. Eu. Nunca 

julguei que o tio Luís reagisse assim… Mea culpa! 
 E a minha mãe a olhar-me horrorizada. 

 O caso esteve feio.  
 O tio Luís decidira desafiá-lo para um duelo e já mandara recado para que arranjasse as 

testemunhas. 

 E ele calado. 

 Acabou tudo em bem.  
 Mas não esqueço o ar sereno do António quando lhe telefonei. Que era uma história de loucos, o 

que é que lhe tinha dado para não dizer que fora eu a dar-lhe a fotografia? Que loucura! 

 Não se justificou. Apenas disse que era assim.  
 Curiosa, insisti: 
 – E o duelo? 
 Ele riu: 
 – Isso resolvia-se. Ninguém ia morrer. 

 Talvez o conceito de honra já se tenha tornado uma coisa de loucos… 

 Mas às vezes faz muita falta.    

  

       Estoril, 28 de Setembro de 2006 
 

         Luísa Beltrão       
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Textos da tia Graça
1878

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1878

  Os textos escritos pela tia Graça foram gentilmente cedidos pela autora. 
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Entrevista com Luísa Beltrão1879 
Tags: sim Recebe-nos numa manhã soalheira na sua vivenda, rodeada por um paradisíaco sossego. Jovial 

e simples, a conversa desenrola-se facilmente, com a arte da escrita reflectida no 

discurso...  

Começou a escrever aos cinquenta anos porque o tempo teve de o ocupar na educação 

dos sete filhos. Como revela à Mulher Portuguesa “a experiência como mãe é 

enriquecedora, leva-nos a colocar tudo em causa e a uma posição de diálogo constante 

com o presente. Obriga-nos a não nos sentarmos em cima das certezas e procurar sempre resolver 

problemas”.  

Foi difícil criar sete filhos? “Foi um processo contínuo, numa época de revolução, em que tivemos de 

reflectir sobre os valores que valiam a pena transmitir e isso foi muito duro porque os pais perderam todas 

as suas referências”.  

De professora de psicologia e filosofia, áreas escolhidas na universidade por quem desejava seguir 

medicina e pediatria mas que não gostava de certas áreas de ciências, a escrita ocupa-lhe agora muito do 

seu tempo, em parte ainda dedicado ao ensino.  

Nesta fase da sua vida Luísa Beltrão invoca uma frase de Augustina Bessa-Luís:•A mulher tem o tempo 

da procriação e depois tem o tempo da criação. “Essa tese adapta-se à minha vida. Tive uma época da 

procriação, de educar os meus filhos e depois da tarefa estar concluída, fiquei mais liberta para a criação 

literária. O currículo de cada um deve integrar aspectos que não são inteiramente profissionais. No meu 

caso, ter educado sete filhos deu-me conhecimentos e experiências muito grandes, não só como 

professora, mas como escritora e ser humano, aspectos que não consigo separar.” 

Actualmente as estantes das livrarias ostentam seis obras com o seu nome: •Todos vulneráveis, a sua 

incursão pelo mundo do romance policial, •Desafio da Cidadania, em colaboração com Helena 

Nascimento e a mais conhecida de todas, sem dúvida, a tetralogia iniciada com •Os Pioneiros, a que se 

seguiram •Os Impetuosos, •Os Bem-aventurados e •Os Mal Amados.  

“Escrever livros tem a ver com a minha área de mãe e educadora e a tetralogia tem uma função 

pedagógica. Depois do 25 de Abril as novas gerações passaram por um corte muito grande, devido a uma 

revolução de costumes a todos os níveis. A evolução social implica qualquer coisa que vem detrás, 

porque nada acontece que não esteja ligado ao passado que se projecta no futuro. Nessa linha creio que as 

novas gerações perderam um pouco das suas referências e estes livros foram uma reflexão em termos de 

história recente, onde teve início a nova mentalidade da democracia.” 

A personagem principal que atravessa gerações é inspirada na Tia Graça, tia-avó da autora “uma 

impressionante enciclopédia de história que atravessou oito gerações e que dizia ser •uma assistente da 

vida porque nunca casou. Foi muito a co-autora dos romances em termos de informações, conhecimentos 

e histórias. Depois há outras figuras masculinas, e há quem diga subalternizo um pouco estas, mas não 

concordo.”  

                                                 
1879

 Entrevista a Luísa Beltrão in Revista Mulher Portuguesa (http://www.mulherportu-

guesa.com/sociedade/entrevistas/1863). 

 

 

http://www.mulherportuguesa.com/component/tag/sim
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Como professora mantém uma boa relação com os alunos, “a minha casa foi sempre um ponto de 

encontro de jovens, o que me deu uma forma diferente de encarar o seu mundo. Fala-se muito da 

juventude mas há demasiadas exigências e depois faltam as ferramentas para os ajudar a singrar no 

mundo. A adolescência é uma fonte inesgotável, e não concordo com a história da geração-rasca. Há 

grandes problemas de perda de valores mas a responsabilidade cabe aos educadores.”  

É nessa área de educação que se integra o mais recente livro da autora, •O Desafio da Cidadania, a sua 

primeira experiência sobre o assunto da educação, em co-autoria com Helena Nascimento. “Meti-me de 

cabeça porque se tratou de um desafio e se há algo que adoro é o risco. A educação é um pilar da 

sociedade e enquanto a sociedade não encarar as coisas desse modo, não pode haver evolução. O grande 

público não tem consciência do que realmente se está a passar nas escolas e do divórcio entre a teoria e a 

prática. Implementam-se reformas mas depois não há condições para as cumprir e colocar em prática.”  

Ciosa da sua vida particular e de um certo anonimato, garante que em nome deste livro se vai colocar em 

campo para o divulgar o mais possível: “de forma a mexer e alertar as pessoas, porque se pensa sempre 

que é o sistema, uma entidade sem rosto, que tem a responsabilidade, mas cada um de nós tem o seu papel 

a cumprir e a noção que se não o fizer as coisas não podem andar para a frente. Acomodam-se, dizem mal 

e há um enorme fatalismo que impede a mudança. Há alguns dias fez-me muita pena ouvir uma aluna 

minha de 16 anos dizer ‘não vale a pena lutar porque nós tentamos e depois não muda nada’. Isto não 

pode ser encarado desta forma.”  

A proposta de escrever um livro com Helena Nascimento surgiu de um acaso, quando ambas 

frequentaram um curso de formação acerca de cidadania. “Trabalhamos como umas loucas, porque a 

Editora Presença precisava do livro pronto antes do início do ano lectivo. Poderia ter sido um trabalho 

melhor, mais reflectido mas foi o que saiu, um pouco à portuguesa.” 

Voltando ao seu papel de mãe de família, é preciso saber como esta encarou a incursão pelo mundo 

literário. “Ficaram encantados. A minha própria vida é feita de capítulos, com muitos problemas, tive de 

dar aulas e só depois dos meus filhos casarem é que comecei a escrever. É evidente que perderam um 

pouquinho da mãe, porque a escrita ocupa-me muito, até de uma forma obsessiva porque me fecho ao 

mundo. Já estão habituados e têm essa relação um bocado ambivalente, porque sabem que a mãe está 

sempre noutra.” 

Agora está num momento de pausa literária mas promete continuar a dar prazer aos seus leitores. As aulas 

também estão na sua agenda “não deixo o ensino de modo nenhum porque é uma fonte de enriquecimento 

e ainda tenho muito para escrever, mas não vou ficar apenas por um género”. E antes de terminar a 

conversa, quisemos que Luísa Beltrão deixasse uma mensagem aos nossos leitores.  

“Conversem, de forma a que exista abertura de parte a parte, porque há muita falta de comunicação e o 

diálogo deve ser a base da confiança. Os pais têm a aprender com os jovens e vice-versa. O acto de 

educar é interactivo, é uma comunicação bilateral que tem de se ir sempre aprendendo.”  
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Textos da tia Graça 

 

 

 

 

Excerto do segundo volume da tetralogia 

 

 No termo do ano lectivo viera um professor de fora fiscalizar os exames finais e as religiosas 

fizeram imensas recomendações para que as meninas dessem o seu melhor. Era um senhor austero, todo 

vestido de preto, com uns óculos em semicúpio encavalitados no nariz aquilino, as alunas tremiam de 

susto sob esse olhar carrancudo, por cima dos óculos. Ao chegar a sua vez, Isabel também tremia e, 

quando o examinador lhe perguntou de que país era, gaguejou: 

 - Sou portuguesa. 

 Ele fitou-a num motejo severo: 

 - Ah! Portuguesa?! Vem desse País onde se muda de governo, como nós aqui mudamos de 

camisa! 

 De repente ela perdia o medo e a sua resposta, atirada em forma de arremesso, trazia uma bravata 

dessa terra de controvérsias: a bem-aventurança da Areosa, a violência dos «barulhos», a força dos avós, 

os conflitos permanentes dos pais, as loucuras dos tios, o amor e o ódio, a paixão impetuosa da sua terra: 

 - Que porcos que são os suíços!
1880

 

 

                                                 
1880

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 271. 
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Assento de batismo de Maria da Graça Teixeira 
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Crónica de Luiz Pacheco no Diário Económico
1881

 

 

 

 

                                                 
1881

 Cf. PACHECO, Luiz – “Uma vida muitas vidas… ou a estética das avós” in Diário Económico n.º 

1087, 24 de abril de 1995, pág. 11. 
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Memória da tia Graça inserida na Genealogia da família Seabra de Mogofores
1882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1882

 Cf. REIS, José Manuel de Seabra da Costa e CALHEIROS, Gonçalo Ferreira Bandeira – Genealogia 

da família Seabra de Mogofores, Porto: Edição D. Olga Maria de Seabra da Costa Campos da Costa Reis, 

1998, pág. 100. Aí realça-se, em nota de rodapé: “Carta e texto escrito por D. Maria da Graça Diogo da 

Silva Teixeira a pedido de José Manuel de Seabra da Costa Reis, a 28.6.1995, relatando as suas memórias 

sobre os nossos antepassados, seus contemporâneos.”, informação reiterada por mail do próprio autor, de 

5 de julho de 2011, onde refere o local onde dialogou com a tia e o facto de o testamento de Manuel 

Joaquim se encontrar em seu poder (Cf. página seguinte). 
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Mail enviado por Costa Reis a propósito da carta da tia Graça inserida na Genealogia 

 

De: M Biscainhos - Geral (mbiscainhos@imc-ip.pt) 

Enviada: terça-feira, 5 de julho de 2011 10:04:42 

Para:  Paula Morais (paumorais@hotmail.com) 

 

Exma. Senhora 

Dr.ª Paula Morais 

 

Infelizmente não encontrei a carta que pretendia. Desde que saí da casa dos meus pais, onde vivia em 

1995, que já residi em tantos sítios e fiz tantas mudanças que não sei do seu paradeiro. Obviamente que 

não a deitei fora... mas não a encontro. 

Tenho o testamento do meu tio Manuel Joaquim Teixeira (este meu tio casou com a minha trisavó Ana de 

Jesus Teixeira, viscondessa de Seabra) que recentemente tive de consultar para fornecer os dados ao Jorge 

Forjaz que estudou as famílias de São Tomé onde ele fundou a roça do Monte Macaco (este livro está no 

prelo). Este documento também é uma fonte muito importante na obra da minha prima Luísa Beltrão. 

Estive uma única vez com a tia Graça (prima direita da minha avó), julgo que no Verão de 1993 na sua 

casa, na rua da Rosa, em Lisboa. 

Desejo-lhe as maiores felicidades no seu doutoramento, 

Com os melhores cumprimentos 

Costa Reis 
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Versos sobre Maria Teresa 
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Reprodução da carta da Rainha D. Amélia 
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Texto da tia Graça 
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Expressões coloquiais 

 

“assim como assim”
1883

,“Não se pense que”
1884

, “E sobretudo Elvirinha (…), tinha visões terríficas sobre 

o fim do mundo, já volto a isto”
1885

, “É verdade que”
1886

, “Uma coisa era certa, não se podia confiar em 

ninguém”
1887

, “Este escândalo vinha-se arrastando e não era mais que o fruto da crise financeira que 

crescia assustadoramente, sabe-se lá desde quando, será que Portugal não nascera com ela?”
1888

, “Não se 

julgue, porém,”
1889

, “é assim a vida”
1890

, “ou melhor dizendo”
1891

, “e digo”
1892

, “e digo inesquecíveis com 

propriedade”
1893

, “Não era fácil, não senhora”
1894

, “a política é assim mesmo, fala-se em alhos, 

escamoteando-se os bugalhos.”
1895

, “dera-lhe para ali”
1896

, “Etc.//Sendo que estas múltiplas considerações 

eram debitadas ao constatar ser apaixonante cada via experimentada”
1897

, “Não, a institucionalização da 

liberdade não esperava, institucionalização e liberdade não eram compatíveis, pelo menos ao nível das 

suas exigências, claro, e é das suas exigências que aqui se trata.”
1898

, “como quem diz nas estrelinhas”
1899

, 

“sozinha é como quem diz”
1900

, “Como já foi dito”
1901

, “não se pode referir tudo”
1902

, “diga-se de 

passagem”
1903

, “e digo”
1904

, “para o caso não interessa”
1905

, “a bem dizer aquilo não eram passeios, eram 

proezas suicidas”
1906

. 

 

Orações introduzidas pela conjunção que 

 

 “No mesmo ano Manuel Joaquim recebia o prémio do seu gesto, a condecoração da Torre e Espada, 

juntamente com a multidão dos heróis vitoriosos, que os vencidos não são heróis mas traidores.”
1907

, “que 

                                                 
1883

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 22. 
1884

 Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 95. 

Expressão utilizada também na página 195. 
1885

  Idem, Ibidem – pág. 96. 
1886

  Idem, Ibidem – pág. 105. 
1887

  Idem, Ibidem – pág. 113. 
1888

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
1889

  Idem, Ibidem – pág. 133. 
1890

  Idem, Ibidem – pág. 239. 
1891

  Idem, Ibidem – pág. 242. 
1892

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, 

pág.156. 
1893

  Idem, Ibidem – pág. 178. 
1894

  Idem, Ibidem – pág. 277. 
1895

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 55. 
1896

  Idem, Ibidem – pág. 59. 
1897

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
1898

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
1899

  Idem, Ibidem – pág. 133. 
1900

  Idem, Ibidem – pág. 135. 
1901

  Idem, Ibidem – pág. 135. 
1902

  Idem, Ibidem – pág. 135. 
1903

 Idem, Ibidem – pág. 146. 
1904

  Idem, Ibidem – pág. 152. 
1905

  Idem, Ibidem – pág. 237 
1906

  Idem, Ibidem – pág. 242. 
1907

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 33. 
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ser apanhado desprevenido não era com ele”
1908

, “que a imagem é importante para vender o produto”
1909

, 

“que irão povoar os devaneios daqueles que não embarcam nas sendas do progresso”
1910

, “destas 

transformações que deixam o leigo estupefacto”
1911

, “Alice submetia-se à sua sorte, que remédio”
1912

,  

sobretudo nas horas dos desgostos, que teve muitos”
1913

,  “o progresso tinha destes imprevistos que o 

faziam parecer menos perfeito”
1914

, “que os adultos facilmente se iludem”
1915

, “problema mesquinho que 

viria a ser a fagulha da grande fogueira onde todos eles haviam de sucumbir”
1916

, “que não perdia o 

ânimo, que se o perdesse, perderia o Reino”
1917

, “que na realidade era”
1918

, “que os queixosos eram 

sempre os outros”
1919

, “que uma vida inteira a tentar subverter os ânimos e a vê-los cada vez mais 

corrompidos estafa o mais potente”
1920

, “que nunca o seria”
1921

, “que de qualquer modo o mal já ele o 

tinha”
1922

, “não as terras que as terras eram sagradas”
1923

. 

 

Frases parentéticas ou entre travessões 

 

“(por acaso até sabia)”
1924

, “Nela, apresentava a Ciência Positiva (a Bíblia dos pensadores 

portugueses)”
1925

, “(como dizia o antigo sócio de Manuel Joaquim, o construtor da fortuna, escravos e 

senhores há-de haver sempre).”
1926

, “(que sempre julga os últimos como os responsáveis)”
1927

, “- 

promessas eleitorais são para convencer –”
1928

, “(a facilidade com que este homem fazia e desfazia 

fortunas)”
1929

, “(dizia-se que aldrabado)”
1930

, “(só tardiamente entrou um automóvel ao serviço da 

família)”
1931

, “(era eficiente em tudo aquilo em que se metia)”
1932

, “- o que numa senhora representava 

inacreditável audácia -”
1933

,  “(ser conhecido era selo de pertença a uma elite fechada que ainda mais se 

                                                 
1908

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 37. 
1909

  Idem, Ibidem – pág. 68. 
1910

  Idem, Ibidem – pág. 128. 
1911

 Idem, Ibidem – pág. 135.  
1912

  Idem, Ibidem – pág. 205. 
1913

 Idem, Ibidem – pág. 211. 
1914

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 85 
1915

  Idem, Ibidem – pág. 110. 
1916

  Idem, Ibidem – pág. 112. 
1917

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 132. 
1918

  Idem, Ibidem – pág. 133. 
1919

  Idem, Ibidem – pág. 189. 
1920

  Idem, Ibidem – pág. 231. 
1921

 Idem, Ibidem – pág. 250. 
1922

  Idem, Ibidem – pág. 257. 
1923

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pp. 

