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EDITORIAL

Ultrapassada a dezena e meia de números da Revista de

Estudos Anglo-Portugueses, podemos finalmente anunciar que o

grande projecto de investigação do nosso Centro, resultante

desde a primeira hora do trabalho conjunto com os cursos de

Mestrado nesta área, está finalmente acessível na Internet, a

partir da página do Centro de Estudos Anglo-Portugueses, (http:/

/www.fcsh.unl.pt/ceap) a base de dados referente aos relatos de

viagem de ingleses sobre Portugal (VIP Base). Numa primeira

fase, é possível aceder aos viajantes dos séculos XVIII e XIX que

foram objecto de estudo.

Conscientes da importância destes relatos para o

conhecimento e a compreensão do que foi a vida quotidiana em

Portugal em dois séculos tão significativos para o desenvolvimento

e a aproximação à Europa, cremos disponibilizar assim um

instrumento de trabalho importante para diversas áreas de

ciências humanas e sociais, como a história, a literatura e a

sociologia.
Cada entrada da VIP Base dá acesso, através das palavras-

-chave listadas no final, a excertos do texto específicos dessa

área.

Porque se trata de um projecto aberto, manter-se-á em

constante actualização, no que se refere a novas edições, traduções

ou estudos sobre cada obra.

Brevemente serão introduzidos os dados relativos a viajantes

do século XX, cujo estudo tem sido feito sob orientação do Prof.

Doutor João Paulo Pereira da Silva.

O resultado desta visão mais próxima de nós permitirá

compreender, por exemplo, os estereótipos anteriormente criados

e que em muitos casos se não perderam completamente. Tem
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também interesse poder analisar a evolução e o modo como estes

viajantes
— muitas vezes transmitindo uma visão generalizada

no seu país de origem
— vêem Portugal como uma realidade

diferente daquela que conhecem. De alguma maneira,
o viajante

de hoje que regista o que lhe vai interessando
continua a seguir

o percurso que justifica a sua viagem: a busca do que
é diferente,

do que é o Outro.

Uma forma diferente de estabelecer contacto com outras

culturas é a actividade dos tradutores que disponibilizaram a

cultura britânica —

no nosso caso
— aos portugueses que só

assim teriam acesso a ela. Um trabalho aprofundado nesta área,

muitas vezes utilizando o francês como intermediário, está

também disponível na página do Centro (BBP Base), segundo a

investigação realizada pela Doutora Isabel Lousada a partir do

outro projecto lançado no início da nossa actividade, naquilo que

foi ao princípio o estudo do Dicionário Bibliográfico Português de

Inocêncio Francisco da Silva

Em ambos os casos será possível a colaboração de investiga

dores a quem este trabalho possa interessar. Esperamos assim ir

aperfeiçoando e completando os dois projectos que determina

ram a criação do Centro de Estudos Anglo-Portugueses.

Maria Leonor Machado de Sousa
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ESTUDOS

THE PENINSULAR WAR, WELLINGTON, AND AMERICAN

SCHOLARSHIP

Donald D. Horward

Florida State University

The study of the Peninsular War and the Duke ofWellington
has played a major role in the evolution of European

historiography over the past two centuries. It has also had a

major impact upon historians studying the Napoleonic Period in

the United States.

With the publication of Wellington's Dispatches in 1837-39,

followed by the Supplementary Despatches and other volumes of

General Orders, Memoranda, etc, broad interest in America

focused on the Peninsular War and the Age ofWellington.
' This

attention was intensified with the publication of hundreds of

volumes of memoirs, journals, diaries and correspondence of

those who had come into contact with Wellington and his forces,

or their activities. Many of these publications were reprinted and

distributed in the United States, so the Peninsular War became

an attractive and exciting topic for American readers.

However, it is not my intention to present a bibliography of ali

the volumes written and published on the Peninsular War by
American historians over the past two centuries. Although a

significant number of books focused on diplomatic and politicai

issues, there was only limited concern at American academic

institutions on PeninsularWar topics. Nevertheless, with renewed

1
Arthur Wellesley, The Dispatches of Field Marshal the Duke of Wellington

during his various Campaigns in índia. Denmark, Portugal. Spain, the Low

Countries, and France, from 1799 to 1818 (London, 1837-39): Supplementary
Despatches and Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington. K.G.,

Edited by his son, the Duke of Wellington, (London, 1857-72).
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interest in 1996 to commemorate the bicentennial of events

dealing with the Napoleonic Period, jadded attention on the

Peninsular War was a natural result.

The only American academic community that has established

and maintained a program on the Napoleonic Period was centered

in the Institute on Napoleon and the French Revolution at Florida

State University. Since the arrival of a Napoleonic specialist in

1 96 1 , focusing on the Peninsular War and more specifically the

Third Invasion of Portugal,
2 FSU has become the most productive

university in America in the completion of graduate degrees in

this period.
It was obvious that no individual could specialize in ali

aspects of the Peninsular struggle, although Simão José Luz

Soriano, José Gómez de Arteche y Moro, José Maria Quip de

Lano Toreno, Charles Oman, John Fortescue, etc, made valiant

attempts to complete the impossible task.
3

Anyone who desired

to pursue such a grandiose project would need to master a dozen

languages and have access to the millions of pertinent public and

private documents scattered in the European archives. As a

result, doctoral students at FSU were encouraged to focus on

this period. Politicai, diplomatic, and military topics on the

Península became a favorite for many students of both sides of

the struggle. As a result, students were able to analyze new

material incorporated into the literary legacy of the Peninsular

War from opposing perspectives.
In addition to archival research, topographic investigation

was pursued not only in the Iberian Península but throughout

Europe but it could often be dangerous. One student working on

William Carr Beresford was almost shot as he walked out of the

Borges Hotel in Lisbon during the Portuguese Revolution. Two

scholars working on Marshals Victor and Macdonald who served

in the Península took their lives in their hands by flying over the

Trebbia and Tidone rivers in northern Italy to reconnoitre the

battlefields in ultra-lights. Another was accused of spying for the

CIA after returning from the Schwarzenburg family archives.

2 Donald D. Horward, The French Campaign in Portugal, 1810-1811 (Ph.D.
Dissertation, University of Minnesota, 1962).

3 Simão José da Luz Soriano, História da guerra civil e do estabelecimento

do Governo parlamentar em Portugal... (Lisbon, 1893); José Gómez dei Arteche y
Moro, Guerra de la Independência, Historia militar de Espana de 1808-1814,

(Madrid, 1868-1903); José Maria Quip de Lano Toreno, Historia dei Levantamiento,
guerra y revolucion de Espana... (Madrid, 1848); Charles Oman, A History ofthe
Peninsular War (Oxford, 1902-30); John W. Fortescue, A History ofthe British

Army (London, 1910-1930).
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Despite the dangers encountered in their research, each of them

maintained their focus and successfully completed their

dissertations.

In total, forty-seven Ph.D. dissertations and fifty-three MA.

theses have been completed at Florida State University over the

past forty-five years of which twenty-eight dissertations and

twenty-five theses were related in some way to the Peninsular

War.

A unique element of the program reflected a commitment to

educate future American officers. Sixteen dissertations, half of

which focused specifically on the Peninsular War, have been

completed by officers serving in the U.S. Army. Selected

competitively by the Department of History at the U.S. Military

Academy at West Point, these officers were sent to FSU on a two-

year fast track to complete their MA. thesis and Ph.D. class work

before receiving a three-year assignment at West Point to teach

military history which included Napoleon and the Peninsular

War. At the same time, each officer was expected to complete his

dissertation and graduate unless deployed or reassigned.
Taken together, the dissertations and theses completed at

FSU are an invaluable source of original research and analysis
on Napoleonic Europe, with more than half focusing on the

Peninsular War, especially Portugal and Wellington. Most of the

authors are now teaching at colleges and universities throughout
the United States or are in the service of their country so I am

confident they will carry forward our Napoleonic Era legacy, with

special emphasis on the Peninsular struggle. Moreover, their

efforts will continue to contribute to our understanding of the

significance of the Peninsular War in relation to the rest of

Europe.
In considering this research, it is necessary to provide a few

pertinent comments about some of these dissertations.

DIPLOMACY, WAR, AND WELLINGTON IN THE PENÍNSULA

Of those closely associated with Peninsular War diplomacy,
the Wellesley family played a significant role. One dissertation

described the vital role of Richard Colley Wellesley, British

Ambassador Extraordinary to Spain, in building the Anglo-

Spanish alliance by convincing the Spanish of England's good

will, and by working to reform Spain's military and governmental

organizations. When Richard became Foreign Secretary in the
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Portland cabinet, Spain became the major element of his foreign

diplomacy. This policy was continued when his most trusted

brother, Henry, replaced him at the Spanish court. Together,

they provided decisive and consistent support for Arthur who

was committed to the mobilization and defense of Portugal.

Although Richard resigned from the cabinet, in part because of

the miserly financial support of Arthur's war effort, his policies
enabled Wellington to develop and pursue his own Portuguese

strategy. In his two and one-half years at the Foreign Office, he

changed the course of the war against France which proved
decisive for the allied causes.

4

In addition to Richard in the Foreign Office, another high

ranking British official, described by Benjamin Disraeli as the

"arch-mediocrity who presided rather than ruled over this cabinet

of mediocrities", threatened allied success in the Península. He

was Robert Banks Jenkinson, the 2nd Lord Liverpool, Secretary
for War and the Colonies. In this dissertation, Liverpool was

described as "a sober dependable functionary ... but widely

recognized as one skilled in the art of politicai intrigue". Even

though he maintained the office as prime minister from 1812

until 1827, his contributions to Wellington's efforts in the

PeninsularWar were undistinguished at best and perhaps pitiable.

During Marshal André Masséna's invasion of Portugal in 1810,

Liverpool was obsessed with the safety of the British army.

Wellington was subjected to confusing orders and blamed for any

anticipated failures. Once Massena had withdrawn from Portugal,

Liverpool seemed willing to scatter British forces in a series of

isolated operations, but was wise enough not to try and reverse

Wellington's successful strategy.
5

A dissertation focusing on Wellingtons politicai activities in

Portugal became a massive two-volume study on Charles Stuart,

British plenipotentiary, who played an indispensable role in

implementing most ofWellington's plans for domestic change in

Portugal. As a result, Stuart was in constant discussion with the

Regency Council, established by Prince João to administer civil

affairs in his absence. "In the final analysis, Stuarfs real talents

lay in his ability as a negotiator" to fulfillWellington's instructions

4
John K. Severn, Richard Marquess Wellesley and the Conduct of Anglo-

Spanish Diplomacy, 1809-1812 (Ph.D. Dissertation, Florida State University,
1975, v-vi, 457-69; A Wellesley Ajfair (Tallahassee, FL, University Presses of

Florida, 1981), 209-12.
5

George D. Knight, Lord Liverpool and the Peninsular War, 1809-1812 (Ph.D.
Dissertation, Florida State University, 1976), iv-vi, 247-255.
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even when they were often aggressive and occasionally
unreasonable. 6

An invaluable study that dealt with Portugal's mobilization

plans concerned the Portuguese Secretary for Foreign Affairs,

War and Marine in the Regency government, Dom Miguel Pereira

Forjaz. He became the Portuguese spokesman for Wellington's
strategy; he collaborated with Charles Stuart in the Regency
Council, aware that Portugal could only survive with the active

support of England. Despite the resistance of many of his

Portuguese colleagues including the Patriarch, António de Castro

and José António de Menezes e Sousa, the Principal Sousa, and
their followers, who resented the British heavy-handed
interference in their internai affairs, Forjaz cooperated with them

in instituting vital economic, politicai, administrative, and military
reforms. For Wellington and British policy, Forjaz, undoubtedly
their most valuable ally, proved to be one of Portugal's greatest
leaders.

7

William Carr Beresford, who played a major role in the

rejuvenation of Portugal, was the focus of another dissertation.

Beresford actually arrived in Portugal in 1809 beforeWellington's
return in April. His primary goal was to restore the Portuguese

army which had been disbanded or attached to the French

armies. A demanding taskmaster, he and his officers trained and

armed Portuguese troops, introducing reforms into the regiments
that proved remarkably successful. However, he failed in his

major test at the battle of Albuera where he appears to have had

some sort of mental breakdown, described by modem experts as

"paranoid thinking", that is, "a disease triggered by stress and

anxieties such as fear or inability to execute assigned tasks". He

would never again command a large independent force. Yet,

without Beresford's successful efforts to rebuild the Portuguese

army, the British army could not have survived in the Península.
8

Among Wellington's subordinates, probably his most faithful

general was Rowland Hill, whose "successes in the Peninsular

War", according to the author, "were second only to those of the

6 Mildred L. Fryman, Charles Stuart and the 'Common Cause': The Anglo-
Portuguese Alliance, 1810-181 (Ph.D. Dissertation, Florida State University.
1974), I, ii-iv, 558-71.