117 – 118. 
1924

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 195. 
1925

  Idem, Ibidem – pág. 115. 
1926

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 116. 
1927

  Idem, Ibidem – pág. 148. 
1928

  Idem, Ibidem – pág. 151. 
1929

  Idem, Ibidem – pág. 153. 
1930

  Idem, Ibidem – pág. 167. 
1931

  Idem, Ibidem – pág. 193. 
1932

  Idem, Ibidem – pág. 199. 
1933

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
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fechara com a República, e cujas características indefinidas para o vulgo não o eram para ela)”
1934

, “- 

neste assunto se dissolviam as oposições de um mundo desconstruído -”
1935

, “- barriga cheia, de repente 

vazia, permite procurar algures …”
1936

, “- se eram todos solidários do mesmo barco!”
1937

, “(amigos da 

província não se perdem)”
1938

, “(o que para uma donzela representava já o princípio da meia-idade)”
1939

, 

“- ela tão intuitiva com os filhos, não lhe vira a causa da transformação, o inesperado oculta-se.”
1940

, “(ela 

sempre procurou os melhores)”
1941

, “(que a há sempre e silenciosa)”
1942

, “(disso não sabia a legítima)”
1943

, 

“(estava tudo mudado!)”
1944

, “(a legítima vida amorosa)”
1945

, “- era o triunfo da colecção de Inverno”
1946

, 

“- tal como se exibiam as imperfeições físicas nos gabinetes de prova para melhor as encobrir 

depois.”
1947

, “(não contando com a família, a família era um caso à parte)”
1948

, “- a família Ramalheira 

considerava-a um anjo caído na terra, uma heroína de romance trágico.”
1949

, “(sempre detestara 

discussões)”
1950

, “- nessa máxima residia o segredo do sucesso”
1951

, “- a verdade é que o vendera pelo 

preço ridículo de um conto e quinhentos, mas vendera”
1952

, “- daí o ser considerada fria.”
1953

, “(embora 

oficialmente fosse analfabeta)”
1954

, “- que contraste entre a superfície e  esse antro subterrâneo, 

cavernoso, impensado, impensável!”
1955

, “- era talvez esse o principal traço do seu carácter”
1956

, “(o 

interlocutor mostrava mais  diligência no contar do que no saber)”
1957

, “- à anarquia destrutiva e maléfica, 

opunha-se o transparente esplendor da disciplina.”
1958

, “- mesmo que o quisesse, Isabel não poderia 

partilhar a beleza e o sucesso -”
1959

, “(embora não o referisse a Isabel)”
1960

, “(um dos muitos empregos de 

sobrevivência a que recorrera)”
1961

, “(as três manas eram muito religiosas)”
1962

, “- antes morrer na rua que 

                                                 
1934

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 201. 
1935

  Idem, Ibidem – pág. 201. 
1936

  Idem, Ibidem – pág. 211. 
1937

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
1938

  Idem, Ibidem – pág. 235. 
1939

  Idem, Ibidem – pág. 238. 
1940

  Idem, Ibidem – pág. 238. 
1941

  Idem, Ibidem – pág. 242. 
1942

  Idem, Ibidem – pág. 244. 
1943

  Idem, Ibidem – pág. 249. 
1944

  Idem, Ibidem – pág. 251. 
1945

   Idem, Ibidem – pág. 258. 
1946

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

17. 
1947

  Idem, Ibidem – pág. 19. 
1948

  Idem, Ibidem – pág. 22. 
1949

 Idem, Ibidem – pág. 23.  
1950

  Idem, Ibidem – pág. 24. 
1951

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
1952

  Idem, Ibidem – pág. 31. 
1953

  Idem, Ibidem – pág. 32. 
1954

  Idem, Ibidem – pág. 46. 
1955

  Idem, Ibidem – pág. 55. 
1956

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
1957

 Idem, Ibidem – pág. 59. 
1958

  Idem, Ibidem – pág.61. 
1959

 Idem, Ibidem – pág. 75. 
1960

  Idem, Ibidem – pág. 78. 
1961

  Idem, Ibidem – pág. 82. 
1962

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
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com um tiro na nuca.”
1963

, “- a guerra sofisticava-se no extermínio limpo das bombas aéreas.”
1964

, “- 

como todos os andaluzes era supersticiosa.”
1965

, “- dizia-se que o trisavô Afonso trocara terras por fichas 

de jogo”
1966

, “(uma espécie de carrinhos com cornos montados)”
1967

, “- os costumes constrangiam à 

defesa das aparências”
1968

, “(com quem se identificava)”
1969

, “- durante a esplêndida cerimónia haviam 

sido noivo e noiva, uma espécie de actores festejados; despidos os fatos festivos, voltavam a ser os 

mesmos, iguaizinhos ao antes”
1970

, “(todas se sabiam coerentes salazaristas)”
1971

, “- além de estarem 

cientes de uma missão fiscalizadora em relação à ordem primordial.”
1972

, “- anular o malfadado nome 

com um nome redentor”
1973

, “(a rapidez do restabelecimento levara o conde seu sogro a comentar ser ela 

uma óptima parideira)”
1974

, “- mais tarde dir-se-ia que o facto de não ter aniquilado os ingleses, 

permitindo-lhes a fuga desordenada, fora o primeiro erro de Hitler”
1975

, “(se é que o mundo olhava para 

cá)”
1976

, “- muito poucos conseguiam a almejada passagem de barco para a América que representava a 

liberdade segura.”
1977

, “(e nisso saía a seu pai Júlio)”
1978

, “- toda a contrariedade praticada para com os 

aliados era ganho”
1979

, “(aquando da sua partida)”
1980

, “(alguns escapados do inferno)”
1981

, “- um 

nascimento presenciado é uma experiência de humildade para quem lhe ignora as minúcias.”
1982

, “(quanto 

a possíveis causas do abrandamento de Maria Eugénia)”
1983

, “- conceitos utilizados à boca cheia e por 

isso mesmo prenhes de paradoxos”
1984

, “(os adversários oficiais do nazismo eram gente do reviralho 

embora muitas pessoas bem torcessem pelos ingleses)”
1985

, “(Manuel era o chauffer)”
1986

, “(jamais uma 

mulher lhe fizera frente)”
1987

, “(não distinguia a França livre da ocupada)”
1988

, “(sendo médico sabia o 

que fazer)”
1989

, “(exercícios não levados muito a sério)”
1990

, “(aqui  pensava em francês) (…) (voltava ao 
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1967
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1968
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1969

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
1970
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1971

  Idem, Ibidem – pág. 140. 
1972

  Idem, Ibidem – pág. 140. 
1973

  Idem, Ibidem – pág. 145. 
1974

  Idem, Ibidem – pág. 147. 
1975

  Idem, Ibidem – pág. 149. 
1976

 Idem, Ibidem – pág. 149. 
1977

  Idem, Ibidem – pág. 153. 
1978

  Idem, Ibidem – pág. 155. 
1979

 Idem, Ibidem – pág. 156. 
1980

  Idem, Ibidem – pág. 157. 
1981

  Idem, Ibidem – pág. 157. 
1982

  Idem, Ibidem – pág. 160. 
1983

  Idem, Ibidem – pág. 160. 
1984

 Idem, Ibidem – pág. 162. 
1985

  Idem, Ibidem – pág. 163. 
1986

  Idem, Ibidem – pág. 164. 
1987

 Idem, Ibidem – pág. 164. 
1988

  Idem, Ibidem – pág. 168.  
1989

  Idem, Ibidem – pág. 168. 
1990

  Idem, Ibidem – pág. 169. 
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português)”
1991

, “(o que era frequente)”
1992

, “(como ordenavam os preceitos eclesiais)”
1993

, “(pronunciava 

à francesa, Êstévez du Cármô)”
1994

, “(todos de saúde)”
1995

, “(quando depois lho perguntaram não 

conseguiu precisar a hora, estava por demais desinquieta)”
1996

, “(exactamente o que concluíra a sua sogra 

no hotel em Madrid”)
1997

, “(só nessa altura a família soubera que esteve em Paris)”
1998

, “(Armindo 

Monteiro era o embaixador em Londres)”
1999

, “(os outros dois ministros deixou de os considerar como 

tal)”
2000

, “(pelo menos numa coisa estavam de acordo)”
2001

, “(as duas coisas confundiam-se-lhe no 

espírito)”
2002

, “(Roosevelt e Churchill queriam tomar pela força o arquipélago)”
2003

, “- ser chefe ali não 

era só questão de sangue mas de competência e valentia”
2004

, “(a nenhum dos intervenientes interessava 

divulgá-la)”
2005

, “(graças a Deus)”
2006

, “(uns mais que os outros conforme os talentos recebidos)”
2007

, “(de 

novo a máxima controversa)”
2008

, “- juízo urdido no enfado secreto e inconsciente de nunca as filhas 

terem ousado penetrar no único campo onde ela jamais se atrevera – o das conquistas masculinas.”
2009

, 

“(António Sérgio pugnava na oposição)”
2010

, “- o estreito mundozinho em que vivera”
2011

, “(a primeira 

vivera-a em menina de colégio)”
2012

, “(neste caso técnica)”
2013

, “passara a tratá-la por tu)”
2014

, “(pela 

consanguinidade falhara por pouco a possibilidade de ser sua mãe)”
2015

, “(ao modo de seu pai Júlio) (…) 

(também ao modo de seu pai Pedro)”
2016

, “-  parava para tomar fôlego, o peso dos anos não perdoa”
2017

, 

“(segundo o conceito aristotélico)”
2018

, “(Isabel nada adiantara sobre o caso)”
2019

, “(à excepção de suas 

irmãs)”
2020

, “(embebido no tal nicho infantil, subjacente aos numerosos papéis que representava)”
2021

, 
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2005
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2006
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2007
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2008
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2009
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2010

  Idem, Ibidem – pág. 212. 
2011

  Idem, Ibidem – pág. 215. 
2012

  Idem, Ibidem – pág. 215. 
2013

  Idem, Ibidem – pág. 220. 
2014

  Idem, Ibidem – pág. 220. 
2015

  Idem, Ibidem – pág. 220. 
2016

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
2017

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
2018

 Idem, Ibidem – pág. 225. 
2019

  Idem, Ibidem – pág. 227. 
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 Idem, Ibidem – pág. 229. 
2021
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“(nunca se interessara pela realidade exterior)”
2022

, “(Pedro fora sempre desarrumado)”
2023

, “(sabia de 

antemão o que se seguiria, como se estivesse a viver uma história já contada)”
2024

, “(por acaso a idade até 

lhe ia diluindo os azedumes com que nascera, mas Elisinha já não se lembrava).”
2025

, “(Matilde e 

Elvirinha haviam morrido quase centenárias, com intervalo de dois meses)”
2026

, “- quem como ela 

atravessara tantos desertos e criara tantos oásis, ultrapassara a significação corriqueira das coisas.”
2027

, “- 

a ferida infantil continuava aberta”
2028

, “(que mal que soava, mas não havia outra palavra)”
2029

, “(a 

mulher fora-se no alívio das dores suportadas num corpo onde já não havia esperança)”
2030

, “(a quem 

passava a chamar tio Fernando)”
2031

, “- terrorismo seria, mas por justa causa”
2032

, “(ainda não houvera 

qualquer troca de compromissos)”
2033

, “- aliás, o pomo da discórdia, a bela Joana, não ficara para 

nenhum”
2034

, “- a integridade portuguesa parecia um destroço à deriva no meio de imenso agueiro.”
2035

, “- 

cada vez havia mais insatisfeitos”
2036

, “- sobretudo Goa, o símbolo da grandeza lusa, a jóia do 

Oriente.”
2037

, “- a alta costura perdera o cariz de grande negócio”
2038

, “- nascia mais um mito.”
2039

, “- 

afinal não fora em Paris mas quando Conta viera de visita”
2040

, “- nada fácil esta família cujo trisavô, 

plebeu, também fizera fortuna em África. Porém Francisco (que, graças à influência do futuro sogro, 

conseguira um lugar administrativo durante os dois anos de guerra), não ligava nem um bocadinho à 

opinião dos seus”
2041

, “- como diria a avó Maria Teresa, o melhor partido de Lisboa.”
2042

, “- pelo corpo se 

reencontrou a si própria.”
2043

, “(seria ingenuamente?)”
2044

, “- se é que se podia dizer gente boa e gente 

má”
2045

, “(não os da sua tertúlia, diga-se)”
2046

, “(análogas na frustração do embuste)”
2047

, “(o casal fora 

viver para um andarzinho em Benfica)”
2048

, “- aliás, tudo o que vivia era em exclusividade absoluta -”
2049

, 
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2032
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2033

  Idem, Ibidem – pág. 257. 
2034

  Idem, Ibidem – pág. 264. 
2035

  Idem, Ibidem – pág. 267. 
2036

  Idem, Ibidem – pág. 268. 
2037

  Idem, Ibidem – pág. 270. 
2038

 Idem, Ibidem – pág. 278. 
2039

  Idem, Ibidem – pág. 282. 
2040

  Idem, Ibidem – pág. 284. 
2041

  Idem, Ibidem – pp. 285 - 286. 
2042

  Idem, Ibidem – pág. 286. 
2043

  Idem, Ibidem – pág. 288. 
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 Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pp. 23 – 24. 
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  Idem, Ibidem – pág. 25. 
2046

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
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  Idem, Ibidem – pág. 41. 
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  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2049
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“(antes de Cristo) (…) (depois de Cristo)”
2050

, “- Processo Revolucionário em Curso -”
2051

, “(excepto no 

caso do Patriarcado)”
2052

, “(embora Inglaterra fosse um país burguês e capitalista)”
2053

,  “- rapaz com 

medo é maricas -”
2054

, “- herdada por imposições de berço, não escolhida -”
2055

, “(Francisco era 

apelido)”
2056

, “- Rui era um homem pacífico -”
2057

, “- É curioso como as situações se repetem em 

contextos distintos.”
2058

, “(com estabilidade comparável a um compêndio de leis)”
2059

, “(não contando o 

que se perdera)”
2060

, “(nova sigla do PPD)”
2061

, “- o álibi funcionara na altura certa”
2062

, “- o leque de 

amigos ia dos arruaceiros aos Opus Dei -”
2063

. 

 

Interrogações retóricas 

 

 “teriam de se distrair mutuamente, que podem fazer dois homens em áreas femininas?”
2064

, “o que valem 

os versos senão como investimento do amor?”
2065

, “mas quem era o homem que se atreveria a profanar a 

pureza desta virgem íntima dos espíritos do além?”
2066

, “como se pode sofrer por coisas que se 

esqueceram já?”
2067

, “Lentamente, cavava-se um fosso entre os dois, onde já se vira um filho enfrentar o 

pai, que pai era esse que não dava ao filho razões de se orgulhar?”
2068

, “mas de que vale a benquerença no 

fogo devorador da renovação?”
2069

, “de que maneira se podem travar os fenómenos brutais da natureza, 

tais como os vendavais, os dilúvios que ultimamente se tinham abatido sobre o país?”
2070

, “se os pais não 

velassem pelas filhas, quem o poderia fazer?”
2071

, “como era possível uma mudança destas na 

reivindicativa mulher que enfrentara os desafios bem mais cruéis de Lisboa?”
2072

, “Soubera-se de pactos 

entre a Inglaterra e a Alemanha, no sentido de alargarem os impérios de África, e que melhor campo que 

as possessões da frágil e falida Lusitânia?”
2073

, “que direito terá Deus de tomar partidos, como numa 

Joana D’Arc que, armada pela fé, venceu os ingleses?”
2074

, “o que querem os adultos de uma menina 
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2067

  Idem, Ibidem – pág. 105. 
2068

  Idem, Ibidem – pág. 111. 
2069

  Idem, Ibidem – pág. 148. 
2070

  Idem, Ibidem – pág. 148. 
2071

  Idem, Ibidem – pág. 172. 
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  Idem, Ibidem – pp. 175 – 176. 
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 Idem, Ibidem – pág. 198. 
2074

  Idem, Ibidem – pág. 212. 
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pequenina de cinco anos que há quase três não via o pai?”
2075

, “Como soubera da ameaça que pairava 

sobre o seu sustento?”
2076

, “que outros segredos haveria, que outros segredos guardados para limpar o 

nome, para dar uma imagem de respeito?”
2077

, “Qual a participação de António Bandeira na enorme 

fraude?”
2078

, “parece um beco sem saída, com quem? por onde? como? poderia o País salvar-se?”
2079

,  “À 

espera de quê, se apenas dela dependia a decisão?”
2080

, “seria?”
2081

, “procurava ajudas difíceis de 

encontrar, e quem melhor que o mais velho aliado?”
2082

, “para quê replicar se ele não mudaria uma 

vírgula?”
2083

, “E este facto tornara ainda mais pesado o mistério: houvera premeditação, um plano 

minuciosamente construído. Mas por quem, e com que objectivo?”
2084

, “quem iria desconfiar da princesa 

Radescu, amiga dos dirigentes alemães, frequentadora das suas festas, alegre, frívola?”
2085

, “porque não 

dissera ela a ninguém?, com quem tinha estado?, as simpatias de Jozé Luiz pelos alemães, pertencia ele a 

alguma organização secreta?”
2086

, “Que estranho correrem mal as coisas entre uma mãe e um filho, como 

era possível haver medos de permeio?”
2087

, “que mais poderia querer uma mulher?”
2088

, “Não viera a 

Senhora de Fátima, no próprio ano da revolução bolchevista, pedir orações para os russos?”
2089

,  “será que 

os homens iam para políticos para se indemnizarem?”
2090

, “apetecia perguntar, onde está o Menino?”
2091

, 

“Porquê? (…) Porquê essa violência terrível?”
2092

, “Como era possível?”
2093

, “E que poderia fazer um 

pequeno país como Portugal, já retalhado pela guerra em África, senão gritar os seus direitos numa ONU 

que não defendia direitos nenhuns?”
2094

, “que valores defender como essenciais no turbilhão alucinante 

das emancipações, das autenticidades?”
2095

, “Não andara já um homem pelo espaço, podendo contemplar 

de longe esse pequeno planeta considerado até aí como o privilégio sideral?”
2096

, “com tantas cópias 

baratas, quem daria valor a um modelo assinado, de preço exorbitante?”
2097

,“o que é ser adulta?”
2098

, 

“(seria ingenuamente?)”
2099

, “proibir o quê se as regras implícitas o faziam por ele?”
2100

, “introduzindo o 
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  Idem, Ibidem – pág. 278. 
2098

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 24. 
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medo do outro, será que este é dos nossos?”
2101

, “o que tinha ela a dizer se nunca falara?”
2102

, “capaz de 

inventar o impossível, tanto no bom como no mau sentido?”
2103

, “Não utilizando metáforas, quem sabe o 

que ele era?”
2104

, “porque não?”
2105

, “não se dizia por aí deixem vir o comunismo que a gente abandalha-

o?”
2106

, “o que não seria em tempos conturbados como estes?”
2107

, “como pode a gente manifestar-se de 

forma contínua com esta vida alucinante?”
2108

, “Seria uma maldição?”
2109

, “não matou Caim seu irmão 

Abel?”
2110

, “esse era o seu problema, em quem tinha confiança agora?”
2111

, “não experimentara ele os 

esbulhos da festa? (…) o que é a democracia e a liberdade?”
2112

, “para que precisaria de uma paixão?”
2113

, 

“como podia reparar em pormenores domésticos ou climas domésticos?”
2114

, “chegou de repente, no 

momento apropriado, o jantar de doze anos de casados, irónico, não é?”
2115

, “como é que a fogosa 

Constance lidava com isto?”
2116

, “porque não se tinham mantido lá em África?”
2117

, “porquê uma estátua 

de sal?”
2118

, “dera-lhe para embirrar com a educação admirável de sua mãe, onde fora ele buscar as 

ideias?”
2119

, “Sem causar estragos? Quem disse?”
2120

, “qual o desabono de não querer continuar sendo 

apenas a mulher de Francisco, a nora da Condessa de São Fagundes, a cunhada do Conde de São 

Fagundes, a cunhada de Salvador?”
2121

, “quem diria que a bravura se estiolaria face ao medo do 

escândalo?”
2122

, “Poderia haver meio-termo? Haveria abertura que não conduzisse ao 

desmoronamento?”
2123

, “o que pode fazer uma mulher sozinha nos tempos que corriam para desviar um 

rapaz de dezassete anos do mau caminho?”
2124

, “o que podia fazer um gajo sem dinheiro nos tempos que 

corriam?”
2125

, “como pode uma mulher realizar-se a não ser em casa, com o marido e os filhos?”
2126

, 

“Porque é que a odiava tanto, como é que podia ter chegado ao ponto de a odiar tanto?”
2127

, “não é que 

uma noite encontrara sua prima Catarina à porta do 2001 na companhia de uns gandulos?”
2128

, “quem 
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diria que ele navegava nestas paragens?”
2129

, “qual escolha?”
2130

, “Seria outra gafe?”
2131

, “mas qual 

escândalo?”
2132

, “pois sendo intuitiva quem sabe não intuíra ser apenas personagem?”
2133

. 