7
Francisco A. De la Fuente. DomMiguel Pereira Forjaz: His Early Career and

Role in the Mobilization and Defense ofPortugal during the Peninsular War, 1807-

1814 (Ph.D. Dissertation, Florida State University. 1980), iv, vi.
8 Samuel E. Vichness, Marshal of Portugal: The Military Career of William

Carr Beresford, 1785-1814 (Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1976),

ill, 437-38; 494-95.
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Duke of Wellington". He could accept responsibility without

overstepping his assigned limitations and guidelines. Wellington

gave him independent command of the right wing of the army

between 1809-1812 and he effectively completed each of his

assignments with dispatch. A humanitarian as well as a

disciplinarian, his use of Portuguese troops and
their assimilation

into his forces was masterful despite the logistical problems they

faced. In the final analysis, he was the most effective, reliable,

and constant general serving under Wellington.
9

Another study dealing with those aroundWellington included

a prominent Spanish general, the Marquis de la Romana, who

cooperated with Wellington and covered the right flank of the

Anglo-Portuguese army in 1810; he deployed his troops behind

the Lines of Torres Vedras during Masséna's invasion but died of

natural causes in January of 181 1. Exceedingly generous in his

comments, Wellington wrote after La Romana's death: "Under the

existing circumstances, his loss is the greatest the cause could

sustain; I do not know how we are to replace him". Indeed,

Wellington simply overstated the case: "In him the Spanish army

has lost the brightest ornament; his country's most upright

patriot".
10

UNILATERAL OPERATIONS IN THE PENÍNSULA

A number of dissertations focused on specific operations that

impacted Anglo-Portuguese strategy in the Península.

A study that had an indirect impact onWellington's operations
dealt with the siege of Cadiz and offered a re-evaluation of the

military and diplomatic role of the city during the Peninsular

War. After the British government and Wellington realized the

importance of the city as a vital center of gravity, over 26 million

pounds and 10,000 British and Portuguese troops were funneled

into Cadiz, supported by warships of the Royal Navy. Cadiz

served as a magnet by diverting manpower and resources of the

French armies from the Anglo-Portuguese forces in Portugal; it

also reinforced the important civil-military link between the

9
Gordon L. Teffeteller. The Role of Sir Rowland Hill in the Peninsular War

(Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1969), 405-09; The Surpriser, The

Life of Rowland Hill (Newark, University of Delaware Press, 1983).
10 Winslow Cope Goodwin Jr., The Politicai and Military Career ofDon Pedro

y Sureda, Marques de la Romana (Ph.D. Dissertation. Florida State University,
1973). 259-63.
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British and Spanish governments. Also of strategic importance,
if Lisbon fell, the struggle against the French could be continued

from Cadiz. ll

Another dissertation analyzed the problems faced by the

Anglo-Portuguese-Spanish armies during the advance across

Navarre toward the French frontier in 1813. Allied strategy was

influenced by a number of seemingly disparate but vital elements
—

transportation, communication, logistics, ammunition, specie,
naval capacity, and diplomacy. At the same time, Wellington had
to parry fanciful suggestions by Liverpool that he transfer elements
of the army to central Europe. Problems with the Royal Navy
complicated efforts to supply his troops and capture San

Sebastián, and the British governmenfs decision to launch a

secondary operation on the east coast of Spain causedWellington
considerable anxiety, but with the fali of San Sebastián, his plans
for the invasion of France were back on track. 12

To analyze the composition of the Anglo-Portuguese army, a

study was undertaken to trace the development and operations
of the King's German Legion. Based on documents in the Lower

Saxon archives, this dissertation examined the activities of ali

three branches of the Legion. These German troops were first

employed in 1809 and over the years respect and confidence

developed in their battlefield performance, especially in outpost

duty. They proved valuable during Masséna's invasion and they
marched with Wellington's army across Spain and into France in

1813-14. Although their services and loyalty was often crucial in

victory, their appeals to remain in the British army were dismissed

and they were disbanded in 1816.
13

THE ROYAL NAVY IN THE PENINSULAR WAR

In most cases, the British admirais serving off the Iberian

coast were more productive than the many British officers serving

11
James P. Herson, Jr., The Siege ofCadiz. 1810-1812: A Study in Joint and

Combined Operations during the Peninsular War (Ph.D. Dissertation, Florida

State University. 1998), 3-9, 309-17.
12
Richard T. Herzog, "Violence, Chance, and Politics..." The Campaign of

1813 in Spain and the Siege of San Sebastián, December 1812-November 1813

(Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1995). 91, 111-113.
13
Daniel Gray, The Services ofthe King's German Legion in the Army ofthe

Duke of Wellington: 1809-1815 (Ph.D. Dissertation, Florida State University,
1970), 363-68. Although a contract was signed for the publication of "A Few

Good Men" after this manuscript was revised, the author died of non-lymphoma
câncer in 1993 at the age of 49.
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with the Anglo-Portuguese army. Three dissertations
dealt with

Wellingtons relations with these British admirais; they were

Admirais Charles Cotton, George Cranfield Berkeley, and George

Keith Elphinstone. In the Cotton manuscript, four lengthy

chapters centered on his efforts to arouse the Portuguese

population, overthrow French rule, and supportWellington. Cotton

made sound operational and strategic decisions that had a

significant influence on the Royal Navy's contribution in the

Península. Of those involved in the Convention of Cintra, Cotton's

judgment was the most judicious, and his disposal
ofthe Russian

fleet in Lisbon harbor earned him the approbation of the

Admiraity.
14

The unsung naval hero of the Peninsular campaign, George

Cranfield Berkeley, who played a unique role in supporting

Wellingtons Portuguese operations over a three-year period,
also

became the focus of a dissertation. Initially, Wellington was

irritated by Berkeley's constant flood of plans and suggestions,

but by 1810 he realized that Berkeley's loyalty and dedication

could make a major contribution to the cause. Berkeley was

decisive and selfless in his service, even to the point of defying

orders from the Admiralty. He willingly accepted a secondary role

in joint operations because he realized the value ofWellington's

Portuguese strategy. In sum, Wellington declared: "If anyone

wishes to know the history of this war, I will tell them, that it is

our naval superiority [that] gives me the power ofmaintaining my

army while the enemy are unable to do so".
15 That was true until

mid-1812 when Berkeley returned to England.
A third admirai, George Keith Elphinstone, served England

throughout the Napoleonic struggle while making a fortune

collecting prize money. As the Channel commander, he was

expected to support the Anglo-Portuguese-Spanish army from

the Bay of Biscay in 1813-1814. Although he had conducted

more joint operations than any other admirai in the Royal Navy,
he failed to respond successfully to Wellington's needs for

resources and manpower. The Admiralty never sent enough
vessels to support the army. Since Wellington failed to express

14
Paul C. Krajeski, Flags Around the Península: The Naval Career ofAdmirai

Sir Charles Cotton, 1753-1812 (Ph.D. Dissertation, Florida State University,
1998); In the Shadow ofNelson, The Naval Leadership ofAdmirai Charles Cotton,
1753-1815 (Westport, CN, Greenwood Press, 2000), 192-98.

15
Brian De Toy, Wellington's Admirai: The Life and Career of George

Berkeley, 1753-1818 (Ph.D. Dissertation, Florida State University. 1997), ix-xii,
602-10.
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his requests fully, the Admiralty, seconded by Keith, appeared

arrogant and unyielding to his requests. Wellington sarcastically
declared: "The assistance I require from the Navy is so little of a

military nature that it can scarcely be called cooperation".
16

Five additional dissertations focused on personalities and

activities associated with Anglo-Portuguese operations in the

Península. In ali, eighteen dissertations, each based on original
research, have contributed to our understanding ofthe Peninsular
War and the remarkable mosaic ofWellington's world, his career,
and his unique contributions. This research also clearly
demonstrated that the allies were served by a number of

remarkable individuais who devoted their efforts, their wealth,

and often their lives to ensure the independence of Portugal and

Spain. Some of them were giants in their own right such as

Beresford, Forjaz, and Hill, while others provided the blood,

sweat, and loyalty to ensure their success.

The 12,745 pages produced in the studies mentioned above,

undoubtedly contribute towards unraveling the complex and far

reaching policies of England, Portugal, and Spain during the

PeninsularWar. Each of these works has been published, at least

in part, as books, monographs, or articles. They have been cited

and reviewed extensively and several of them have won literary
awards. Together, this mass of material provides new information

which supports the recognition of the importance of the struggle
in the Iberian Península in the struggle for Europe.

THE FRENCH IN THE PENÍNSULA

In addition to the Anglo-Portuguese activities in the Península,
ten dissertations were devoted to those who served France.

Several of Napoleon's surrogates sacrificed their careers and a

number gave their lives in the struggle, but ultimately they failed

to overcome the resistance ofthe Portuguese and Spanish peoples.
One dissertation that focused on the initial phase of France's

Peninsular policy was devoted to Napoleon's longtime friend,

General Andoche Junot; he served as Ambassador to Portugal
from 1804 to 1806 and led the First Invasion of Portugal in 1807.

16
Kevin D. McCranie, "A Damned Sullen Old Scotchman": The Life and

Career of Admirai George Keith Elphinstone, Viscount Keith, 1746-1823 (Ph.D.

Dissertation, Florida State University, 2001), 374-78; Admirai Keith and the

Naval War Against Napoleon (Gainesville, FL, 2006).
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After the Portuguese took up arms against the French, Wellington

landed his army at Mondego Bay, united with a small Portuguese

force, and marched on Lisbon. At Vimeiro, the first major battle

of the Peninsular War, Wellington won a resounding victory over

Junot, resulting in the French withdrawal from Portugal. In 1808

Junot served ineffectively in Aragon. Two years later, he

commanded a corps in Masséna's Army of Portugal, but he saw

limited action in the campaign and his service was hardly

noteworthy.
17

Another study, associated with Junofs activities as French

Ambassador to Portugal in 1804-06 and again in 1810 at Ciudad

Rodrigo, was that of his wife, Laurie Junot, the Duchesse

dAbrantes. She survived the court life in Lisbon but her decision

to accompany her husband to Spain in 1810 placed her under

constant threat from Wellington^ army and the band of Spanish

guerrillas led by Don Julian Sanchez, "el Charro". After the birth

of her fourth child at Ciudad Rodrigo, she was quickly moved to

Salamanca and then Valladolid for safety. This study presented
a valuable picture of her life in a war continually threatened by

Spanish partidas.
18

PortugaFs longtime opponent and an active participant in the

three invasions of the Kingdom, General Louis-Henri Loison was

the subject of a massive volume. He was a highly capable general
who fought against Wellington's forces at Vimeiro, in the Porto

campaign, and at Bussaco. He was renowned for his success in

chasing General Robert Crawfurd and the Light Division across

the Côa River in 1810. However, his brutality is still recalled by
the Portuguese who remember him as the dreaded "Maneta".

19

Another dissertation was devoted to General Jean Reynier,
one of Masséna's corps commanders in his invasion of Portugal.
He was an excellent tactician and administrator and an early
republican who faced General HilTs 2nd Division in Spain along
the Tagus, and laterWellington at Bussaco. Following his valuable

experience fighting the guerrillas and insurgents in Calábria in

1806, he was shocked by Wellington's strategy to strip the

country and mobilize the Portuguese population. He saw discipline

17
Charles McKay, The Tempest: The Life and Career ofJean-Andoche Junot

1771-1813 (Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1995), 120-308, 346-421.
18 Susan P. Conner, Laure Permon Junot, Duchesse dAbrantes, 1784-1838

(Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1977), 175-227.
19
Donald H. Barry, The Life and Career of Count Louis-Henri Loison

1771-1816 (Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1973)
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collapse in his corps as his troops found only devastation and

starvation.
20

A study, devoted in part to the struggle in 1809, demonstrated

the psychological impact of the Peninsular war upon the French.
One of Napoleon's most distinguished commanders, Marshal

Jean Lannes, served as the French Ambassador to Portugal in
1802-04. As the dominant figure at the Portuguese court, Lannes
carried on an aggressive campaign, regularly threatening and

insulting British diplomats regularly. Lannes accompanied

Napoleon to Spain in November of 1808 and overwhelmed a

Spanish army at Tudela. Later, he finally captured Saragossa
after a horrific siege that inflicted 50,000 Spanish and 10,000

French casualties. This siege underlined the courage and

determination of the Spanish to resist the French. Dismayed by
the terrible nature of urban warfare, Lannes wrote to Napoleon:
"I do not know if this is a politicai war but it is inhumane and

irrational. It is a mistake to attack convictions because you will

never win".
21

Significant studies have been completed on the second-tier

marshals who were sent to the Península to complete the French

conquest of Spain. More specifically, Marshal Claude Victor-

Perrin was successful against the Spanish army at Espinosa and

Medellin, demonstrating his abilities as an effective tactical

commander. He took part in the plan to confront and entrap

Wellington's army at Talavera, but it failed when the British line

of retreat into Portugal was preserved. Defeated at Talavera,

Victor correctly predicted: 'This battle will determine who controls

Spain". In 1810, Victor was part of the French army sent to

conquer Andalusia and seize Cadiz. The province fell quickly but

Victor failed to capture Cadiz after a two-year siege due to the

determination of the Anglo-Spanish-Portuguese defenders, who

were supported by the Royal Navy.
22

A dissertation that dealt with Napoleon's pursuit of Sir John

Moore in 1809 focused on General August Colbert, one of

Napoleon's most famous cavalry officers. He served successfully

20 Milton C. Finley, The Career of Count Jean Reynier, 1792-1814 (Ph.D.

Dissertation, Florida State University, 1972).
21

Margaret Scott Chrisawn. The Military and Diplomatic Career ofMarshal

Jean Lannes (1769-1809). (Ph.D. Dissertation. Florida State University, 1994),

157-97, 340-87; The Emperor's Friend, Marshal Jean Lannes (Westport, CN,

Greenwood Press, 2001).
22 John F, Weinzierl, The Military and Politicai Career ofClaude-Victor Perrin

(Ph.D. Dissertation, Florida State University. 1997), 235-317.
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in the early days of the Empire, pursued the Spanish after the

French victory at Tondela, but was shot off his horse as he

pursued Moore's rearguard through Galicia toward La Corufia.