 

Diminutivos 

 

 “a mãozinha quente do menino”
2134

, “rapazinho”
2135

, “figurinha ténue”
2136

, “filhinha de seis anos”
2137

, “o 

contacto daquele corpinho”
2138

, “como uma avezinha friorenta”
2139

, “pequenina e suave”
2140

, “o corpinho 

inerte”
2141

, “animalzinho jovem”
2142

, “Ana sentia um apertozinho”
2143

, “Considerava os bebés como 

bichinhos incómodos”
2144

, “menininha inexperiente e deslumbrada”
2145

, “para ver o pezinho de uma certa 

dama inglesa”
2146

, “a figurinha gentil que jazia na cama”
2147

, “ela era uma espécie de mãezinha, sobretudo 

ultimamente”
2148

, “pobre menina valente”
2149

, “casita”
2150

, “mulherzinha”
2151

, “serzinho”
2152

, “desse 

rapazelho insolente”
2153

, “pequena multidão de senhoras enfeitadas de minúsculos chapéus absurdos”
2154

, 

“este homenzinho atrevido”
2155

, “tourinhas”
2156

, “patrãozinho”
2157

, “mundozinho”
2158

, “andarzinho”
2159

, 

“irmãzinha”
2160

, “interessezinhos”
2161

, “velhinha”
2162

, “um rapaz magrinho”
2163

, “pequeninos”
2164

. 
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Metalepse de autor  

 

“E também o pai não lha queria dar, custa perder um membro, mesmo que já não caiba no corpo.”
2165

, 

“Amarga circunstância para quem pagava preço tão alto atraiçoando o berço.”
2166

, “ Vinham-lhe gestos 

amoráveis de modelar o barro caseiro, comprou a mansão senhorial em ruínas, tantas ruínas por esse reino 

fora, tantas mortes, tantos lutos, tantas zangas. Doía o coração de ver.”
2167

, “A mãe e as irmãs, depois de 

tentativas várias, do género pobre mas virtuosa, cortaram relações com ela”
2168

, “não se desdenha assim 

de um coronel”
2169

, “Como ele mudara, este velho cabouqueiro solitário”
2170

, “era um líder, sem dúvida 

polémico, mas um líder.”
2171

, “Cuidadoso e apurado, desempenhava-se às mil maravilhas da sua missão, 

embora fosse extraordinário um homem governar a casa.”
2172

, “A benjamina Laura, de quinze, mantivera-

se pequena de estatura, linda de feições, mas grosseira de atitudes, como era possível, filhas dos mesmos 

pais e educadas no mesmo convento tão elegante, desafiavam as leis que Mendel enunciara havia umas 

décadas, aliás sem êxito nenhum.”
2173

, “Laura fazia pouco o género da cândida noiva virgem, não é que 

não fosse virgem, claro que era, mas escangalhava-se a rir o tempo todo”
2174

, “Por isso Júlio organizara as 

coisas de modo a permitir que Albertina se fosse habituando gradualmente ao seu novo estatuto, 

sensibilidade pouco frequente na mentalidade masculina, para quem a mulher era um universo 

indecifrável.”
2175

, “O marido dormia na cama ao lado, alheio ao que se passava, ela gostaria de o acordar 

e procurar nele apoio, mas isto era assunto de mulher, tinha que aguentar sozinha, sofrer os espinhos que 

o castigo divino lhe destinara, a vida era assim mesmo, pagavam-se preços altos pela felicidade”
2176

, “E 

no entanto, António revelava um jeito infalível para o negócio, quem diria”
2177

, “viera recomendada por 

uma amiga de Albertina, ‘tem dezoito anos e a família é honesta e religiosa’ - ser religioso dava 

garantias.”
2178

, “mas antes se tornara nas memórias de todos um herói, pouco nomeado, mas um 

herói.”
2179

, “E um escândalo destes era uma bomba, um vulcão, um vendaval!”
2180

, “morte estúpida como 

esta nunca ninguém vira, não é que haja mortes mais inteligentes que outras, o que as há é mais ou menos 

dignas”
2181

, “se estúpido era ninguém jamais viria a saber, nunca tinha tido oportunidade de mostrar seus 

dotes pessoais.”
2182

, “E para se vingar da sanha do patrão, disse-lhe que o genro o enganava, e de que 
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modo!”
2183

, “era espantosa a mudança que se operara nele”
2184

, “como é que um serzinho tão frágil 

conseguia sobreviver”
2185

, “a mulher tinha nervos de aço”
2186

, “gostava de ser tratada como gente grande, 

todas as crianças gostam, sobretudo nesse tempo”
2187

, “É verdade que as mulheres se encantavam com 

este moço tímido e belo”
2188

, “não há como as separações para se exteriorizar o que normalmente se 

cala.”
2189

, “não a dava aos filhos, quanto mais à sobrinha!”
2190

, “nada que se comparasse com a que seu 

pai fizera e, especialmente, nada que se comparasse com a forma como seu pai a fizera”
2191

, “É evidente 

que a sua influência não correspondia aos padrões severos que Júlio pretendia incutir nos filhos”
2192

, “não 

há como as convicções para bloquear as dúvidas, Dona Amélia era boa e a sogra era magnânima.”
2193

, “os 

tempos já não estavam para um rei autoritário”
2194

, “as religiões têm destas coisas, não se reconhecem 

umas às outras nos vínculos que conferem.”
2195

, “tornar-se um morto-vivo, são coisas que acontecem aos 

outros, não ao próprio”
2196

, “é assim que os calados sofrem sem ajudas.”
2197

, “a memória dos pais é curta, 

ou então selectiva.”
2198

, “um segundo abandono é sempre mais violento”
2199

, “Foi o escândalo!”
2200

, “era 

uso falar dos que saíam.”
2201

, “não há como a morte para fortalecer as dívidas e apagar as dúvidas.”
2202

, 

“que haver ou não coisas irrevogáveis só se discute no presente.”
2203

, “Herda-se um trono, mas não a 

confiança”
2204

, “ou não fossem os reis o braço arrogante dos céus.”
2205

, “experiências destas marcam a 

vida”
2206

, “a viagem para Coimbra tornava-se um passeio de cinco horas, espantoso!”
2207

, “anos atrás seria 

impossível imaginar uma cena destas”
2208

, “Respeitoso seria, mas não bem-intencionado”
2209

, “quanto 

mais vagas melhor, que o vago alimenta a esperança.”
2210

, “pobre noiva transtornada, petrificada, a 

voluntariosa donzela que conquistara a elite social, que enfrentara o pai e o mundo, ali estava sem defesas 
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junto de um marido que prometera amar perante Deus e perante os homens.”
2211

, “a sensualidade das 

senhoras casadas era assunto calado e nunca dito.”
2212

, “o sémen que é criador nem ela lhe sabia da 

existência.”
2213

, “afectuosa era ela, e quanto”
2214

, “passava-lhe lá pela cabeça que Maria Teresa, tão forte, 

tivesse alguma necessidade que não pudesse resolver!”
2215

, “Não era Sidónio forcado nem fanfarrão, mas 

que era herói solitário, amado por multidões, sem apoio de partidos e sobretudo sem apoios maçónicos, 

isso acontecia.”
2216

, “como era possível nestes tempos conturbados esconder-se a um pai que seu filho 

fora preso, seu filho rebelde que deixava de o ser”
2217

, “Júlio prostrado pela opressão e incapaz de agir, 

capaz que fosse, nada havia a fazer.”
2218

, “acaso ela soubera e teria uma crise”
2219

, “Pedro reintegrara-se 

no seu posto de médico das Termas, soldado jamais perde o lugar, o que perde é a oportunidade.”
2220

, 

“natural pois a sua reacção de repúdio quando o recém-chegado começara a conquistar clientela”
2221

, 

“Pois assim aconteceu com o médico que estava e o soldado que vinha, não que este fosse génio, mas era 

bom e sobretudo herói e lindo”
2222

, “e sentiu-se tocada pelo apego da mãe a seu filho, muito embora se 

diga não poderem os profissionais de saúde ter tais sentimentos.”
2223

, “cobiçosas da fortuna, não da 

pessoa que a pessoa se dissolvia no oiro que valia.”
2224

, “pois muito mais perigosa que uma amante era 

uma senhora conhecida.”
2225

, “a distracção por vezes funciona assim, quando se consegue passar distraído 

pela vida, cada vez se torna mais difícil.”
2226

, “as perguntas óbvias são frequentemente as mais difíceis de 

pôr”
2227

, “muita coisa ao mesmo tempo causa barafunda”
2228

, “era fenómeno puramente feminino, ou não 

fora Paris o feudo das mulheres”
2229

, “Sacrifício seria, mas divertido, os nobres rapazes divertiam-se!”
2230

, 

“ou pelo menos não devia haver”
2231

, “Não ligasse às calúnias e seguisse em frente, poderia ter criado 

uma escola precursora, mas ele não possuía aquela força interior que instiga os pioneiros”
2232

, “E como 

ele próprio se sentia vítima deles!”
2233

, “ainda não sábia, porque nunca o seria”
2234

, “como evoluíra desde 

que nascera a primeira!”
2235

, “havia nesta mulher audaciosa um fundo quase infantil de inocência”
2236

, 
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“mas talvez não lhe passasse pela sua mente íntegra um logro tão grave”
2237

, “custa guardar um segredo 

de morte comunicada e ainda não cumprida”
2238

, “os fenómenos inauditos que se passavam.”
2239

, “se o 

homem bom, lá em França, soubesse o que se passava na sua cabeça, viria correndo, com asas nos pés e 

dar-lhe-ia uma sova”
2240

, “diga-se em abono da verdade, com bastante proveito.”
2241

, “há uma certa 

confusão dos santos padroeiros lisboetas, Santo António e São Vicente, com uma cidade como Lisboa até 

um terceiro seria aceite.”
2242

, “abria-se em admiráveis linhas geométricas até às águas do estuário fluvial 

– nem por encomenda.”
2243

, “Não abriu a boca até ao dia seguinte, era mesmo dela adiar os 

problemas”
2244

, “A cerimónia do casamento foi sumptuosa, como não podia deixar de ser”
2245

, “era aquela 

teima própria dos tímidos, rara mas tenaz”
2246

, “sempre o bem vence o mal, é a única certeza dos 

crentes”
2247

, “Paris… é uma falta de imaginação, mas acaba-se sempre por cair em Paris.”
2248

, “poder-se-

ia até dizer que fora fugaz e escandalosa”
2249

, “Foi este o seu testamento que a  testamenteira cumpriu 

muito mal, pelo menos na sua opinião.”
2250

, “donde se pode inferir da precariedade dos rumos 

existenciais”
2251

, “a neutralidade tinha destas exigências cruéis”
2252

, “mas também ela se amaciava com o 

neto, quem diria.”
2253

, “e quanto sofrera!, quanto sofria!, em nada alterava na aparência a sua vida.”
2254

, 

“Não lhe acudiam estas cogitações assim, em claros raciocínios argumentáveis”
2255

, “Como facilmente se 

compreende: Mãe tão extremosa, tão esforçada, traírem-na as duas filhas, ela que lhes dera a vida, e que 

vida!, dar a vida todas as mães dão, porém ela dera-lhes uma vida de excelência.”
2256

, “dons desses 

nascem com a pessoa, essa de se exigirem os mesmos dons a todos”
2257

, “Pecado seria, mas o fruto dele 

era divino”
2258

, “um bode expiatório dá sempre jeito, e neste caso não seria bode, nem expiatório mas 

corpo de delito assumido.
2259

”, “Esta a razão pela qual Maria Teresa partira já tarde, e incomodada.”
2260

, 

“escrevesse ele um livro e seria célebre se lho publicassem, eventualidade que em Portugal não teria 
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hipótese”
2261

, “como aliás a escandalizava muita coisa”
2262

, “praticamente deixou de se utilizar o 

aparelho; malditas invenções.”
2263

, “fora ele corrupto e venal, vivendo em luxos apolíneos e faria jus às 

injustiças praticadas que, pelo facto de ser incorrupto o seu autor, não deixavam de ser injustiças”
2264

, 

“boa observadora sim, mas de superfície”
2265

, “não é fácil dever-se a vida a intervenção directa do 

sobrenatural.”
2266

, “No que não deixava de ter razão.”
2267

, “não era Firmina muito dada a falas”
2268

, “coisa 

impensável nesta personalidade optimista.”
2269

, “como diz o poeta maior e muitas vezes como Camões ela 

amaldiçoou o dia em que nascera”
2270

, “era assim esta família, vibrava como arco de violino”
2271

, 

“delírios de fantasias eróticas que ela não sabia serem eróticas”
2272

, “incompleta fora a sua vida, diria ele 

sardonicamente”
2273

, “e que grandes diferenças!”
2274

, “curioso como cada um elegia um sentido 

diferente”
2275

, “mulher sozinha é sempre um peso futuro”
2276

, “a família de um padre alarga-se às suas 

ovelhas, sendo que os elementos da família de sangue nunca são ovelhas, mesmo vestindo-lhes a 

pele.”
2277

, “Comentário infundado, jamais Francisco pretenderia passar por herói.”
2278

, “quem diria que 

tinha tantos problemas”
2279

, “pensamento perverso sobre uma família digna de orgulho”
2280

, “quase como 

se fora uma criança, há cada reviravolta!”
2281

, “nisso é que a avó não estaria de acordo.”
2282

, “Se ela 

soubesse o que se passava, entraria em pânico”
2283

, “é bom ter uma família grande e muitos amigos, dá 

uma segurança indiscutível.”
2284

, “com objectivos ortodoxos, claro.”
2285

, “Mas ela não ouviu porque Deus 

falou muito baixinho e de qualquer modo ela não estava à espera que Deus falasse.”
2286

, “era assim a vida, 

pragmática e sem romantismos.”
2287

, “foi um dos tais que não comungou do absoluto.”
2288

, “metáfora 

pouco adequada mas elucidativa”
2289

, “Devido ao epíteto que o adjectiva, torna-se difícil determinar se o 
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Presença, 1999, pág. 167. 
2262

  Idem, Ibidem – pág. 172. 
2263

  Idem, Ibidem – pág. 186. 
2264

 Idem, Ibidem – pág. 193. 
2265

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
2266

  Idem, Ibidem – pág. 205. 
2267

  Idem, Ibidem – pág. 206. 
2268

 Idem, Ibidem – pág. 208. 
2269

  Idem, Ibidem – pág. 210. 
2270

  Idem, Ibidem – pág. 218. 
2271

  Idem, Ibidem – pág. 229. 
2272

  Idem, Ibidem – pág. 233. 
2273

  Idem, Ibidem – pág. 237. 
2274

  Idem, Ibidem – pág. 238. 
2275

  Idem, Ibidem – pág. 244. 
2276

  Idem, Ibidem – pág. 254. 
2277

  Idem, Ibidem – pág. 260. 
2278

 Idem, Ibidem – pág. 282. 
2279

  Idem, Ibidem – pág. 284. 
2280

  Idem, Ibidem – pág. 285. 
2281

  Idem, Ibidem – pág. 285. 
2282

  Idem, Ibidem – pág. 286. 
2283

  Idem, Ibidem – pág. 287. 
2284

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 16. 
2285

  Idem, Ibidem – pág. 17. 
2286

  Idem, Ibnidem – pág. 26. 
2287

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2288

  Idem, Ibidem – pág. 39. 
2289

  Idem, Ibidem – pág. 50. 