He was one of the first French generais to encounter the British

Light Brigade, later Division, which would become one of the

maínstays of Wellington's Anglo-Portuguese army throughout

the war.
23

Four more dissertations were devoted to the French

personalities engaged in the diplomatic and military struggle in

the Península. These studies have introduced different

perspectives and insights to those interested in the period. With

few exceptions, the French leadership was meritorious and many

officers had personally served under Napoleon on the battlefields

of Europe. Most were well suited for tactical command, and a few

were first rate strategists, capable of independent command. Yet,

for a variety of reasons, they could not compete with Wellington
and his army. In fact, they actually enhanced the reputation of

Wellington and his soldiers by the stature they had gained

serving Napoleon elsewhere.

Interest on the Peninsular War has been remarkable as

exemplified by the annual meeting of the Consortium on

Revolutionary Europe (1750-1850), the primary American

academic organization devoted to this era. Within a ten-year

period, over fifty papers devoted to the PeninsularWar have been

given at the Consortium meetings, primarily by alumni and

students of FSU.

In addition, a number of International Congresses on the

Peninsular War have been organized over the past twenty-three

years. In 1984 six FSU alumni gave papers at the three-day

Congreso International sobre la Guerra de la Independência that

was organized by the Diputación Provincial de Salamanca, the

Auyntamiento de Ciudad Rodrigo, the Câmara Municipal de

Almeida, and FSU. In attendance were the 8th Duke ofWellington
and Ciudad Rodrigo; Victor-André Massena, the 7th Prince

d'Essling and Due de Rivoli; the 8th Comte Clauzel; the 8th

Conde Andrés Herrasti; and the descendent of the second in

command at Almeida, LTC Francisco da Costa e Almeida. In

23
Jeanne A. Ojala, The Military Career ofAuguste Colbert, 1 793-1809 (Ph.D.

Dissertation, Florida State University, 1969); August de Colbert, Aristocratic

Survival in an Era ofUpheaval, 1 793- 1 809 (Salt Lake City, UT, University of Utah
Press, 1979).
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1987 the University of Southampton and FSU collaborated in

organizing the First International Congress on the Duke of

Wellington; five scholars representing FSU gave presentations.

Again, we were honored to have the Duke of Wellington, the
Prince d'Essling, and Comte Clauzel in attendance.

Two years later, an International Congress on the Iberian

Península (1750-1830), was organized by FSU, Fundação Calouste

Gulbenkian, Academia Portuguesa da História, Estado-Maior do

Exército Português, the University of Southampton, the University
of Manchester, and The British Historical Society of Portugal; it

was attended by 150 scholars from seven countries. Two months

later, another International Congress convened in Tallahassee at

FSU focusing on the Bicentennial of the French Revolution and

Napoleonic Europe with fifteen presentations devoted to the

Peninsular War.

In 1998 at least six FSU alumni gave papers at the Second

Wellington Congresses hosted by University of Southampton and

two months later, thirteen papers were devoted to the Peninsular

War at the 28th meeting of the Consortium at FSU.

There are other Institutions interested in Napoleon's
intervention in Ibéria and the revolutionary strategy employed to

oppose his forces. Each August for the past fourteen years, the

scholar awarded the Chair of Military Affairs at the U.S. Maine

War College in Quântico, VA, has presented a series of four four-

hour seminars on the Peninsular War, more specifically the role

of Portugal, Spain, and England in resisting the French invasion.

It was deemed essential in considering the evolution of modern

warfare today. In 2004, one of the students at the U.S. Marine

War College decided to focus his graduate thesis on the Peninsular

War. Ofthe 120 theses submitted by students ofthe sixAmerican

War Colleges for the Joint Chiefs Award, the judges awarded Col.

George Smith first prize for his study, "Avoiding a Napoleonic
Ulcer: Bridging the Gap of Cultural Intelligence (or, Have we

Focused on the wrong Transformation?)".
24

At the U.S. Military Academy, West Point, as well as the Naval

War College, and the Army War College, etc, invited scholars

often give presentations describing the crucial importance of the

Peninsular struggle and its revolutionary aspects. In addition,

today a score of alumni of FSU's Institute are currently teaching

24
D. D. Horward has held the Chair ofMilitary Affairs at the U.S. Marine War

College or the U.S. School ofAdvancedWar Fighting, Marine University, Quântico,
VA from 1993-2006.
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at colleges and universities throughout the United States. A

major element of their classes is devoted to the Peninsular War

and the struggle for Portuguese and Spanish independence.

In conclusion, American research, especially at Florida State

University, has expanded our knowledge of the period; it has

produced invaluable information and insights into the complex
issues faced by Wellington and his allies as well as Napoleon's

surrogates in their struggle to gain control ofthe Iberian Península.

These studies help to explain the success of the allies; they also

illustrate why Napoleon's forces, despite their efforts and

sacrifices, were doomed to failure in this unconventional war

that sapped the strength of the Empire. Today, continued study
of the Peninsular War reaffirms the observation of George

Santayana, "Those who cannot remember the past are condemned

to repeat it".
25

25

George Santayana. The Life of Reason: The Phases of Human Progress.
mnn Ç^nco íM^iir Vorlr 1 Qflíl TCommon Sense (New York, 1905). I
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UMA VISÃO ARTÍSTICA DE PORTUGAL — JAMES MURPHY

E A SUA OBRA

Ana Rita Soveral Padeira

Universidade Aberta

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

Motivos para viajar

Os inúmeros viajantes estrangeiros que visitaram o nosso

país durante os séculos XVIII e XIX, por tantos e tão variados

motivos deixaram-nos testemunhos que se revestem da maior

importância, não só pelo facto de terem divulgado o país na

Europa, mas principalmente porque documentaram aspectos da

vida portuguesa durante o referido período, tornando-se docu

mentos de valor inegável na reconstituição da história local.

Não é difícil aceitar que a contribuição trazida por este tipo de

literatura, designada de forma abrangente por literatura de

viagens, se tenha traduzido numa mais-valia não só para o

estudo das mentalidades, como também da arte, da história, dos

costumes, da religião e da ciência, dela tendo resultado um

melhor conhecimento de outros povos e culturas, tanto por parte
dos locais visitados, como também por parte do próprio viajante

que percepciona a realidade enquanto Outro. Julgando o povo

que visita pelos seus próprios padrões de cultura, é verdade que
o viajante empresta ao seu relato um cunho duplamente interes

sante, na medida em que, para além de registar aquilo que lhe

chama a atenção, denuncia também o carácter, os costumes e a

mentalidade do povo que lhe está na origem.

Alguns viajantes houve que procuraram o país por simples
curiosidade intelectual, já outros fizeram-no pelo exotismo e

pitoresco que a própria localização da Península e as característi-

23
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cas dos povos do Sul suscitavam; outros, ainda, movidos por

questões de saúde ou simples negócios, viram na nossa terra a

hipótese de terapêutica promissora ou a possibilidade de nela

arriscarem empreendimentos vantajosos. Sem dúvida que, por

outro lado, houve também aqueles viajantes que, movidos por

forte curiosidade, quiseram acompanhar as obras da reconstru

ção de Lisboa, violentamente destruída pelo Terramoto de 1755,

ou ainda, outro grupo constituído por aqueles que integrariam
no princípio do século XIX o exército aliado, comandado por

Wellington para fazer face à fúria conquistadora de Napoleão na

Península Ibérica, e particularmente em Portugal.
Recorde-se que, quer por falta de boas estradas, quer por

falta de acomodações decentes, a maioria destes viajantes limi-

tava-se a permanecer em locais aparentemente menos perigosos,
cómodos e de mais fácil acesso, tais como as cidades de Lisboa,

Porto ou ainda Sintra. Raros eram por isso os que se aventura

vam para sul do rio Tejo. Também a relativa ausência de monu

mentalidade da nossa arte e a diferença quanto aos padrões de

vida sociais, culturais e económicos na Europa, contribuíram

para que Portugal não constasse entre os pontos de paragem
convencionais do itinerário da Grand Tour1.

Face a uma conjuntura comprovadamente desfavorável, não

deixa de ser curioso, apesar de tudo, constatar que os estrangei
ros que nos visitaram, e com particular ênfase os britânicos que

sempre demonstraram propensão e gosto para viajar, muito

escreveram sobre aquilo que efectivamente viram em terras

portuguesas e, em alguns casos, de forma justa e simpática,

divulgando no resto da Europa, tanto a nossa cultura e hábitos

de vida, como a arte e as paisagens naturais.

Em boa parte devido ao carácter expansivo e peregrino,

traços que, entre outros, individualizam os ingleses, são eles os

primeiros a descobrir, por exemplo, o cenário do Reno, são

também eles que, cada vez e em maior número, se dirigem para

Itália, França e Península Ibérica, impulsionados pelo desejo de

ir ao encontro do pitoresco e do exótico, termos então muito em

voga, apelativos e sinónimos de remoto, de desconhecido ou

ainda de diferente.

1
Tratou-se essencialmente de um fenómeno inglês, embora depois se

generalizasse um pouco por toda a Europa. Consistia numa longa viagem que os

filhos das famílias abastadas europeias tinham a oportunidade de fazer com

vista à sua educação e formação pessoal.
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A encomenda de um trabalho

As informações sobre o artista, arquitecto e antiquário James

Murphy, aliás, de seu nome completo, James Cavanah Murphy,
antes da sua vinda a Portugal, são insuficientes e acessíveis

apenas em obras de carácter geral e enciclopédico. Foi a viagem
a Portugal e, consequentemente, a publicação das obras que dela
mais directamente resultaram que conferiram a este artista,

natural de Cork, na Irlanda, visibilidade e notoriedade no con

texto internacional.

O conhecimento que durante a juventude travou em Dublin

com SirWilliam Burton Conyngham, um conterrâneo seu, repu

tado patrono das artes e particularmente das antiguidades da

Irlanda, veio imprimir, literalmente, um novo rumo à vida de

James Murphy, patrocinando-lhe a viagem que o haveria de

trazer, pela primeira vez, a Portugal com o objectivo de fazer um

estudo exaustivo e pormenorizado sobre o Mosteiro da Vitória,

vulgarmente designado por Batalha.

Não deixa de ser curioso registar o facto de que precisamente
numa época em que a Grã-Bretanha, e particularmente a Ingla
terra, estudava com tanto entusiasmo o seu património artístico
—

provam-no a existência de inúmeras monografias sobre cate
drais inglesas, por exemplo —

, a atenção de Murphy e, já antes

dele, a de Conyngham tenham sido desviadas para um monu

mento português, considerado um dos mais belos e monumen

tais exemplares da arquitectura gótica nacional.

William Conyngham, por sua vez, já havia visitado Portugal
no ano de 17832. Terão sido os desenhos que fez do Mosteiro da

Batalha o primeiro contacto que James Murphy teve com este

belo monumento, conforme confessa, aliás, no prefácio à obra

posteriormente publicada em Inglaterra3 e que deve ser conside

rada a primeira monografia, entre nacionais e estrangeiras,
sobre aquela construção, mandada erigir como voto de agradeci
mento pela derrota infligida pelos portugueses ao exército

castelhano em 1385 na Batalha de Aljubarrota e consequente
mente pela independência reconquistada.

2
«Em !783 Conyngham viajou até Portugal, tendo visitado o Mosteiro da

Batalha e trazendo com ele alguns desenhos que provavelmente JamesWyatt viu

quando estava a executar Slane Castle para Conyngham em 1784-85. Estes

desenhos terão igualmente inspirado Murphy (...)» (tradução nossa), cf. Catalo

gue ofthe Drawings Collection, ed. by Jill Lever, London, 1968-84, s/n°.
3
Plans. Elevations, Sections and Views ofthe Royal Monastery ofBatalha,

(...) London, 1795, p. 1.
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Três cartas inéditas

Como prova da amizade duradoura que uniu os dois irlande

ses, ficaram três cartas, até hoje inéditas, e que agora se publi
cam, escritas pelo punho de Murphy ao seu protector durante o

tempo em que permaneceu no Mosteiro da Batalha no desempe
nho da missão que lhe havia sido confiada. Datadas respectiva
mente de Março, Julho e Agosto de 17894, reportam-se à estada
do arquitecto no mosteiro dominicano, e é também através delas

que lhe dá conhecimento da evolução do trabalho realizado, bem

como das dificuldades experimentadas.
Como facilmente se pode depreender através de uma leitura

atenta, o seu conteúdo é de grande interesse, não só porque nos

permite conhecer melhor a vida da comunidade monástica ali

residente, tal como Murphy a conheceu no final de Setecentos,

como também porque a referida correspondência clarifica aspec
tos mais recônditos dos propósitos e intenções do arquitecto
irlandês, designadamente no que a um outro projecto, que
sabemos que gostaria de ter concretizado relativamente ao res

tante património artístico português, diz respeito, de tal maneira

importante que constituiu pretexto, aliás, para nova visita ao

país, decorridos que eram sensivelmente dez anos sobre a pri
meira viagem. Tratava-se nada mais do que do primeiro inventá

rio do nosso património artístico, que Murphy pretendia intitular

Antiquities of Portugal.
Pena foi que não tivesse conseguido viabilizá-lo, pelo

ineditismo que certamente teria representado no contexto nacio

nal dos estudos artísticos. Estamos certos de que esta terá sido

a principal causa que o levou a abandonar definitivamente o

nosso país, deslocando-se para o Sul de Espanha, onde perma
neceu por largo período de tempo, e do qual veio a resultar a

publicação monumental sobre as antiguidades árabes no Sul da

Península Ibérica5
, à semelhança do inventário artístico que

projectou fazer para Portugal.