 420 

movimento, dito da maioria silenciosa, a representava ou não.”
2290

, “era assim esta mulher confiante”
2291

, 

“Maria Teresa, a tal do vaticínio”
2292

, “conselho óbvio do senso comum”
2293

, “era justo, tira de um lado e 

dá do outro”
2294

, “a fé irracional do milagre, já referida atrás”
2295

, “Assim funcionava esta mulher 

impulsiva”
2296

, “De onde se pode inferir da relatividade dos juízos humanos”
2297

, “tendo razão sobre o 

comentário da luta crucial e menos sobre o despropósito orgânico”
2298

, “Se a sogra Maria Teresa fosse 

viva, diria, com a graça costumeira”
2299

, “capitão de Abril seria, companheiro, amante, mas sensato”
2300

, 

“embora o conceito de velhice seja relativo”
2301

, “às vezes nem um adulto, quanto mais uma criança!”
2302

, 

“há quem discuta se é genético, se é fruto das vicissitudes existenciais, para o caso não interessa”
2303

, 

“metáfora aparentemente pouco certeira, a autoria pertence a João que por acaso topou a 

incongruência”
2304

, “que gafe esta de se devotar ao próximo”
2305

, “quem diria, ela que nascera quase 

morta”
2306

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2290

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 55. 
2291

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
2292

  Idem, Ibidem – pág. 57. 
2293

  Idem, Ibidem – pág. 58. 
2294

  Idem, Ibidem – pág. 60. 
2295

  Idem, Ibidem – pág. 64. 
2296

  Idem, Ibidem – pág. 69. 
2297

  Idem, Ibidem - pág. 125. 
2298

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
2299

 Idem, Ibidem – pág. 145. 
2300

  Idem, Ibidem – pág. 147. 
2301

  Idem, Ibidem – pág. 147. 
2302

  Idem, Ibidem – pág. 210 
2303

  Idem, Ibidem – pág. 237 
2304

  Idem, Ibidem – pág. 246. 
2305

  Idem, Ibidem – pág. 255. 
2306

  Idem, Ibidem – pág. 275. 
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Poema apresentado como sendo de Cristóvão Ayres 
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Excerto de um artigo sobre a ModaLisboa com referência à passagem de modelos de 

1937 efetuada, entre outras, pela casa Bobone
2307

 

 

 Os grandes armazéns de Lisboa já organizavam passagens de modelos desde o final dos 

anos 20, mas só em 1937 o primeiro evento de alta costura em Portugal mostrou às senhoras da alta 

sociedade o que estava a dar em Paris – num salão luxuoso, do Palácio Foz, serviu-se chá, ouviu-se 

uma orquestra de jazz e dançou-se até às 9h da noite.  
 

 “O dia de ontem foi um dia de frenesim à volta do chá de hoje no Maxim´s. Os telefones 

retiniram a todas as horas a pedir mesas, com todos os empenhos, de todas as formas e feitios. Mesas!...e 

a resposta era a desilusão constante, irremediável: impossível…Esgotou-se tudo.” 

 A notícia de capa do Diário de Notícias de 6 de Novembro de 1937 dava conta da euforia em 

torno do primeiro Chá de Alta-Costura organizado pela revista feminina Eva: Jornal da Mulher e do Lar, 

fundada 12 anos antes. Nessa tarde, a partir das 16h, a passagem de modelos – à imagem das que hoje 

conhecemos e até então inédita em Portugal – teria lugar nos majestosos salões do clube restrito dos 

Restauradores, frequentado pela elite de Lisboa e conhecido por Maxim´s (era dentro do Palácio Foz e o 

nome vinha do luxuoso restaurante parisiense da moda).  

 Eram tantas as pessoas a querer assistir ao “espectáculo deslumbrante” que à última hora foram 

inventados “bilhetes de circulação” – entradas pagas que não permitiam ocupar mesas e usufruir do 

lanche. Estes espectadores tinham de permanecer em pé, encostados às paredes, sem perturbar o desfile 

das manequins com os seus vestidos de noite, que passariam entre as mesas redondas impecavelmente 

postas sobre os lustres de cristal.  

 No dia seguinte, o relato do evento feito pelo DN não podia ser mais entusiástico: “Uma linda 

parada de elegâncias”. E assim foi: para ver passar as últimas criações das duas casas de moda mais 

conceituadas de Lisboa – a Bobone e a Madame Valle – marquesas, viscondessas e baronesas da capital, 

algumas com os maridos e filhos, vestiram as melhores toilettes e casacos de pele para, depois de o chá 

ser servido, assistirem ao desfile pioneiro e dançarem até às 21h, sempre ao som da orquestra residente, a 

Jazz-Band Urceira.  

 Os vestidos das colecções de Inverno de Maria Luísa Silva Teixeira, a proprietária da Casa 

Bobone, no Chiado, e de Maria da Piedade do Vale, fundadora da Madame Valle, no Marquês de Pombal, 

eram anunciados de acordo com os seus nomes afrancesados, ou não tivessem estas duas senhoras da alta 

sociedade lisboeta o hábito de, duas vezes por ano, apanhar o comboio Sud-Express e rumar a Paris, 

capital mundial da moda desde meados do século XIX, numa viagem de mais de 48 horas. Por lá 

conviviam com costureiros de renome como Lelong, Madame Paquin, Madeleine Vionnet, Patou, Chanel 

e Lanvin, viam montras, estudavam as últimas tendências e compravam tecidos ou as famosas (e 

caríssimas) toiles – versões de peças feitas pelos estilistas para testar os modelos, geralmente em 

materiais pobres e maleáveis como a musselina ou até papel.  

 De regresso a Lisboa, não só apresentavam as suas criações originais como imitavam vestidos 

franceses, chegando a usar exactamente as mesmas cores e padrões. 

 “A minha avó não sabia coser um botão, mas tinha um bom gosto extraordinário. Era uma 

mulher muito chique. Começou por trazer de Paris coisas para as amigas, até que um dia decidiu abrir 

uma casa particular sofisticada, onde as senhoras eram recebidas por uma première (a empregada que as 

ia buscar à porta) e encaminhadas para uma sala decorada com luxo”, recorda a escritora Luísa Beltrão, 

neta de Maria Luísa Silva Teixeira. “A Casa Bobone, que começou num rés-do-chão da Rua Ivens, ao 

Chiado, funcionava à porta fechada e trouxe para Portugal o conceito de boutique, oferecendo alguns 

requintes como forros de vestidos em seda natural.” (…) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2307

 Cf. http://www.modalisboa.pt/mundomlxblank.php?menulateral=210233&view= mundomlx_pt_ 

pressiframe&criterio=_chave%20like%20%600.06875100%201240583010%60&lang=pt (Consultado 

em 23/05/2011). 

 

http://www.modalisboa.pt/mundomlxblank.php?menulateral=210233&view=%20mundomlx_pt_%20pressiframe&criterio=_chave%20like%20%600.06875100%201240583010%60&lang=pt
http://www.modalisboa.pt/mundomlxblank.php?menulateral=210233&view=%20mundomlx_pt_%20pressiframe&criterio=_chave%20like%20%600.06875100%201240583010%60&lang=pt
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Comunicado de propaganda clandestina 
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Comunicados do MFA do dia 25 de abril de 1974
2308

 

 

 

 

              
 

 

 

 

                 
 

                                                 
2308

 Cf. página da Biblioteca Nacional dedicada ao dia 25 de abril: da efemeridade à História 

(purl.pt/94/1/01/0001/index.html, consultado em 4/05/2012). 
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Expressões pertencentes ao registo popular  

 

“brigas”
2309

, “Manel Jaquim”
 2310

, “atafulhavam”
2311

, “chafurdar”
2312

, “atamancadas”
2313

, 

“arrebanhada”
2314

, “enfartado com a tirania”
2315

, “arrepanhou as tripas”
2316

, “achincalhá-las”
2317

, 

“embezerravam”
2318

, “atravancado nela”
2319

, “leva-os a trouxe-mouxe”
2320

, “carrego das mágoas”
2321

, 

“sedento de se achegar”
2322

, “bulir com os sentimentos”
2323

, “Mulheres dessa laia”
2324

, “devias pintar a 

cara de preto, uma puta é o que tu és”
2325

, “à socapa”
2326

, “vivia como os labregos, que os labregos 

falavam dele à boca cheia”
2327

, “Ermelinda parira”
2328

, “inté me assustou”
2329

, “valdevinos”
2330

, “que o 

capara no espírito”
2331

, “paspalho”
2332

, “dera um safanão”
2333

, “tem um topete”
2334

, “tom levemente 

chocarreiro”
2335

, “arrepanhavam-lhe”
2336

, “escancaradas”
2337

, “o toleirão”
2338

, “bombista assanhado”
2339

, 

“esparramava”
2340

, “macambúzio”
2341

, “fui-lhes à cara”
2342

, “galhofar”
2343

, “megera”
2344

, “cornudo”
2345

, 

“lambisgóias”
2346

, “levou com um manguito”
2347

, “só gostam de valdevinos”
2348

, “fora um paspalho”
2349

, 

                                                 
2309

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 21 
2310

 Idem, Ibidem – pág. 26. 
2311

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2312

 Idem, Ibidem – pág. 28. 
2313

 Idem, Ibidem – pág. 32. 
2314

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2315

  Idem, Ibidem – pág. 42. 
2316

 Idem, Ibidem – pág. 58. 
2317

 Idem, Ibidem – pág. 75. 
2318

 Idem, Ibidem – pág. 96. 
2319

 Idem, Ibidem – pág. 108. 
2320

 Idem, Ibidem – pág. 122. 
2321

 Idem, Ibidem – pág. 128. 
2322

 Idem, Ibidem – pág. 128. 
2323

 Idem, Ibidem – pág. 133. 
2324

  Idem – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 45. 
2325

  Idem, Ibidem – pág. 45. 
2326

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
2327

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
2328

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
2329

  Idem, Ibidem – pág. 68. 
2330

  Idem, Ibidem – pág. 69. 
2331

  Idem, Ibidem – pág. 71. 
2332

 Idem, Ibidem – pág. 74. O termo ocorre duas vezes na mesma frase. 
2333

 Idem, Ibidem – pág. 77. 
2334

  Idem, Ibidem – pág. 79.  
2335

  Idem, Ibidem – pág. 79. 
2336

  Idem, Ibidem – pág. 82. 
2337

  Idem, Ibidem – pág. 85. 
2338

 Idem, Ibidem – pág. 88. 
2339

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
2340

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
2341

  Idem, Ibidem – pág. 91. 
2342

  Idem, Ibidem – pág. 111. 
2343

  Idem, Ibidem – pág. 115. 
2344

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
2345

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
2346

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
2347

  Idem, Ibidem – pág. 153. 
2348

  Idem, Ibidem – pág. 158. 
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“duravam-lhe um fogacho os dissabores”
2350

, “em chispa”
2351

, “mudou os tinos por uns tempos”
2352

, 

“rameira”
2353

, “numa gana impetuosa”
2354

, “catava-os por todo o lado”
2355

, “são todos a mesma 

canalha”
2356

, “sem bulha”
2357

, “tom chocarreiro”
2358

, “uma estopada!”
2359

, “o gajo”
2360

, “dar-lhe-ia uma 

sova”
2361

, “um pingo de mágoa”
2362

, “cambada”
2363

, “catava-se”
2364

, “topavam”
2365

, “Capaste-o”
2366

, 

“talvez aí lhe enrijem os tomates”
2367

, “escolher uma espelunca”
2368

, “o marido e a mulher têm que enfiar-

se um no outro”
2369

, “se eu não tenho tesão?”
2370

, “tem genica”
2371

, “à torreira do sol”
2372

, “és um 

banana”
2373

, “cangas marialvas”
2374

, “óptima parideira”
2375

, “uma megera”
2376

, “não tem tomates”
2377

, 

“chiliques”
2378

, “provocar chispas”
2379

, “chata”
2380

, “boazona”
2381

, “que se lixe”
2382

, “era barrete”
2383

, 

“afinfas”
2384

, “manápula”
2385

, “é uma seca”
2386

, “cotomiço”
2387

, “inveja de palermas”
2388

, “serigaita”
2389

, 

                                                                                                                                               
2349

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 170. 
2350

  Idem, Ibidem – pág. 189. 
2351

  Idem, Ibidem – pág. 190. 
2352

  Idem, Ibidem – pág. 212. 
2353

  Idem, Ibidem – pág. 239. 
2354

  Idem, Ibidem – pág. 258. 
2355

  Idem, Ibidem – pág. 259. 
2356

  Idem, Ibidem – pág. 268. 
2357

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

41. 
2358

  Idem, Ibidem – pág. 51. 
2359

 Idem, Ibidem – pág. 62. 
2360

 Idem, Ibidem – pág. 70 e 258 sob a forma “ao gajo”. 
2361

  Idem, Ibidem – pág. 84. 
2362

  Idem, Ibidem – pág. 100 
2363

  Idem, Ibidem – pág. 118 e 189. 
2364

  Idem, Ibidem – pág. 118. Volta a ocorrer na página 168 na forma “Catava”, na página 220 como 

“catara”. 
2365

  Idem, Ibidem – pág. 118. 
2366

  Idem, Ibidem – pág. 119 
2367

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
2368

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
2369

 Idem, Ibidem – pág. 126. 
2370

  Idem, Ibidem – pág. 127. 
2371

  Idem, Ibidem – pág. 141. 
2372

  Idem, Ibidem – pág. 141. 
2373

  Idem, Ibidem – pág. 145. 
2374

  Idem, Ibidem – pág. 145. 
2375

  Idem, Ibidem – pág. 147. 
2376

  Idem, Ibidem – pág. 159. 
2377

 Idem, Ibidem – pág. 163. 
2378

  Idem, Ibidem – pág. 179. 
2379

  Idem, Ibidem – pág. 192. 
2380

  Idem, Ibidem – pág. 194. 
2381

  Idem, Ibidem – pág. 194. 
2382

  Idem, Ibidem – pág. 195 e 253. 
2383

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
2384

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
2385

  Idem, Ibidem – pág. 196. 
2386

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2387

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2388

  Idem, Ibidem – pág. 205. 
2389

 Idem, Ibidem – pág. 222. 
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“uma ova”
2390

, “sou uma burgessa”
2391

, “pachorra para o aturar”
2392

, “em casa de uns bifes”
2393

, “raio de 

miúda”
2394

, “Gaita”
2395

, “uma vida de espavento”
2396

, “vidinha macaca, malandro, sacana, filho da puta, 

cobardolas!”
2397

, “À séria”
2398

, “o raio da rapariga”
2399

, “tretas”
2400

, “quem raio”
2401

, “em barda”
2402

, 

“toleirões”
2403

, “tumulto danado”
2404

, “largar o choco”
2405

, “topava”
2406

, “um banana”
2407

, “safar da 

prisão”
2408

, “estava nas tintas”
2409

, “à socapa”
2410

, “a culpa é do maricas do Caetano”
2411

, “cornada nos 

tomates”
2412

, “contra a porra do mundo”
2413

, “o gajo”
2414

, “toleirona”
2415

, “homem com tomates”
2416

, 

“vinha-lhe ganas”
2417

, “a paparoca”
2418

, “as pegas, as mulheres de prazer”
2419

, “topa-se à légua”
2420

, 

“baba-se todo quando lhe apreciam os cavalos”
2421

, “desses cagões”
2422

, “faz-me uma cena”
2423

, “só se 

safa”
2424

, “bolas, não tenho mesmo sorte”
2425

, “Vale mais uma boa pinocada”
2426

, “Chafurdar nas 

neuras”
2427

, “gaita”
2428

, “Recebes o prémio das merdas que tens andado a fazer”
2429

, “sacanas”
2430

, 

                                                 
2390

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 246 e 251. 
2391

  Idem, Ibidem – pág. 259. 
2392

  Idem, Ibidem – pág. 264. 
2393

  Idem, Ibidem – pág. 271. 
2394

  Idem, Ibidem – pág. 271. 
2395

  Idem, Ibidem – pág. 272 e 287. 
2396

  Idem, Ibidem – pág. 278. 
2397

  Idem, Ibidem – pág. 281. 
2398

  Idem, Ibidem – pág. 287. 
2399

  Idem, Ibidem – pág. 287. 
2400

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 14. 
2401

  Idem, Ibidem – pág. 15. 
2402

  Idem, Ibidem – pág. 15. 
2403

  Idem, Ibidem – pág. 16. 
2404

  Idem, Ibidem – pág. 18. Esta expressão ocorre duas vezes na mesma frase. 
2405

   Idem, Ibidem – pág. 21. 
2406

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2407

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
2408

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2409

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2410

  Idem, Ibidem – pág. 31 e 45. 
2411

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2412

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2413

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2414

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2415

  Idem, Ibidem – pág. 34. 
2416

  Idem, Ibidem – pág. 36. 
2417

  Idem, Ibidem – pág. 37. 
2418

  Idem, Ibidem – pág. 37. 
2419

  Idem, Ibidem – pág. 41. 
2420

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2421

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2422

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2423

  Idem, Ibidem – pág. 49. 
2424

  Idem, Ibidem – pág. 59. 
2425

  Idem, Ibidem – pág. 60. 
2426

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
2427

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
2428

  Idem, Ibidem – pág. 64 e 93. 
2429

  Idem, Ibidem – pág. 70. 
2430

  Idem, Ibidem – pág. 70 e 121 com duas ocorrências, uma no singular e outra no plural. Vocábulo 

utilizado, ainda, no singular na página 216. 
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“sacanice”
2431

, “lixar-se uns aos outros”
2432

, “catou”
2433

, “o coito”
2434

, “minha tarada”
2435

, “os que piraram 

aqui a pirarem-se”
2436

, “qualquer dia estoiro”
2437

, “arreda que és inimigo”
2438

, “E toma, um manguito”
2439

, 

“o palhaço do Vasco Gonçalves”
2440

, “São homens ou são chocas? (…) nem armas nem bófias”
2441

, 

“agarrarem a revolta pelos cornos”
2442

, “porra de vida”
2443

, “subiu uma série de furos”
2444

, “havia três 

meses que estorcegava”
2445

, “um berbicacho”
2446

, “Ó pá (…). A fúria dos gajos”
2447

, “o tanas”
2448

, “um 

par de cornos”
2449

, “cara de pau”
2450

, “enrabar a todos”
2451

, “encornar”
2452

, “Cornos sim”
2453

, “tom 

chocarreiro”
2454

, “tentava levantar a garimpa”
2455

, “não tem é pachorra (…) pisgou-se”
2456

, “uma data de 

caretas”
2457

, “só faço merda”
2458

, “homessa!”
2459

, “agora aguente-lhe o coice”
2460

, “um homem não é de 

pau”
2461

, “fazer o frete”
2462

, “Não sejas careta! (…) é bom que se farta.”
2463

, “moça catita”
2464

, “Um 

gajo”
2465

, “ainda terei tomates?”
2466

, “uma estucha que dera frutos”
2467

, “anda um tipo a esfolar-se, feito 

parvo”
2468

, “capou o meu pai, capou os meus irmãos, não me capou a mim”
2469

, “eu sei de um gajo 

fixe”
2470

, “tem pancada”
2471

, “estava na berra”
2472

, “paneleiro”
2473

, “vai-te embora cabrão”
2474

, “gajo é 
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2450

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2451
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2452
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2453
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2454

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2455

  Idem, Ibidem – pág. 184. 
2456

  Idem, Ibidem – pág. 185. 
2457

  Idem, Ibidem – pág. 185. 
2458

  Idem, Ibidem – pág. 191. 
2459

  Idem, Ibidem – pág. 197. 
2460

  Idem, Ibidem – pág. 199. 
2461

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
2462

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2463

  Idem, Ibidem – pág. 205. 
2464

  Idem, Ibidem – pág. 208. Expressão reiterada na mesma frase. 
2465

  Idem, Ibidem – pág. 214. 
2466

  Idem, Ibidem – pág. 214. 
2467

  Idem, Ibidem – pág. 216. 
2468

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
2469

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
2470

  Idem, Ibidem – pág. 218. 
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pirado”
2475

, “queres apanhar sacana”
2476

, “estás feito num oito”
2477

, “não és paneleiro”
2478

, “o gajo é 

fixe”
2479

, “cabrão de merda”
2480

.  

 

Posicionamento do narrador: perspetiva feminina 

 

 “E porque ele era sabido e ela não, foram homem sabedor e virgem iniciada, assim se prende a mulher 

quando ela se abre ao prazer, muito poucas se abriam e mal sabiam os homens o poder que tinham, que a 

maior parte não o usava na sua mulher por respeito da legitimidade sagrada do matrimónio e por isso o 

vieram a perder, que as mulheres aprenderam a desenvencilhar-se por si.”
2481

, “eram assim as 

sensibilidades femininas, escudando-se como podiam dos temores de perderem a atracção varonil e no 

desconhecimento dos seus corpos, que se mantinham envoltos nas brumas do pecado – corpo de mulher 

séria escondia-se no medo atávico dos corpos obscenos das mulheres perdidas.”
2482

, “fenómeno 

puramente feminino, ou não fora Paris o feudo das mulheres.”
2483

. 

 

Posicionamento do narrador: perspetiva masculina 

 

 “Uma mulher são sempre as mulheres que fazem coisas destas”
2484

, “Cada mulher aparecia-lhe como a 

mulher única, ou seja, havia muitas mulheres únicas para ele, o que do ponto de vista feminino pode 

parecer impossível, mas do seu ponto de vista não era.”
2485

, “mulher maternal não o é só de seus filhos, 

abraça com olhos protectores os que a eles se ajeitam e essa é a virtude que a maioria dos homens 

procura, mesmo no sexo, pois uma vez saciados do prazer, sem esses braços firmes, sentem-se eles 

vazios.”
2486

,”porém muitos casos amorosos tivera: os casos de guerra eram acasos que reuniam seres 

transidos de medo, seres isolados, nada tinham a ver com o resto. Amar na Flandres era obrigação 

humana”
2487

, “Que esposa tivesse os seus deslizes era reprovável mas tolerado, agora uma divorciada 

tornava-se perigo social, tentação viva dos homens, que os homens apenas a olhavam já como carne de 

segunda.”
2488

. 
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Expressões de carácter dubitativo 

 

 “Talvez por isso venha a ser um rei comedido e cauteloso.”
2489

, “porque se o tivesse, quem sabe seria 

ouvido.”
2490

, “Talvez que a qualidade deste exílio, tão diferente da maior parte dos outros (…). Talvez 

que a qualidade deste exílio, que se tornara retiro (…)”
2491

, “Nunca se preocupara muito com o futuro dos 

cinco filhos que o primeiro marido lhe dera, talvez porque fosse nova, talvez porque eles fossem ricos, 

talvez porque muito mais amava este filho do que amara os outros.”
2492

, “Poder-se-á perguntar porque 

terá sido considerada esta criança pelo austero avô um presente do Céu e não qualquer um dos cinco netos 

que já tinha, resposta impossível de dar (…)”
2493

, “numa demonstração de ser capaz e sobretudo de ser 

ainda capaz, talvez para o ano não seja.”
2494

, “de tal modo que será legítimo pôr o velho dilema se é a 

situação que forma a pessoa, se é a pessoa que gera a circunstância.”
2495

, “Se ele foi cúmplice, se pôs em 

risco a brilhante carreira, se estava de boa fé, são os enigmas que ficam em suspenso”
2496

, “seria da idade 

que amacia as asperezas, ou seria talvez do carácter de sua nora que a conquistara”
2497

, “tivesse ela 

reparado e mais comedida se poderia tornar, ou talvez não”
2498

, “mas talvez ela se referisse ao feitio 

impetuoso e magnânimo”
2499

, “Talvez a única a entendê-lo fosse a avó Maria Eugénia”
2500

, “Talvez por 

isso, o futuro grande historiador e pedagogo lhe aceitasse os remoques”
2501

, “Talvez por isso a libertação 

dos reclusos de Caxias tenha sido um acto em estado de graça, quando não havia ainda máculas a 

ensombrar o cenário.”
2502

, “onde estava a simplicidade, não sei dizê-lo, porém ele considerara simples, 

talvez em função dos esquemas múltiplos e tortuosos que a vida lhe fizera conhecer.”
2503

. 

 

Incursões do narrador pelo futuro  

 

“Foi então que se deu uma ocorrência estranha que viria a mudar completamente a sua existência.”
2504

, 

“jamais ao longo da vida recorreu a oratórios”
2505

,  “Mas a questão ibérica manter-se-á por muito tempo e 

irá fazer correr muita gente, prenúncio de futuras uniões menos polémicas e mais eficientes.”
2506

, “E não 
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  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 38. 
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2505

  Idem, Ibidem – pág. 67. 
2506

 Idem, Ibidem – pág. 73.  
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se enganava, o tempo dar-lhe-ia razão.”
2507

, “Tal como Saldanha, não irá participar na largada da armada 

de Belle Isle para a Terceira”
2508

, “que irão povoar os devaneios daqueles que não embarcam nas sendas 

do progresso.”
2509

, “Viria a ser talvez a personagem mais controversa do liberalismo.”
2510

, “Por isso vai 

ser aplaudido”
2511

, “Chamaram-lhe a Revolta da Maria da Fonte e vai permanecer no imaginário popular 

como o símbolo da pujança dos oprimidos.”
2512

, “Até ao fim há-de se defender acusando”
2513

, “Porém, 

uma grande convulsão viria a alterar o seu quotidiano, convulsão que o levaria a pôr em causa a tal 

harmonia por que sempre se pautara. E depois, novas gerações se avizinhavam, gerações nascidas no 

sossego, marcadas pelo tédio e pelas paixões da alma, gerações que iriam enunciar novos problemas, não 

tanto sobre as liberdades institucionais, mas sobretudo sobre a liberdade interior do homem. E ele ainda 

se iria confrontar com elas.”
2514

, “Mais tarde emigrou para África com o filho e por lá casou.”
2515

, 

“Mandara-lhe dinheiro durante muitos anos, sem cair na tentação de satisfazer os seus sonhos maternais. 

Até porque depois outro menino, bem mais próximo a ocupou.//Ao irmão, nunca mais o viu.”
2516

, 

“Morreria dois anos depois, tuberculoso pelo esforço ininterrupto.”
2517

, “e sempre se iriam manter juntas 

pela vida fora, apesar dos diferentes destinos de cada uma.”
2518

, “Mal ela sabia o peso que as suas 

palavras tinham.”
2519

, “Quando, já velhinha, Albertina voltara pela segunda vez ao Bom Jesus … 

Albertina calou-se.”
2520

, “Assim, não assistiu aos acontecimentos dolorosos que viriam a enlutar a 

família.”
2521

, “Iria ter saudades deste tempo irreverente, onde se sentia um rapaz e os esforços tinham 

sempre prémio.”
2522

, “só mais tarde vieram os ciúmes, quando se encontrava já segura da posição 

adquirida.”
2523

, “seria tímido até morrer”
2524

, “É que, nesse ano de 1899, os padecimentos físicos de Júlio 

vieram a tornar-se preocupantes.”
2525

, “Só mais tarde, quando já não precisava, Júlio soube de muitos que 

padeciam do mesmo mal”
2526

, “toda a vida, ela falou desta convivência”
2527

, “Luís mal sabia o perigo que 

era, soube-o rapidamente.”
2528

, “vindo a construir fortuna fabulosa”
2529

, “Assim, das fortunas de um lado 
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e doutro, os descendentes pouco viriam a lucrar”
2530

, “mas isso foi muito mais tarde”
2531

, “Só muito mais 

tarde Maria Teresa falou nisto à mãe e daqui resultou grave querela de Júlio contra seu irmão António, 

vindo este a alugar uma outra quinta (…). Porém, isso foi só depois do nascimento da criança”
2532

, “Alma 

para o negócio viria ela a ter”
2533

, “Elisa, já tuberculosa sem o saber, o desgosto avolumou-lhe o mal e por 

ele veio a conhecer-se da doença, o marido levou-a para Cambaux, no sul da França, onde morreu um ano 

depois de sua mãe”
2534

, “e tornou-se ele amuleto de sorte, até que um dia o vendeu e a sorte a 

abandonou.”
2535

, “ noite que ficará na História com o nome de noite sangrenta.”
2536

, “ainda era cedo para 

a libré”
2537

, “E toda a vida ele a perseguiria como uma praga indecente.”
2538

, “mal sabia que quando 

voltasse a Areosa, tal como a amara, deixara de existir.”
2539

, “Porém, nunca ele o soube”
2540

, “tanta coisa 

mudara e a vida dela iria mudar muito mais; isso ela não sabia”
2541

, “o futuro bode expiatório da 

traição”
2542

, “E depois este estado veio a anular-se com outro desgosto”
2543

, “Nessa ocorrência não viria a 

desempenhar papel algum, a não ser mais tarde”
2544

, “Mais tarde arranjou uma amante e acalmou-se; 

porém, isso foi mais tarde.”
2545

, “Neste caso, o futuro viria a ludibriar o ditado”
2546

, “e na História viria a 

ser julgado como traidor pela esquerda e pela direita”
2547

, “O 1.º de Maio desse ano realizou-se como não 

tornaria a ser realizado”
2548

, “e endossado por uma minoria, o que viria a levantar problemas futuros”
2549

, 

“Tal como o agente teatral repetiria treze anos mais tarde, embora com entoação diversa e implicações 

muito mais gravosas.”
2550

, “Mais tarde diria que fora uma refugiada política, mas isso foi mais tarde”
2551

, 

“no enterro do marido ainda a viúva não conhecia o vergonhoso segredo de Afonso”
2552

, “afirmaria mais 

tarde o dito (…) mas isso foi mais tarde”
2553

, “um entendimento que durou dois anos. Depois o 

entendimento desfez-se.”
2554

, “Tais raciocínios apenas desabrochariam mais tarde”
2555

, “mas isso 
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aconteceu muito mais tarde, três anos depois, entretanto muita coisa se passara, em três anos passam-se 

muitas coisas.”
2556

. 

  

Intervenções do narrador  

 

“pois que a morte, mais que a vida, tem de ser justificada”
2557

, “Muito embora correndo o perigo de uma 

comparação bombástica, poder-se-ia dizer que ele personalizava o filósofo político que Platão criara.”
2558

, 

“Poderosos são os mitos.”
2559

, “Amado, adorado, é o símbolo da esperança. Sentimento que fica quando 

tudo o resto desaparece. Por isso vai ser tão difícil de vencer.”
2560

, “são impedidos de desembarcar no solo 

amigo por uma esquadra inglesa, porque subitamente a Inglaterra não quer acusações de compadrio, uma 

coisa é acoitar revolucionários, outra é permitir revoluções”
2561

, “São tantos os casos sabidos ou secretos 

a testemunharem um desenraizamento que vai enrolando nas agruras do exílio longo e dolorido”
2562

, “São 

acasos da História que nada têm a ver com estratégias, nem com poderes, apenas com sentimentos.”
2563

, 

“Mas esta festa era importante, de memórias assim se vivia o futuro.”
2564

, “onde se cava um fosso entre o 

íntimo e a mundaneidade, este país está cada vez mais moribundo.”
2565

, “a vida era assim mesmo, 

pagavam-se preços pela felicidade”
2566

,  “que o segredo é melhor guardião de lembranças que o exposto à 

usura do tempo,”
2567

, “quando o coração balança entre dois pólos, anseia-se pelo que está mais 

longe.”
2568

, “E porque, apesar da coragem do paciente, entendiam alguma coisa da natureza humana, 

deixaram-lhe margens de dúvida, há tratamentos muito bons, cada doente reage de forma própria, 

contornos nebulosos a permitir uma ténue esperança de ser ele um caso único.”
2569

, “mas tinha esse já um 

estatuto familiar a permitir-lhe todos os desvarios que quisesse sem lhe alterar a condição, assim se 

cotejavam os seres, sem critérios de justiça e por isso revoluções se fazem a pedi-los.”
2570

, “Um mês 

depois, quase todo o país aderiu à República, fenómeno que faz reflectir sobre as tropelias manipuladoras 

dos caciquismos que vêm a ser o calcanhar de Aquiles da democracia.”
2571

, “Assim, das fortunas de um 

lado e doutro, os descendentes pouco viriam a lucrar, uns ganham, outros esbanjam, é a lei das 

compensações.”
2572

, “quem eram os principais culpados é que era o problema e sempre continuará a ser, 
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enquanto houver sociedades humanas.”
2573

, “o mundo é entidade suficientemente vasta para arcar com 

culpas sem prejuízo de consequências retaliadoras.”
2574

, “Assim, não pôde, logo de início, evitar o 

sucedido, apesar de tudo a violência funciona melhor que a ausência dela.”
2575

, “Repetia-se com a filha o 

que acontecera com a mãe, casamentos contrariados são de todos os tempos ao correr das gerações.”
2576

, 

“Mas não foi sonho, ele raptou-a mesmo, isto de se sonhar é perigoso, um rapto amoroso faz vibrar em 

sonhos, porém, um rapto real, muito embora amoroso, não tem graça nenhuma se extemporâneo.”
2577

, 

“Também de seu pai herdava a preguiça e a indisciplina e esses defeitos – que serão defeitos ou não 

conforme a perspectiva”
2578

, “porque ter mágoas escondidas todos as têm uns contra os outros, mas 

verbalizá-las é dar-lhes autonomia e perde-se delas o controlo quando apanhadas pelo outro.”
2579

, “Na 

Areosa os desvalidos existiam tão naturalmente como existiam os criados ou os senhores, ocupando uma 

posição na hierarquia, poderá talvez levar ao engano esta palavra hierarquia, porque o lugar mais alto ou o 

mais baixo não era sinal de mais ou menos digno, todos eles excelentes, se perfeitamente vividos.”
2580

, 

“Chamaram-lhe ‘O Milagre de Tancos’, o epíteto fala por si, e foi seu fautor o major Norton de 

Matos.”
2581

, “(os termos são anacrónicos, mas à ideia pioneira faltava a expressão verbal adequada)”
2582

, 

“que hoje não teria importância nenhuma”
2583

, “irrompe nestes momentos a pena infinita de deixar o que 

de bom tem o deixado, coisas más não existem nele. “
2584

, “Assim é a natureza humana.”
2585

, “Ficou-lhe 

na memória, pouco falaria disso, pouco se fala do que agride e submerge a razão”
2586

, “Este episódio 

simboliza a abominação colectiva das gentes que sentiam chegar ao fim a capacidade de aguentar e 

concentravam num bode expiatório os seus ultrajes.”
2587

, “ia-se um mundo velho, que a velhice de um 

mundo não se mata com outras crenças, arrasta-se com achaques mas não morre, a morte de um mundo 

dá-se com o aniquilamento involuntário, tornando-se obrigatória a criação de um novo”
2588

, “Convicções 

havia muitas por esse país fora, havia demais e, desaparecida a carismática figura popular, acometiam por 

todos os lados, gerando o caos.”
2589

, “o Bem e o Mal são símbolos de conteúdo ambíguo, por isso existem 

guerras desde que os homens surgiram na Terra, não houvesse Bem nem Mal, não existiria a guerra nem 

existiriam homens.”
2590

, “qual será o bom, qual será o mau, depende da perspectiva, e fora de perspectivas 

só em histórias de meninos existem fadas e bruxos.”
2591

, “Não é que não levassem a morte na alma, mas 
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assim reagiam a espantar as mágoas, sem saber ao certo o que lhes ia acontecer, que o pior já acontecera, 

pensavam eles.”
2592

, “as revoluções suceder-se-ão em ritmos quotidianos, como as variações do clima, até 

haverá humoristas que, ao modo dos meteorólogos [sic], farão previsões (…). É outro traço deste povo 

ingovernável, a última coisa a perder-se é o riso.”
2593

, “Afinal morria sem satisfazer o sonho e as línguas 

venenosas murmuraram, ‘ninho feito, pega morta’, cada época tem os seus ditados.”
2594

, “começa-se pelas 

virtudes e depois é mais pelas exigências da moda, há sempre os que a fazem, decidindo do sucesso ou 

insucesso dos lugares.”
2595

, “era já o esboço da oposição entre dois mundos, o mundo organizado da 

Areosa e o mundo devastador da contemporaneidade.”
2596

, “nem mesmo solta a língua pelo vinho, a 

língua solta só diz aquilo que se deseja quando ela está presa.”
2597

, “as senhoras implicadas saíram por 

iniciativa própria, senhoras não se expulsavam de lado nenhum.”
2598

, “é assim a vida, mãe para uns, 

madrasta para os outros.”
2599

, “comentário que não deixa de ser sensato e aflora o velho círculo vicioso da 

necessidade de compadrios para realizar obra, ou seja, para se fazer alguma coisa há que se prostituir 

primeiro, e a prostituição frequentemente faz esquecer os iniciais impulsos nobres – chama-se a isso 

aprender a viver.”
2600

,“Mas o sortilégio da pátria que leva gente bem colocada e de futuro assegurado a 

abandonar tudo por ela, na miragem de vir a realizar na terra aquilo que tão airosamente realizou fora 

dela, trouxe-o de volta a Lisboa”
2601

, “surgiam os vestidos soltos, de cintura descaída e saia que subia, 

mostrando o tornozelo, depois a perna, aventurando-se até ao joelho; os chapéus usavam-se pequenos 

como penicos, adoravelmente irrisórios e, arrojo dos arrojos, os cabelos, símbolo ancestral da 

feminilidade, começavam-se a usar curtos, à garçonne, numa tendência óbvia de aproximar os sexos.”
2602

, 

“até já se confundiam as senhoras com as cocottes, em insolências provocantes. Claro que este fenómeno 

só entrara em Portugal junto de pequenas elites audaciosas, asperamente criticadas pela maioria.”
2603