4
Estas cartas acompanham o manuscrito actualmente depositado na

Sociedade dos Antiquários, Burlington House, em Londres, indexado sob a

designação «MS 260». Contém os desenhos originais, de extraordinária beleza,
feitos por Murphy sobre o Mosteiro da Batalha. Este volume com as respectivas
cartas foi entregue à referida sociedade em 1830 por Thomas Crofton Croker, um

conhecido editor da época. Apensas aos desenhos de Murphy podem ler-se

indicações que escreveu à margem e a lápis com instruções para os gravadores
responsáveis pela execução das gravuras na altura da publicação da obra. Os

desenhos apresentam- se em papel próprio, grosso e rugoso, tendo alguns deles
sido executados a lápis, como os que representam ornamentos ou pequenos

pormenores, sendo que os restantes são aguardados e de beleza irrepreensível.
5
Arabian Antiquities of Spain, London, Cadell and Davies. 1816.
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O roteiro de uma viagem

Sabemos que embarcou em Dublin em Dezembro de 1788,

tendo por destino previamente definido a Batalha. Sentindo-se

satisfeito com o acolhimento recebido pelos Dominicanos e tendo

apreciado a simpatia do nosso povo e ganho interesse pelos
costumes do povo6 , Murphy acabaria por permanecer em Portu

gal até ao final de 1790, numa estada prolongada que não seria,

todavia, a única.

Após a chegada ao Porto em 13 de Janeiro de 1789, partiu de

imediato para a Batalha, numa viagem que demorou cerca de

sete dias. É com a descrição deste percurso que começa precisa
mente Traveis in Portugal,7 aquela que, de entre as três obras

que publicou sobre Portugal, deve ser considerada um verdadei

ro exemplar pertencente ao género da literatura de viagens e,

ainda, o vademecum para o viajante dos séculos XVTII e XIX em

Portugal. O empreendimento e a dedicação com que executava o

seu trabalho, de que nos dão conta, aliás, relatos de viagens

posteriores ou obras sobre o país, são traços bem reveladores da

seriedade do carácter deste artista8 .

Apesar da estranheza e de alguma desconforto que o motivo

da visita ao mosteiro da Batalha possa inicialmente ter causado,

junto da comunidade de frades aí residentes, os Dominicanos,

acabou por se sentir confortável durante a permanência das

treze semanas que durou a sua estada. Quanto à eventual

desconfiança dos frades, Murphy justifica o facto, numa das

cartas dirigidas ao seu protector, aqui já referidas de passagem,

por pensarem que

De início, alguns dos frades mostraram-se apreensi
vos que eu tivesse vindo à Batallha não pelo propósito de

fazer os desenhos do monumento, mas movido por qual

quer outra razão. Antes que me impedissem de prosse

guir, apliquei-me ao trabalho afincadamente, dia e noite,

por forma a conseguir realizar todos os desenhos e a

concluir um plano e alçados em apenas vinte e dois dias.9

6
Castelo Branco Chaves, Murphy em Portugal, Porto, 1954, p. 5.

7
Publicada em 1795. no mesmo ano, aliás, em que também se publicava

Plans of Batalha, Traveis in Portugal conheceu, quase de imediato, diversas

traduções para alemão e francês, aspecto que comprova a larga aceitação com

que a obra foi acolhida.
8 W. H. Harrison em The Tourist in Portugal London, 1839, p. 139, chama

a atenção para o considerável número de esboços, de desenhos e de notas que

deixou, os quais por si só confirmam, o extraordinário labor de Murphy.
9 Cf. anexo, carta datada de Março de 1789.
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Desconhecem- se as razões para tal desconfiança, tanto mais

que sabemos que Murphy era católico. No entanto, podemos
arriscar relacionar semelhante ocorrência com uma queixa já
manifestada por outro viajante, cerca de duas décadas antes,

bem explícita quanto ao facto de os monges terem receado a

chegada dos viajantes «[...] que viéssemos para os reduzir a

metade porque era voz corrente que tal se determinara»10.

Uma vez ultrapassado o mal estar inicial, sabemos que

Murphy foi acolhido de forma calorosa, circunstância que, por

sua vez, atribuiu ao facto de os monges ainda se recordarem da

visita de William Conyngham, aspecto que aliás recorda numa

das cartas. A consideração manifestada por este mecenas é

corroborada por Murphy, que reproduz as palavras elogiosas
proferidas por Frei Manuel do Cenáculo, então Bispo de Beja,

figura cultural de renome, e, ainda, numismata e arqueólogo:

As pessoas deste país estão adormecidas [...] O sr.

Conyngham já fez mais em favor das artes do que Portu

gal inteiro, e acaba de nos enviar uma pessoa para

perpetuar estes nobres monumentos e antiguidades, or

gulho da nossa nação, e fez tudo aquilo que qualquer
homem de bem deste país deveria sonhar fazer [...]".

É bem provável que a extrema aplicação ao trabalho tenha

contribuído para que Murphy adoecesse, como aliás nos confir

ma. O incidente, que se estendeu ao longo de quinze dias,

forneceu-lhe igualmente o pretexto para se manifestar desfavora

velmente sobre o estado da medicina em Portugal e a classe a que

pertenciam, em geral, estes brilhantes filhos de Esculápio, como

se lhes referiu, (Cf. Carta no. 1).

Dado por concluído o trabalho no Mosteiro Batalha, e anima

do por um interesse sempre crescente manifestado pelos monu

mentos portugueses, James Murphy prossegue viagem com des

tino a Alcobaça, passando depois por Lisboa, cidade onde se

demorou cerca de dez meses, para se dirigir finalmente a sul do

Tejo, nomeadamente a Évora e a Beja, nesta última paragem

provavelmente a convite de Frei Manuel do Cenáculo (Cf Carta de

Murphy de 18 Julho de 1789) e usufruindo da hospitalidade
desta figura de grande projecção no panorama da cultura portu

guesa de então.