, 

“acreditasse ela na metempsicose, teria afirmado uma prévia encarnação francesa”
2604

, “terceira dele que 

parecia não conseguir conceber homens, tal o seu grau de sensibilidade poética, hoje sabe-se que o 

problema é mais prosaico, tendo a ver com x e y, porém nessa altura ignorava-se ainda e a ignorância 

permitia voos imaginativos.”
2605

, “porque se havia povo admirador da ousadia pela ousadia, o espanhol 

era sem dúvida o mais galhardo.”
2606

, “Que aquela noite foi pensada e organizada, disso não há dúvida, 

porque não se concebe que um punhado de homens enfurecidos tenha realizado obra tão sangrenta e tão 

certeira.”
2607

, “Era façanha titânica ir uma senhora ao estrangeiro sem companhia masculina, façanha 
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impensável para a maioria das pessoas, mesmo as mais audazes: conforme os costumes assim as 

acções.”
2608

, “Eram mágoas destas que os afastavam inexoráveis”
2609

, “Se fora feliz ou não, ninguém o 

viria a saber, se calhar nem ela própria, perguntas dessas fazem os que se preocupam em lutar contra a 

infelicidade.”
2610

, “também existem contos de fadas para as velhas donzelas e muitos mais deviam existir, 

o ocaso da vida deixa cada vez menos esperanças.”
2611

, “os governos tinham mais em que pensar, o 

desequilíbrio interno tomava-lhes as energias todas.”
2612

, “quando caem as pessoas é vício atirarem 

pedras.”
2613

, “banco surgido como cogumelo em chão húmido, cogumelos não aparecem assim em jardins 

bem tratados, tal como não aparecem bancos de repente em países ordeiros.”
2614

, “Se estes holandeses 

sabiam desde o princípio que os documentos eram falsificados é a primeira interrogação.”
2615

, “Só uma 

personagem invulgar poderia ter realizado tal façanha, o dinheiro investido, a descoberta de manequins, a 

audácia, a audácia!”
2616

, “Era capaz de justeza nos juízos, embora por vezes se enganasse porque, sendo 

irreflectida, se fiava nas primeiras impressões, enganos emendados sem embaraço, cometendo gaffes de 

permeio, deliciosas para quem não as sofria.”
2617

, “não era costume uma senhora meter conversa com os 

companheiros de viagem, mas também não era costume uma senhora viajar sozinha”
2618

, “extraordinário 

profissionalismo desta mulher mundana e exuberante”
2619

, “E reflectia sobre qual a verdadeira Maria 

Teresa, questão difícil de resolver, dado ser esta personagem uma criação da filha no ambiente solto do 

salon de Neuilly.”
2620

, “a chegada a Lisboa estava para breve, instantes fugazes, quanto mais fugazes 

tanto mais preciosos!”
2621

, “pobre nação que andara em bolandas, sem rumo, sem esperança no futuro, o 

homem que velava sem descanso pelos destinos deste povo bom, amantes das virtudes exemplares.”
2622

, 

“mantendo muito embora a promessa de não se comprometer com mulher alguma, diga-se em abono da 

verdade, com basto [sic] proveito.”
2623

, “E mais pareceu uma série consecutiva de ensaios de uma peça 

teatral sem enredo, que acabaria por se definir como peça medíocre, já o espectáculo ia adiantado.”
2624

, 

“Donde se poderia concluir que afinal a desconfiança tinha por base um complexo fundo de fraqueza, 

uma inveja do estrangeiro que detinha o monopólio dos requintes civilizacionais, mascarando os 

portugueses essa inveja com um bairrismo pragmático”
2625

, “conceitos utilizados à boca cheia e por isso 

mesmo prenhes de paradoxos; e que em circunstâncias conflituosas se tornam ainda mais ambíguos, 
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transformados em armas contundentes arremessadas como argumentos justificadores.”
2626

, “Existência 

normal era força de expressão, faltava a liberdade e as restrições não eram como em Lisboa”
2627

, “isso 

jamais poderia vir a ser, até porque progressivamente acabaria esquecendo as agonias no hotel de Madrid, 

as dúvidas metafísicas, os fantasmas macabros – a pulsão da vida prevalecia.”
2628

, “Foram quatro dias 

deliciosos, inesquecíveis, e digo inesquecíveis com propriedade, não tanto pela delícia dos dias, mas pelo 

que se lhes seguiu, de modo que os acontecimentos ocorridos, as conversas, as atitudes, foram analisadas, 

esquadrinhadas, descritas até à exaustão.”
2629

, “Agora encontrara em pleno o seu papel de mãe e de 

mulher, escrito nos séculos, braço humilde de Deus, qual braço, dedo mindinho, cumpridor da Sua 

vontade.”
2630

, “Também o juízo referente à fragilidade da filha não seria totalmente válido, a fragilidade 

espelhava-se na beleza etérea, na incapacidade decisória, mas era Isabel resistente à adversidade; passiva, 

mas resistente, como muito bem notara seu finado marido, alargando o conceito de resistência passiva a 

todo o povo luso; aí abstenho-me de comentários.”
2631

, “Apenas o império português se mantinha sem 

retaliações – o heróico império português, cujas colónias passavam a províncias num convénio verbal, ou 

não fossem as palavras fermentadoras da realidade.”
2632

, “curioso como cada um elegia um sentido 

diferente, talvez por isso construíssem mundos irredutíveis.”
2633

, “Há quem diga que esse processo se 

iniciara muito antes, é como a vida de um ser, desde que nasce inicia ele o processo inexorável para a 

morte, só morre quem está vivo, mas se as pessoas começassem a pensar assim, ninguém quereria 

nascer.”
2634

, “(Salazar não empregaria calão)”
2635

, “A família aceitara este segundo casamento de Isabel, 

de certo modo até fora um alívio, mulher sozinha é sempre um peso futuro”
2636

, “Não é que seja invulgar 

esse desejo, raro é quem não o tenha nos começos, pois mais ou menos se mostra egocêntrica a natureza 

humana, porém, uns mais que outros porfiam nesse rumo, o egocentrismo não desaparece, racionaliza-se, 

vindo a esmagadora maioria a desanimar face à concorrência assustadora. Só os mais aptos conseguem, 

diria Salazar no seu jeito realista.”
2637

, “a voz dos antepassados era muito mais potente que a dos vivos, a 

voz dos vivos perdia-se por entre os interessezinhos e os medos actuais.”
2638

, “muitos a visitaram, muitos 

não, é difícil partilhar pesadelos alheios.”
2639

, “se era ou não teatro seria difícil saber-se, o facto é que a 

tragédia estava ali”
2640

, “A mãe acabava por aceitar, que remédio, ela era maior.”
2641

, “tomava-se pela 

primeira vez consciência da nulidade dos esforços individuais, irrisórios como formigas cumprindo as 

tarefas diárias, sob a botifarra de um gigante, neste caso de dois. (…). Ficava contudo uma incomodidade 
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para o futuro, o formidável poder de destruição total não pertencia já a Deus, agora possuíam-no também 

os homens. E o juízo dos homens não era fiável.”
2642

, “pensamento perverso sobre uma família digna de 

orgulho, família de gente bonita que soubera construir a vida no meio de múltiplas contrariedades.”
2643

,  

“os benjamins desenvolvem-se mais devagar, têm esse privilégio, seis filhos crescem em fila indiana, 

aferem-se os crescimentos pelo primeiro, o último é sempre o que cresce menos”
2644

, “Quem assistiu à 

saída dos presos políticos do presídio de Caxias nunca mais esquecerá. Mesmo aqueles que mais tarde se 

sentiram traídos ou desiludidos com o decorrer do processo revolucionário.”
2645

, “Devido ao epíteto que o 

adjectiva, torna-se difícil determinar se o movimento, dito da maioria silenciosa, a representava ou não. E 

nesse preciso ponto residia o busílis, nunca à maioria portuguesa fora dada a palavra, por isso era 

silenciosa. A revolução de Abril fizera-se para que deixasse de o ser, para que falasse. Contudo, o que 

tinha ela a dizer se nunca falara? Maioria era chamada, não por unidade de ideias ou de sentimentos, e 

sim por não poder exprimir as suas divergências, a impotência será considerada segundo os critérios de 

cada um, ignorância, medo, des-hábito, desinteresse, até mudez.”
2646

, “Parece, pelos comentários, ter 

Constance desembocado num cinismo arrogante, o que será juízo de valor apressado e simplista, como 

quase todos os juízos de valor.”
2647

, “Utilizando a metáfora de Constança, ocorre dizer que Costa Gomes 

era poliglota, o que para o cidadão comum, nesta fase conturbada, seria um trunfo, mas para o dirigente 

supremo da ‘torre de Babel’ se tornava um escândalo, levando a que todos os faladores de línguas o 

odiassem como uma ameaça total e ambígua”
2648

, “Reuniu-se o conselho de família para debater o 

problema, cada vez mais a família se devia unir, não no sentido unicitário mas unitário, ultrapassando 

quaisquer divergências ou quezílias, segundo o mote de Mário Soares, influência que, no entanto, esta 

família especificamente não reconhecia, pelo menos na área privada das relações interpessoais”
2649

, 

“nunca ninguém pensa que num processo revolucionário o curso natural dos organismos não é suspenso, 

apesar de não se falar no assunto, o vulgar quotidiano perde importância face aos vendavais colectivos 

que absorvem as atenções, é o que fica na história, embora a história também seja influenciada por estas 

questões particulares, a angina de um orador ou a depressão de um líder poderá mudar o curso dos 

acontecimentos.”
2650

, “foi um mês inesquecível para quem o viveu, possuído de uma febre que 

anestesiava quaisquer outros objectivos, os comícios sucediam-se obrigando à participação colectiva”
2651

, 

“vindo a culminar no 25 de Novembro, pelo menos dizem entendidos da matéria, embora à distância seja 

muito mais fácil os entendidos colherem indícios relevantes nos acontecimentos e determinarem balizas 

decisórias.”
2652

, “O espectro da guerra aproxima-se.”
2653

, “Nunca se viu um governo fazer greve, mas 
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também nunca se viu pela televisão um primeiro-ministro fazer o manguito ao povo.”
2654

, “Ramalho 

Eanes não ri. É verdade que nada disto dá vontade de rir.”
2655

, “não é que alguma vez tivesse sido muito 

activo, mas pelo menos participava existindo, numa amabilidade ortodoxa, há quem nasça, cresça, se 

reproduza e morra sem que tenha deixado nenhuma marca especial, não é que seja necessário deixar 

marcas especiais, com os biliões de seres humanos que vão passando por este mundo, o planeta estaria 

ainda muito mais poluído pela espécie que assumiu a ditadura total da natureza, porém, é tique exigir-se 

aos próximos que se afirmem, pais, mães, filhos, não aos anónimos, esses são massa a levedar pelos 

próximos.”
2656

, “Tivera ele nascido noutro local, na Suíça, por exemplo, e de outros pais, respeitadores 

das novas pedagogias, e talvez o seu destino fosse outro, o facto de ele ser já cadáver não torna 

descabidas estas reflexões, todo o ser humano tem direito a um juízo isento, haverá o Juízo Final que esse 

sim será isento, mas esperar tanto tempo pelo fim do tempo não é razão para não se ir praticando.”
2657

, 

“capitão de Abril seria, companheiro, amante, mas sensato, misturar a coisa pública com a coisa privada 

não é criterioso nem é tendência lusa, não se dizia por aí deixem vir o comunismo que a gente abandalha-

o?, dizia-se depois de passado o perigo, claro.”
2658

, “é a manifestação pública do escândalo que o torna 

escândalo, por isso o cuidado em guardar as aparências, uma sabedoria que estava em vias de extinção, 

agora fazia-se tudo às claras, o mal feito às claras desmistifica o mal tornando-o aceitável, se tanta gente 

faz é porque não é mal e eu também o posso fazer, distribuindo as culpas a muitos sobra pouco a cada um, 

comentários extemporâneos, no enterro do marido ainda a viúva não conhecia o vergonhoso segredo de 

Afonso.”
2659

, “mal os pais sabiam do que se tinham livrado, as crianças no colégio das primas seriam 

muito mais bem resguardadas dos perigos que surgiam para a juventude, é a aleatoriedade das coisas, 

viver na Lapa ou viver no Restelo, na Avenida de Roma torna-se, à partida, um condicionamento 

operante, não é só a educação dos pais, é a escola que se frequenta, os amigos que se tem, naquele 

momento ainda mais peso tinha, naquele momento as crianças estavam ainda mais sujeitas aos 

condicionalismos geográficos.”
2660

, “a imagem possui uma simbologia cuja sentido maleável se adapta às 

conjunturas, aí reside a riqueza dos símbolos.”
2661

, “Sem causar estragos? Quem disse? Por esse país fora, 

Gabriela entrava na intimidade dos lares em passinhos miúdos”
2662

, “A vida tece intrigas imprevisíveis, 

ou que se apresentam às suas vítimas como tal, se fossem previsíveis não seriam intrigas mas 

contratempos”
2663

, “os pais não sonhavam os trilhos que se abriam aos filhos, nem podiam sonhar, o 

sonho é um rearranjo da realidade e para os pais as novas realidades que os filhos trilhavam eram tão 

inexistentes como o modo de viver dos índios amazónicos, daí o drama da incomunicabilidade.”
2664

, “nem 
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lhes passava pela cabeça possíveis desastres, desastres era com os outros”
2665

, “Tais raciocínios apenas 

desabrochariam mais tarde, a uma criança de dois ou três anos não é dado pensar, apenas sentir.”
2666

, 

“parecia uma gazela, metáfora aparentemente pouco certeira, a autoria pertence a João que por acaso 

topou a incongruência”
2667

, “dizia-se que Portugal era um dos países com mais baixo índice de natalidade, 

custava a crer”
2668

, “E do mesmo modo a tia Elisinha quase a fazer cem anos, essa então trazia uma 

procissão consigo, irmãos, pais, tios, avós, casava uma sobrinha bisneta, quem diria, ela que nascera 

quase morta”
2669

, “na idade deles saciar o corpo não é processo simples, saciar o corpo implica esquecer a 

vida que se transporta, eles fizeram-no com uma facilidade surpreendente.”
2670
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2665

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 219. 
2666

  Idem, Ibidem – pág. 237. 
2667

  Idem, Ibidem – pág. 246. 
2668

  Idem, Ibidem – pág. 274. 
2669

  Idem, Ibidem – pág. 275. 
2670

  Idem, Ibidem – pág. 278. 
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2671

 http://revistaantigaportuguesa.blogspot.com/2009/07/ilustracao-portugueza-no-230-julho-18_27.html 

(consultado em 27 de abril de 2011). 

http://revistaantigaportuguesa.blogspot.com/2009/07/ilustracao-portugueza-no-230-julho-18_27.html
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Expressões idiomáticas, frases feitas, expressões correntes 

 

“arrumar as botas”
2672

, “trabalhou como um mouro”
2673

, “alinhado preto no branco”
2674

, “corriam como 

um rastilho”
2675

, “passar um baraço no pescoço”
2676

, “passar de cavalo a burro”
2677

, “voltara à carga”
2678

, 

“Era cão de fila”
2679

, “cortou as vazas”
2680

, “cheira que tresanda”
2681

, “Quem te viu e quem te vê!”
2682

, 

“queimar os últimos cartuchos”
2683

, “dinheiro não é tudo na vida”
2684

, “rebentava a violência 

desenfreada”
2685

, “cego de raiva”
2686

, “dedicara-se de alma e coração”
2687

, “afogar no vinho as mágoas da 

impotência”
2688

, “Perdida por perdida”
2689

, “Queria caçá-lo e saíra caçada”
2690

, “agarrei a ti como à última 

tábua de salvação”
2691

, “o céu lhe ia desabar na cabeça”
2692

, “explicando-lhe as regras do jogo”
2693

, “entre 

a espada e a parede”
2694

, “(…) ‘elas moem, moem, até que se estala’ ”
2695

, “ ‘foi uma morte santa (…)’ 

”
2696

, “ ‘a vida dá cá cada volta (…)’ ”
2697

, “Entregar-se de mãos e pés atados”
2698

, “não dava parte de 

fraca”
2699

, “ ‘isto vai de vento em popa’ ”
2700

, “Será o que Deus quiser”
2701

, “Mais conto de réis, menos 

conto de réis”
2702

, “ ‘(…) não há como a nossa terrinha para nos sentirmos bem’.”
2703

, “parece um beco 

sem saída”
2704

, “Reuniram-se à socapa”
2705

, “fervia-lhe no sangue”
2706

, “quer queira quer não”
2707

, 

                                                 
2672

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 23. 
2673

  Idem, Ibidem – pág. 23. 
2674

 Iden, Ibidem – pág. 23. 
2675

  Idem, Ibidem – pág. 23. 
2676

  Idem, Ibidem – pág. 23. 
2677

  Idem, Ibidem – pág. 24. 
2678

  Idem, Ibidem – pág. 25. 
2679

  Idem, Ibidem – pág. 26. 
2680

 Idem, Ibidem – pág. 26. 
2681

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2682

  Idem, Ibidem – pág. 28. Surge no terceiro volume sob a forma “quem a viu e quem a vê” (Cf. Idem – 

Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 173). 
2683

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 27. 
2684

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
2685

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2686

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2687

  Idem, Ibidem – pág. 30. 
2688

  Idem, Ibidem – pág.33. 
2689

  Idem, Ibidem – pág. 35. 
2690

 Idem, Ibidem – pág. 36. 
2691

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
2692

  Idem, Ibidem – pág. 59. 
2693

  Idem, Ibidem – pág. 61. 
2694

  Idem, Ibidem – pág. 73. 
2695

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
2696

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
2697

  Idem, Ibidem – pág. 90. Adaptação do provérbio: o mundo dá muitas voltas. 
2698

  Idem, Ibidem – pág. 93. 
2699

  Idem, Ibidem – pág. 95. 
2700

 Idem, Ibidem – pág. 96. 
2701

  Idem, Ibidem – pág. 102 
2702

 Idem, Ibidem – pág. 103. 
2703

  Idem, Ibidem – pág. 106. 
2704

  Idem, Ibidem – pág. 109. 
2705

 Idem, Ibidem – pág. 119. 
2706

 Idem, Ibidem – pág. 122. 
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“implorara-lhe que se arrumasse”
2708

, “A situação mantinha-se espinhosa”
2709

, “o poder dado de 

bandeja”
2710

, “andam às turras”
2711

, “velhos eram os trastes”
2712

, “o que tem que ser tem muita força”
2713

, 

“caso espinhoso”
2714

, “Deus escreve direito por linhas tortas”
2715

, “estar à tona da água”
2716

, “um azar dos 

demónios”
2717

, “desempenhava-se às mil maravilhas da sua missão”
2718

, “dar a volta por cima”
2719

, 

“debulhara-se em lágrimas”
2720

, “Nossa Senhora de Lurdes abrira a torneira e talvez se tivesse esquecido 

de a fechar”
2721

, “os actores nem tempo tinham para lhe tirar o saldo”
2722

, “fazendo pela vida”
2723

, 

“roendo-lhe a corda”
2724

, “os dados estavam lançados”
2725

, “tinha debaixo de olho”
2726

, “não há-de fugir à 

regra”
2727

, “fazia um gelo de cortar pedras”
2728

, “não se deixava ficar para trás”
2729

, “pelavam-se por 

elas”
2730

, “pálido como um morto”
2731

, “pusera-se à coca”
2732

, “cerrou fileiras”
2733

, “à socapa o povo”
2734

, 

“poria em xeque”
2735

, “o homem se enrede nos caminhos que abriu”
2736

, “o seu calcanhar de Aquiles”
2737

, 

“as asas do nariz vibrando como peixe fora de água”
2738

, “com estes que a terra há-de comer”
2739

, “até 

brada aos céus”
2740

, “não me dá um minuto de sossego”
2741

, “ficou varado”
2742

, “Põe-se uma pedra no 

                                                                                                                                               
2707

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 126. 
2708

  Idem, Ibidem – pág. 129. 
2709

  Idem, Ibidem – pág. 129. 
2710

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
2711

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
2712

  Idem, Ibidem – pág. 152. 
2713

  Idem, Ibidem – pág. 163. 
2714

  Idem, Ibidem – pág. 170. 
2715

  Idem, Ibidem – pág. 174. Expressão utilizada no terceiro volume (Cf. Idem - Os Bem-Aventurados 

Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 201) e reiterada com a substituição 

do vocábulo Deus por “O Senhor” (Cf. Idem, Ibidem – pág. 200). 
2716

 Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 179. 
2717

  Idem, Ibidem – pág. 179. 
2718

  Idem, Ibidem – pág. 187. 
2719

  Idem, Ibidem – pág. 188. 
2720

  Idem, Ibidem – pág. 189. 
2721

  Idem, Ibidem – pág. 189. 
2722

  Idem, Ibidem – pág. 200. 
2723

  Idem, Ibidem – pág. 203. 
2724

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2725

  Idem, Ibidem – pág. 209. 
2726

 Idem  Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2000, pág. 27. 
2727

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2728

  Idem, Ibidem – pp. 30 – 31. 
2729

  Idem, Ibidem – pág. 43. 
2730

   Idem, Ibidem – pág. 43. 
2731

  Idem, Ibidem – pág. 44. 
2732

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2733

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2734

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
2735

  Idem, Ibidem – pág. 49. 
2736

  Idem, Ibidem – pág. 50. 
2737

  Idem, Ibidem – pp. 60 – 61; “o calcanhar de Aquiles da democracia” pág. 148. 
2738

  Idem, Ibidem – pág. 61. 
2739

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
2740

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
2741

  Idem, Ibidem – pág. 64. 
2742

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
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assunto”
2743

, “as grandes inimigas das mulheres são as próprias mulheres”
2744

, “das mulheres é que 

vinham as complicações ao mundo”
2745

, “farejara a marosca”
2746

, “tão certo como eu estar aqui”
2747

, 

“todos lhe caíram em cima”
2748

, “cego de sanha”
2749

, “estamos nas mãos delas”
2750

, “é mesmo um amigo 

do peito”
2751

, “faziam o ninho atrás da orelha”
2752

, “o prometido é devido”
2753

, “comeram como 

abades”
2754

, “a vida é uma roleta russa”
2755

, “cada casa cada estilo”
2756

, “refrescara das agruras da 

vida”
2757

, “riram como perdidos”
2758

, “metera numa alhada”
2759

, “agarrar o toiro pelos cornos”
2760

, “sai-lhe 

o tiro pela culatra”
2761

, “sinto-me como um cego perdido num labirinto”
2762

, “correu como uma mecha de 

pólvora”
2763

, “nasceu pobre e morreu pobre”
2764

, “é a lei das compensações”
2765

, “nascera em berço 

doirado”
2766

, “procurava-o noutras freguesias”
2767

, “mulher de mão-cheia”
2768

, “enredado no canto da 

sereia”
2769

, “como nadador novato apanhado em agueiro”
2770

, “com pulso de ferro, conseguia realizar uma 

obra”
2771

, “aferrou ao seu óbice”
2772

, “piscar-te o olho e caíste logo”
2773

, “enterravas-te viva”
2774

, “para o 

bem e para o mal”
2775

, “sultana destronada é sempre perigosa”
2776

, “Deus concedeu-te graças que não se 

podem desperdiçar”
2777

, “estoirou de cólera”
2778

, “como cão rafeiro”
2779

, “morrendo como tordos”
2780

, “és 

                                                 
2743

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 65. 
2744

  Idem, Ibidem – pág. 75. 
2745

  Idem, Ibidem – pág. 76. 
2746

  Idem, Ibidem – pág. 77. 
2747

  Idem, Ibidem – pág. 77. 
2748

  Idem, Ibidem – pág. 79. 
2749

  Idem, Ibidem – pág. 80. 
2750

  Idem, Ibidem – pág. 84. 
2751

  Idem, Ibidem – pág. 86. 
2752

  Idem, Ibidem – pág. 90. 
2753

  Idem, Ibidem – pág. 94. 
2754

  Idem, Ibidem – pág. 94. 
2755

  Idem, Ibidem – pág. 96. 
2756

  Idem, Ibidem – pág. 105. 
2757

  Idem, Ibidem – pág. 107. 
2758

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
2759

  Idem, Ibidem – pág. 123. 
2760

 Idem, Ibidem – pág. 128. 
2761

  Idem, Ibidem – pág. 129. 
2762

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
2763

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
2764

  Idem, Ibidem – pág. 135. 
2765

  Idem, Ibidem – pág. 154. 
2766

  Idem, Ibidem – pág. 155. 
2767

  Idem, Ibidem – pág. 155. 
2768

  Idem, Ibidem – pág. 158. 
2769

  Idem, Ibidem – pág. 160. 
2770

  Idem, Ibidem – pág. 161. 
2771

  Idem, Ibidem – pág. 167. 
2772

  Idem, Ibidem – pág. 168. 
2773

  Idem, Ibidem – pág. 172. 
2774

 Idem, Ibidem – pág. 172. 
2775

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2776

  Idem, Ibidem – pág. 177. 
2777

  Idem, Ibidem – pág. 187. 
2778

  Idem, Ibidem – pág. 188. 
2779

  Idem, Ibidem – pág. 188. 
2780

  Idem, Ibidem – pág. 190. 
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um bicho do mato”
2781

, “teria de arcar com as culpas”
2782

, “agarrar a fera pelos cornos”
2783

, “lamber das 

feridas”
2784

, “o triunfo ou a morte”
2785

, “se eram todos solidários do mesmo barco”
2786

, “anda alguém a 

pingar suor”
2787

, “fora arrastado na lama”, “é assim a vida, mãe para uns, madrasta para outros”
2788

, “era 

beco sem saída”, “seria morto como um cão”
2789

, “como contra factos não há argumentos”
2790

, “se 

sujeitou a nenhum jugo”
2791

, “Cada um é como é”
2792

, “as voltas que o mundo dá”
2793

, “sentia o chão 

fugir-lhe debaixo dos pés”
2794

, “se dar com meninas conhecidas”
2795

, “período de vacas magras”
2796

, “a 

ovelha negra”
2797

, “uma senhora não faz ondas”
2798

, “atirarem pedras”
2799

,“têm um faro”
2800

, “tem um 

coração de oiro”
2801

, “arzinho de quem não faz mal a uma mosca”
2802

, “fazer figura de parva”
2803

, “pelo 

andar da carruagem”
2804

, “ser engolido pela maralha”
2805

, “educada com a prata da casa”
2806

, “toma as 

rédeas do Governo”
2807

, “estreava-se com chave de oiro”
2808

, “caçadora de dotes”
2809

, “deitado pela pia 

abaixo”
2810

, “há mouro na costa”
2811

, “cantinho paradisíaco à beira do mar plantado”
2812

, “qualquer coisa 

que não bate certo”
2813

, “tanto escolhe, tanto escolhe que ainda fica solteira”
2814

, “esta não é para o teu 

dente”
2815

, “está encavacada”
2816

, “não se arruma num canto”
2817

, “dar carta branca”
2818

, “não enxergam 

                                                 
2781

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Impetuosos Uma História Privada, 5.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2000, pág. 202. 
2782

  Idem, Ibidem – pág. 207. 
2783

  Idem, Ibidem – pág. 213. 
2784

  Idem, Ibidem – pág. 216. 
2785

  Idem, Ibidem – pág. 218. 
2786

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
2787

  Idem, Ibidem – pág. 232. 
2788

  Idem, Ibidem – pág. 239. 
2789

  Idem, Ibidem – pág. 247. 
2790

  Idem, Ibidem – pág. 248. 
2791

  Idem, Ibidem – pág. 250. 
2792

  Idem, Ibidem – pág. 253. 
2793

  Idem, Ibidem – pág. 254. 
2794

  Idem, Ibidem – pág. 256. 
2795

  Idem, Ibidem – pág. 260. 
2796

  Idem, Ibidem – pág. 263 
2797

  Idem, Ibidem – pág. 263. 
2798

  Idem, Ibidem – pág. 264. 
2799

  Idem, Ibidem – pág. 265. 
2800

 Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

18. 
2801

  Idem, Ibidem – pág. 24. 
2802

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2803

 Idem, Ibidem – pág. 28. 
2804

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2805

  Idem, Ibidem – pág. 37. 
2806

  Idem, Ibidem – pág. 38. 
2807

  Idem, Ibidem – pág. 43. 
2808

  Idem, Ibidem – pág. 50. 
2809

 Idem, Ibidem – pág. 54. 
2810

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
2811

 Idem, Ibidem – pág. 65. 
2812

  Idem, Ibidem – pág. 65. 
2813

  Idem, Ibidem – pág. 66. 
2814

  Idem, Ibidem – pág. 67. 
2815

  Idem, Ibidem – pág. 70. 
2816

  Idem, Ibidem – pág. 73 
2817

  Idem, Ibidem – pág. 77. 
2818

  Idem, Ibidem – pág. 80. 
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dois palmos”
2819

, “com asas nos pés”
2820

, “os dados estavam lançados”
2821

, “vai cair das nuvens”
2822

, 

“rebenta a tempestade”
2823

, “recebera de chofre”
2824

, “Do estrangeiro não vem nada de bom”
2825

, “esta 

vida é um vale de lágrimas”
2826

, “uma ave de mau agoiro”
2827

, “fugia-lhe por entre os dedos”
2828

, “como 

pedra angular”
2829

, “anda a fazer de irmã de caridade”
2830

, “cortar-me as vazas”
2831

, “arcar com as 

consequências”
2832

, “colocar a mulher em porto seguro”
2833

, “parecia um animal acossado”
2834

, “tenta 

puxar-lhe pela língua”
2835

, “Estão a cavar a própria ruína”
2836

, “ir lamber as botas”
2837

, “não fizera 

ondas”
2838

, “jamais dá parte fraca”
2839

, “o casamento é um mal necessário”
2840

, “homem que não fosse 

teso não servia”
2841

, “atira-se uma criança aos bichos”
2842

, “é uma mulher das arábias”
2843

, “as mulheres 

são as maiores inimigas de si próprias”
2844

, “o melhor partido de Lisboa”
2845

, “vem comer à mão”
2846

, “ela 

cai-lhe em cima”
2847

, “língua de trapos”
2848

, “as voltas que o mundo dá”
2849

, “cair nesta esparrela”
2850

, 

“visto do bom e do bonito”
2851

, “a gente nasceu p’ró que estava escrito”
2852

, “os dados estavam 

lançados”
2853

, “escondiam um presente envenenado”
2854

, “dominava com punho de ferro”
2855

, “Foi sina 

minha, cair de amores”
2856

, “como gato pronto a saltar”
2857

, “estão a fazer uma tempestade num copo de 

                                                 
2819

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 83. 
2820

  Idem, Ibidem – pág. 84. 
2821

  Idem, Ibidem – pág. 86. 
2822

  Idem, Ibidem – pág. 87. 
2823

  Idem, Ibidem – pág. 87. 
2824

 Idem, Ibidem – pág. 88. 
2825

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
2826

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
2827

  Idem, Ibidem – pág. 89. 
2828

  Idem, Ibidem – pág. 90. 
2829

  Idem, Ibidem – pág. 92. 
2830

  Idem, Ibidem – pág. 93. 
2831

  Idem, Ibidem – pág. 98. 
2832

  Idem, Ibidem – pág. 102. 
2833

  Idem, Ibidem – pág. 106. 
2834

  Idem, Ibidem – pág. 110. 
2835

  Idem, Ibidem – pág. 111. 
2836

 Idem, Ibidem – pág. 112. 
2837

  Idem, Ibidem – pág. 118. 
2838

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
2839

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
2840

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
2841

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
2842

  Idem, Ibidem – pág. 120. 
2843

  Idem, Ibidem – pág. 121. Paráfrase pág. 232 “uma mulher das arábias”. 
2844

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2845

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2846

 Idem, Ibidem – pág. 121. 
2847

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2848

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
2849

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
2850

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
2851

 Idem, Ibidem – pág. 131. 
2852

  Idem, Ibidem – pág. 131. 
2853

  Idem, Ibidem – pág. 136. 
2854

  Idem, Ibidem – pág. 138. 
2855

  Idem, Ibidem – pág. 138. 
2856

  Idem, Ibidem – pág. 142. 
2857

 Idem, Ibidem – pág. 144. 
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água”
2858

, “como ratos de esgoto”
2859

, “Foi a gota de água que fez transbordar a taça”
2860

, “se fosse um 

homem matava-o”
2861

, “as voltas que o mundo dá”
2862

, “o sangue tem muita força”
2863

, “não olho a meios 

para ter”
2864

, “O chão fugia-lhe debaixo dos pés”
2865

, “pôr as mãos no fogo”
2866

, “de mim não vem mal ao 

mundo”
2867

, “conhecia bem a freguesia”
2868

, “na mira de segurar o rapaz”
2869

, “ela ficara descalça”
2870

, 

“Falara de um jacto”
2871

, “corria-lhe o sangue na guelra”
2872

, “o resto é paisagem”
2873

, “Ele roía o 

freio”
2874

, “és um rato de biblioteca”
2875

, “vai dar água pela barba”
2876

, “quem está mal muda-se”
2877

, 

“misturar alhos com bugalhos”
2878

, “eu sei do que a casa gasta”
2879

, “arregaçar as mangas e meter-se ao 

barulho”
2880

, “O mundo é tão grande e dá tantas voltas”
2881

, “atingira em cheio o alvo”
2882

, “alto preço que 

viria a pagar”
2883

, “Faz muita falta um homem com pulso”
2884

, “É, mas são verdes”
2885

, “comer o 

outro”
2886

, “O topete que eu tive”
2887

, ”porfiava na luta”
2888

, “brada aos céus”
2889

, “contra ventos e 

marés”
2890

, “se alguma brecha se abrisse”
2891

, “desmoronaria pela base”
2892

, “pusera o país em 

polvorosa”
2893

, “apresentá-la à família como um troféu”
2894

, “encontrar uma luz nas trevas”
2895

, “o diabo 

                                                 
2858

 Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 145. Expressão utilizada no quarto volume (Cf. Idem - Os Mal-Amados Uma 

História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág.120). 
2859

  Idem – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1999, pág. 

148. 
2860

  Idem, Ibidem – pág. 159. 
2861

  Idem, Ibidem – pág. 165. 
2862

  Idem, Ibidem – pág. 170. 
2863

  Idem, Ibidem – pág. 170. 
2864

 Idem, Ibidem – pág. 171. 
2865

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2866

  Idem, Ibidem – pág. 187. 
2867

  Idem, Ibidem – pág. 192. 
2868

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
2869

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
2870

  Idem, Ibidem – pág. 195. 
2871

 Idem, Ibidem – pág. 201. 
2872

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2873

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2874

  Idem, Ibidem – pág. 204. 
2875

  Idem, Ibidem – pág. 205. 
2876

 Idem, Ibidem – pág. 207. 
2877

  Idem, Ibidem – pág. 208. 
2878

  Idem, Ibidem – pág. 208. 
2879

  Idem, Ibidem – pág. 209. 
2880

  Idem, Ibidem – pág. 211. 
2881

  Idem, Ibidem – pág. 213. 
2882

  Idem, Ibidem – pág. 213. 
2883

 Idem, Ibidem – pág. 220. 
2884

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
2885

  Idem, Ibidem – pág. 231. 
2886

  Idem, Ibidem – pág. 236. 
2887

  Idem, Ibidem – pág. 239. 
2888

  Idem, Ibidem – pág. 248. 
2889

 Idem, Ibidem – pág. 249. 
2890

  Idem, Ibidem – pág. 250. 
2891

  Idem, Ibidem – pág. 250. 
2892

  Idem, Ibidem – pág. 250. 
2893

  Idem, Ibidem – pág. 255. 
2894

  Idem, Ibidem – pág. 256. 
2895

  Idem, Ibidem – pág. 262. 
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anda à solta”
2896

, “a lei da selva”
2897

, “sou um grão de areia”
2898

, “chamar os bois pelos nomes”
2899

, “têm a 

cabeça feita”
2900

, “não vão cair debaixo da alçada dos comunistas”
2901

, “limitava a ir na onda”
2902

, “como 

se lhe tirassem de cima uma canga”
2903

, “sem que a hierarquia mexesse um dedo”
2904

, “atirada às feras do 

mundo”
2905

, “passava à história”
2906

, “nunca irá dar parte fraca”
2907

, “fechar com chave de oiro”
2908

, “fica 

em boas mãos”
2909

, “ficas arrumada”
2910

, “a fina flor da sociedade”
2911

, “anda mouro na costa”
2912

, “pôr 

outra vez na linha”
2913

, “A vida às vezes dá muitas voltas”
2914

, “e eu é que pago as favas”
2915

, “por milagre 

de geração espontânea”
2916

, “ou és por nós ou contra nós”
2917

, “as voltas que o mundo dá”
2918

, “o sucesso 

subira-lhe à cabeça”
2919

, “como se trabalhasse num trapézio sem rede”
2920

, “Estamos na crista da 

História!”
2921

, “quem tomaria as rédeas do poder”
2922

, “entre as duas o diabo que escolhesse”
2923

, “o irmão 

lhe fizera sombra”
2924

, “se tornaria um banana”
2925

, “envolvida até ao pescoço”
2926

, “uma mulher que se 

estava nas tintas”
2927

, “ser a guerra colonial um beco sem saída”
2928

, “enlouquecido por uma raiva 

cega”
2929

, “ou se é peixe ou se é carne”
2930

, “o mundo era um mar de enganos”
2931

, “ter os olhos bem 

abertos, o mal espreitava a cada esquina”
2932

, “Sentia-se como peixe fora de água”
2933

, “arrotar postas de 

                                                 
2896

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Bem-Aventurados Uma História Privada, 4.ª ed., Lisboa: Editorial 

Presença, 1999, pág. 262. 
2897

  Idem, Ibidem – pág. 263. Expressão reiterada duas vezes de forma imediata. 
2898

  Idem, Ibidem – pág. 267. 
2899

  Idem, Ibidem – pág. 268. 
2900

  Idem, Ibidem – pág. 269. 
2901

  Idem, Ibidem – pág. 270. 
2902

 Idem, Ibidem – pág. 272. 
2903

  Idem, Ibidem – pág. 273. Tirar o peso de cima dos ombros. 
2904

  Idem, Ibidem – pág. 276. 
2905

  Idem, Ibidem – pág. 278. 
2906

  Idem, Ibidem – pág. 278. 
2907

  Idem, Ibidem – pág. 279. 
2908

  Idem, Ibidem – pág. 283. 
2909

  Idem, Ibidem – pág. 285. 
2910

  Idem, Ibidem – pág. 286. 
2911

  Idem, Ibidem – pág. 286. 
2912

  Idem, Ibidem – pág. 289. 
2913

  Idem, Ibidem – pág. 290. 
2914

  Idem, Ibidem – pág. 290. 
2915

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 15. 
2916

  Idem, Ibidem – pp. 15 – 16. 
2917

  Idem, Ibidem – pág. 16. 
2918

  Idem, Ibidem – pág. 17. 
2919

  Idem, Ibidem – pág. 17. 
2920

  Idem, Ibidem – pág. 19. 
2921

  Idem, Ibidem – pág. 20. Expressão “estar na crista da onda“ (estar na moda). 
2922

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2923

  Idem, Ibidem – pág. 27. 
2924

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
2925

  Idem, Ibidem – pág. 28. 
2926

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2927

  Idem, Ibidem – pág. 29. 
2928

  Idem, Ibidem – pág. 31 
2929

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2930

  Idem, Ibidem – pág. 33. 
2931

  Idem, Ibidem – pág. 34. 
2932

  Idem, Ibidem – pág. 35. 
2933

  Idem, Ibidem – pág. 43. 
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pescada”
2934

, “não têm um pingo de honra”
2935

, “eram favas contadas”
2936

, “As garras mostravam-se, bem 

aguçadas, prontas a cravar-se”
2937

, “neste preciso ponto residia o busílis”
2938

, “fala-se em alhos, 

escamoteando-se os bugalhos”
2939

, “passava à história”
2940

, “um fio de uma nova meada”
2941

, “deitares 

pela borda fora”
2942

, “tira de um lado e dá do outro”
2943

, “foi um duche de água gelada”
2944

, “saíra da cena 

política”
2945

, “apaixonado mas não cego”
2946

, “Hás-de acabar queimada na tua própria fogueira”
2947

, “não 

aproximes o fogo da pólvora”
2948

, “estava queimada de vez”
2949

, “é um poço sem fundo”
2950

, “como se o 

céu desabasse nas nossas cabeças”
2951

, “perco o fio à meada”
2952

, “está a transformar-se numa coroa de 

espinhos”
2953

, “precisamos de um chão que não fuja”
2954

, “deitar pela borda fora”
2955

, “caíste como um 

patinho”
2956

, “esta gente não regula da cabeça”
2957

, “vem meter-se na boca do lobo”
2958

, “Tirava-lhes o 

chapéu”
2959

, “o regresso da ovelha ao redil”
2960

, “bater no preto até fartar”
2961

, “tenho que me enfiar na sua 

pele”
2962

, “trabalho como uma moira”
2963

, “não consigo dar conta do recado”
2964

, “caíam como trombas-

d’água”
2965

, “numa fúria cega”
2966

, “Vamos à cabeça do toiro”
2967

, “ficassem gorados”
2968

, “mandar tudo 

às urtigas”
2969

, “sentia-se acossado”
2970

, “À pala disso”
2971

, “decidira em cima do joelho”
2972

, “puxa a 

                                                 
2934

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 47. 
2935

  Idem, Ibidem – pág. 47. 
2936

  Idem, Ibidem – pág. 48. 
2937

  Idem, Ibidem – pág. 52. 
2938

  Idem, Ibidem – pág. 55. 
2939

  Idem, Ibidem – pág. 55. 
2940

  Idem, Ibidem – pág. 56. 
2941

  Idem, Ibidem – pág. 57. 
2942

  Idem, Ibidem – pág. 58. 
2943

  Idem, Ibidem – pág. 60. 
2944

  Idem, Ibidem – pág. 63. 
2945

  Idem, Ibidem - pág. 64. 
2946

  Idem, Ibidem – pág. 65. 
2947

  Idem, Ibidem – pág. 65. 
2948

  Idem, Ibidem – pág. 68. 
2949

  Idem, Ibidem – pág. 69. 
2950

  Idem, Ibidem – pág. 72. 
2951

  Idem, Ibidem – pág. 73. 
2952

  Idem, Ibidem – pág. 73. 
2953

  Idem, Ibidem – pág. 79. 
2954

  Idem, Ibidem – pág. 79. 
2955

  Idem, Ibidem – pág. 83. 
2956

  Idem, Ibidem – pág. 84. 
2957

  Idem, Ibidem – pág. 86. 
2958

  Idem, Ibidem – pág. 86. Posteriormente repetida como “veio-se meter na boca do lobo” (Cf. Idem, 

Ibidem – pág. 87). 
2959

  Idem, Ibidem – pág. 87. 
2960

  Idem, Ibidem – pág. 87. 
2961

  Idem, Ibidem – pág. 88. 
2962

  Idem, Ibidem – pág. 92. 
2963

  Idem, Ibidem – pág. 100. 
2964

  Idem, Ibidem – pág. 100. 
2965

  Idem, Ibidem – pág. 102. 
2966

  Idem, Ibidem – pág. 103. 
2967

  Idem, Ibidem – pág. 106. 
2968

  Idem, Ibidem – pág. 113. 
2969

  Idem, Ibidem – pág. 114. 
2970

  Idem, Ibidem – pág. 114. 
2971

  Idem, Ibidem – pág. 114. 
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brasa à sua sardinha”
2973

, “subir ao cavalo do poder”
2974

, “A gente era tratada como gado e os senhores 

montavam na gente de rédea curta”
2975

, “deu um arrepio ao caminho”
2976

, “ficara a remoer as raivas”
2977

, 

“um ninho de vespas enfurecidas”
2978

, “agarrarem a revolta pelos cornos”
2979

, “sem mãos a medir”
2980

, 

“querem pôr a pata em cima”
2981

, “cavou um fosso entre nós”
2982

, “As escravas do lar”
2983

, “poucos mas 

bons”
2984

, “não fazia ondas”
2985

, “no orgulho de se manter à tona”
2986

, “um homem não é de pau”
2987

, “o 

fosso cavado agravara-se”
2988

, “tornando-se o espinho corrompido, a ovelha desviada do rebanho”
2989

, 

“sempre apostara nos cavalos errados”
2990

, “o seu a seu dono”
2991

, “aves de mau agoiro”
2992

, “levar o 

barco a bom porto”
2993

, “Juntos para o melhor e para o pior”
2994

, “há-de ver a filha com obra feita”
2995

, 

“não perdia a cabeça”
2996

, “um par de cornos”
2997

, “andar às costas de um homem”
2998

, “São as regras do 

jogo”
2999

, “defender com unhas e dentes”
3000

, “cresça e apareça”
3001

, “não tinha papas na língua”
3002

, “o 

céu desaba sobre a cabeça”
3003

, “o seguro morreu de velho”
3004

, “andar sobre um campo minado”
3005

, 

“todo o cuidado era pouco”
3006

, “estar sempre de pé atrás”
3007

, “era osso duro de roer”
3008

, “levar a água 

ao seu moinho”
3009

, “não dava ponto sem nó”
3010

, “estava-se nas tintas”
3011

, “a vida que é um vale de 

                                                                                                                                               
2972

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 115. 
2973

  Idem, Ibidem – pág. 118. 
2974

  Idem, Ibidem – pág. 119. 
2975

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2976

  Idem, Ibidem – pág. 122. 
2977

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2978

  Idem, Ibidem – pág. 121. 
2979

  Idem, Ibidem – pág. 124. 
2980

  Idem, Ibidem – pág. 125. 
2981

  Idem, Ibidem – pág. 126. 
2982

  Idem, Ibidem – pág. 127. 
2983

  Idem, Ibidem – pág. 127. 
2984

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
2985

  Idem, Ibidem – pág. 132. 
2986

 Idem, Ibidem – pág. 136. 
2987

  Idem, Ibidem – pág. 139. 
2988

  Idem, Ibidem – pág. 141. 
2989

  Idem, Ibidem – pág. 150. 
2990

  Idem, Ibidem – pág. 150. 
2991

  Idem, Ibidem – pág. 155. 
2992

  Idem, Ibidem – pág. 157. 
2993

  Idem, Ibidem – pág. 157. 
2994

  Idem, Ibidem – pág. 158. 
2995

  Idem, Ibidem – pág. 171. 
2996

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2997

  Idem, Ibidem – pág. 173. 
2998

  Idem, Ibidem – pág. 174. 
2999

  Idem, Ibidem – pág. 177. 
3000

 Idem, Ibidem – pág. 183. 
3001

  Idem, Ibidem – pág. 184. 
3002

  Idem, Ibidem – pág. 193. 
3003

  Idem, Ibidem – pág. 196 
3004

  Idem, Ibidem – pág. 209 
3005

  Idem, Ibidem – pág. 209. 
3006

  Idem, Ibidem – pág. 209. 
3007

  Idem, Ibidem – pág. 212. 
3008

  Idem, Ibidem – pág. 214. 
3009

  Idem, Ibidem – pág. 214. 
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lágrimas”
3012

, “ovelha ranhosa”
3013

, “vender a alma ao diabo”
3014

, “a vida era uma caixinha de 

surpresas”
3015

, “o tiro rebenta-lhe pela culatra”
3016

, “uma dádiva dos deuses”
3017

, “teria dinheiro a 

rodos”
3018

, “sabe o chão que pisa”
3019

, “fosse de pé atrás”
3020

, “troca de galhardetes”
3021

, “caem na asneira 

de entrar no jogo”
3022

, “tira o cavalinho da chuva”
3023

, “pôr-me na pele da tua filha”
3024

, “arregaça as 

mangas disposta à luta”
3025

, “era a gota de água que fazia transbordar a taça”
3026

, “puxar a brasa à sua 

sardinha”
3027

,  “apanhada numa ratoeira”
3028

, “entre a espada e a parede”
3029

, “puseres a cabeça debaixo da 

areia”
3030

,“tanta água que passara por debaixo da ponte”
3031

, “o resto são cantigas”
3032

, “lamber as 

feridas”
3033

, “ninguém é dono de ninguém”
3034

, “trazia água no bico”
3035

, “Fugia das paixões como o 

diabo da cruz”
3036

, “estavam de novo na berra”
3037

, “fresca como uma alface”
3038

. 

 

 

Plasticidade da escrita 

 

“pulsassem como raízes infectadas”
3039

, “explodira num discurso incoerente”
3040

, “As paredes ferviam em 

pinturas gigantescas”
3041

, “se encarniçam a querer a nossa terra”
3042

 (hipérbole); “a mãe que a trouxera 

dentro de si, que a gerara no seu ventre, como um belo fruto luzidio engordando no interior uma 

                                                                                                                                               
3010

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

1997, pág. 215. 
3011

  Idem, Ibidem – pág. 215. 
3012

  Idem, Ibidem – pág. 216. 
3013

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
3014

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
3015

  Idem, Ibidem – pág. 218. 
3016

  Idem, Ibidem – pág. 219. 
3017

  Idem, Ibidem – pág. 220. 
3018

  Idem, Ibidem – pág. 220 
3019

  Idem, Ibidem – pág. 221. 
3020

  Idem, Ibidem – pág. 223. 
3021

  Idem, Ibidem – pág. 229. 
3022

  Idem, Ibidem – pág. 229 
3023

  Idem, Ibidem – pág. 231. 
3024

  Idem, Ibidem – pág. 231. 
3025

  Idem, Ibidem – pág. 233. 
3026

  Idem, Ibidem – pág. 234. 
3027

  Idem, Ibidem – pág. 238. 
3028

  Idem, Ibidem – pág. 252. 
3029

  Idem, Ibidem – pág. 252. 
3030

  Idem, Ibidem – pág. 253. 
3031

  Idem, Ibidem – pág. 253. 
3032

  Idem, Ibidem – pág. 263. 
3033

  Idem, Ibidem – pág. 264. 
3034

  Idem, Ibidem – pág. 268. 
3035

  Idem, Ibidem – pág. 269. 
3036

  Idem, Ibidem – pág. 271. 
3037

  Idem, Ibidem – pág. 273. 
3038

  Idem, Ibidem – pág. 277. 
3039

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pp. 32 – 33. 
3040

  Idem – Os Mal-Amados Uma História Privada, 2.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1997, pág. 54. 
3041

  Idem, Ibidem – pág. 86. 
3042

  Idem, Ibidem – pág. 224. 
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minhoca.”
3043

, “as cartas maternas eram como chuva benéfica tombando em solo ressequido”
3044

, “Gena 

continuava num fluxo imparável como se um dique se tivesse desmoronado”
3045

, “tudo piorava a um 

ritmo alucinante como se de repente alguém tivesse accionado uma montanha-russa”
3046

, “a fonte 

luminosa resplandecia como um rastilho de luz a rasgar as trevas do medo”
3047

, “agora disparara como 

balas, não em rajada, mas habilmente dirigidas”
3048

, “era como viver numa ilha e o mar à volta, infestado 

de tubarões”
3049

, “ele foçava como um animal”
3050

, “sensível como corda de violino, contido como cofre 

forte de banco, perspicaz como olho de lince”
3051

 (comparação); “Mas o Brasil Império já não precisava 

do pequeno útero que o gerara, um útero enfraquecido que sangrava por sucessivas hemorragias do lado 

de lá do Atlântico.”
3052

, “farejando no outro”
3053

, “parecia que Lisboa inteira se pendurara ao telefone”
3054

, 

“reencontrava em si o buraco negro da existência”
3055

, “bebera-a nas histórias fantásticas”
3056

, “desceu aos 

abismos tortuosos da infância, aos vulcões neuróticos do inconsciente”
3057

, “família dele que possuía a 

gazua do estatuto e da fortuna”
3058

, “degustar o presente”
3059

, “desespero descabelado”
3060

, “chocalhar as 

ideias”
3061

, “Agora, sentia blocos de gelo fundirem-se por dentro… os diques que se abatem”
3062

, “e as 

nuvens negras que lhe haviam toldado o horizonte”
3063

, “integrara-os num cacho gregário”
3064

, “Saí de um 

pântano e encontro uma enxurrada.”
3065

, “o afastamento da família de origem mas até isso perdia o ardor 

inicial, o tecido queimado substituía-se com novas células”
3066

, “A mãe ardia na curiosidade”
3067

, “tens 

que te manter firme no teu papel de travão enquanto ela acelera, o travão e o acelerador não podem 

entender-se.”
3068

 (metáfora); “os pequenos seios erectos como papaias maduras pedindo que as 

comessem”
3069

, “ondas galvanizadas percorreram a Alameda”
3070

 (comparação, aliteração).   

 

                                                 
3043

  Cf. BELTRÃO, Luísa – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 

2004, pág. 77. 
3044

  Idem, Ibidem – pág. 81. 
3045

  Idem, Ibidem – pág. 112. 
3046

  Idem, Ibidem - pág. 114. 
3047

  Idem, Ibidem – pág. 130. 
3048

  Idem, Ibidem – pág. 153. 
3049

  Idem, Ibidem – pág. 183. 
3050

  Idem, Ibidem – pág. 217. 
3051

  Idem, Ibidem – pág. 246. 
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  Idem, Ibidem – pág. 57. 
3056

  Idem, Ibidem – pág. 57. 
3057

  Idem, Ibidem – pág. 62. 
3058

  Idem, Ibidem – pág. 66. 
3059

  Idem, Ibidem – pág. 68. 
3060

  Idem, Ibidem – pág. 69. 
3061

  Idem, Ibidem – pág. 71. 
3062

  Idem, Ibidem – pág. 81. 
3063

  Idem, Ibidem – pág. 83. 
3064

  Idem, Ibidem – pág. 83. 
3065

  Idem, Ibidem – pág. 86. 
3066

  Idem, Ibidem – pág. 198. 
3067

  Idem, Ibidem – pág. 225. 
3068

  Idem, Ibidem – pág. 231. 
3069

  Idem – Os Pioneiros Uma História Privada, 7.ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2004, pág. 31. 
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Excerto de um texto de Natália Correia 

 

Tudo chegava pelo lado da sombra, do terror, da pegajosa ignomínia. Os esbirros 

amordaçavam a luz. Com as mãos mergulhadas nas estrelas que escondia nos bolsos o 

poeta assobiava uma pátria de brancura e paz. (...) O poema foi arrastado para a treva 

onde os estranguladores das palavras constroem o silêncio da sala de espelhos onde o 

tirano se masturba. O poema atravessou o inferno e alguns dos seus sons ficaram 

queimados
3071

. 
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