10
José Gorani, Portugal, a Corte e o País nos Anos de 1 765 a 1 767, Lisboa,

1945, p. 119.
11
Cf. carta no. 3, datada de Agosto de 1789.
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Se os restantes monumentos que visitou deveriam integrar o

projecto que tanto acarinhou e que consistia no estudo sobre as

Antiguidades de Portugal, nada ficou que efectivamente compro

vasse a realização de desenhos idênticos, ou da mesma dimensão

dos que integraram o estudo da Batalha. No entanto, e ainda com

respeito a Beja, é manifesta a intenção de alargar o projecto de

estudo aos restantes monumentos do património arquitectónico

português, conforme documenta a carta no. 2, transcrita em

anexo, entusiasmo reforçado pelo interesse com que sempre se

ocupou em decifrar os vestígios da arte oriental nos nossos

monumentos, designadamente através do estudo de inscrições

árabes.

Um destino a revisitar

Concluída a primeira digressão pelo país, Murphy regressa a

Dublin no final de 1790, para aí cuidar da publicação das três

obras sobre Portugal. Já em Inglaterra, terá empreendido nova

viagem, cujas circunstâncias não nos são conhecidas, mas que

está documentada num livro de esboços, depositado em Londres

no Royal Institute of British Architects e que algumas obras

referenciam, simplesmente, como sendo um "diário manuscri

to"12, designação que, face à existência dos diversos diários

manuscritos de James Murphy, levanta algumas dificuldades de

identificação13. A obra tem início com o relato a bordo de um

navio que partia de Dublin com destino a Liverpool, em 8 de

Outubro de 1790, levando Murphy numa viagem de cerca de três

semanas para fazer esboços de diversos edifícios, na maioria

góticos14. Trata-se de um enorme volume, à semelhança daquele

que contém os esboços originais do mosteiro da Batalha, conten

do desenhos vários, alguns também aguardados; a capa é de

couro, podendo ler-se na lombada «Sketches —

Murphy».

12 É identificado como a "manuscript journal" pelo Dictionary of National

Biography, ou como "diary in manuscript", The Dictionary ofArchitecture, issued
by the Architectural Publication Society, IV, London, 1869-1877. p. 145.

13
Recorde-se, por exemplo, a designação indiferenciada usada por Thomas

Crofton Croker, o conhecido editor da época que entregou à Sociedade dos

Antiquários, em Londres, os desenhos originais de Murphy sobre o mosteiro da

Batalha, para se referir a um outro diário manuscrito, distinto deste, com

anotações da primeira viagem do arquitecto a Portugal, "a manuscript journal of
Mr. Murphy".

14

Catalogue of the Drawings Collection, s/n°.
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Eis-nos finalmente chegados ao ponto em que, graças ao

estudo de Castelo Branco Chaves, Murphy em Portugal é possível
completar a biografia deste artista irlandês com dados que nos

remetem para uma segunda viagem que seguramente empreen
deu a Portugal, da qual não ficou, porém, qualquer trabalho

publicado. Enriquecido com a publicação de duas cartas da

autoria de Murphy15, até então inéditas, e facultadas a Castelo

Branco Chaves por Henrique de Campos Ferreira Lima, são

dirigidas a D. João de Almeida Melo e Castro. Ambas confirmam

as actividades do arquitecto em Portugal desde 1 799 até, provavel
mente, finais de 1801 ou, inclusivamente, Fevereiro de 1802.

Amigos influentes

Melo e Castro havia sido em 1795 um dos assinantes da obra

sobre a Batalha, e é também a ele que é dedicada a terceira obra

sobre Portugal que Murphy intitulou A General View of the State

of Portugal, publicada em Londres no ano de 1798. O amável

acolhimento que até então Murphy obteve sempre da parte de

Melo e Castro encorajou-o a dirigir-se-lhe novamente quando

pensou angariar subscritores para viabilizar o projecto que sabia

envolver gastos avultados sobre as antiguidades de Portugal.
Tendo já morrido William Conyngham, Murphy pensou no

eventual apoio de Melo e Castro e ainda na obtenção do favor

real. O plano pormenorizado daquele que seria o primeiro inven

tário artístico português, e que submeteu à apreciação de Melo

e Castro, deixava prever encargos por certo incomportáveis para
um estrangeiro que havia já um par de anos vivia entre nós.

Os termos da primeira carta são ainda bem reveladores de

uma intimidade prolongada partilhada com a família em questão.
Para além de Murphy manifestar vontade em fixar residência no

país, atesta, ainda, o convívio na "Campo Pequeno House",

habitação da família desde 1802 até 1920. Já a segunda carta,
datada exactamente do mesmo ano da compra da referida habi

tação, sugere a utilidade dos préstimos de Murphy e o suficiente

à-vontade com que discutia com ele problemas do foro domésti

co, como aquele em que procurou obter a purificação da água

para consumo doméstico.

15 Castelo Branco Chaves, op. cit., pp. 7-8.
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Desconhecemos as razões devido às quais semelhante pro

jecto fracassou. É sabido que Murphy não logrou obter o patro

cínio tão desejado. Desgostoso por certo com tal fracasso, Murphy

voltou costas a Portugal definitivamente e partiu rumo a Espanha,

onde conseguiu pôr em prática um projecto equivalente àquele

que se propunha realizar em Portugal e que ganhou forma na

obra postumamente publicada sob o título de ArabianAntiquities

ofSpain, fruto de sete anos de constante esforço e empenhamento.
Nela documentou a existência dos principais vestígios deixados

pelos árabes na Península quando da sua ocupação.

Complementam-na ilustrações de beleza inegável16, traço do

qual comungam aliás todas as obras do arquitecto irlandês.

Assim, podem rever-se neste caso belíssimos desenhos do palá
cio de Alhambra, da mesquita e da ponte de Córdova e da Casa

de Cárbon, entre outros.

Também o depoimento de outros viajantes que se deslocaram

ao nosso país no período em questão, entre 1799 e 1802,

confirmam, se mais dúvidas houvesse, a presença de Murphy
novamente em terras portuguesas. Tal é o caso do testemunho

do sueco Cari Ruders, entre outros17, em viagem empreendida

pelo país entre 1798 e 1801 e que coincidiu com a segunda vinda

do arquitecto irlandês a Lisboa. As palavras que escreveu suge

rem a preparação de novos desenhos, certamente aqueles que

pretendia que integrassem o já referido inventário artístico, para
além de corroborarem traços de carácter que remetem para a

relativa imparcialidade e honestidade dos juízos de Murphy, a

avaliar pelas inúmeras fontes que sempre referiu ter consultado.

16
Dos esboços feitos para esta obra ficou um outro grande volume manus

crito, oferecido em 1850 por John Newman ao Royal Institute of British Architects
/ RIBA, que contém cerca de 46 folhas com desenhos e anotações de Murphy
sobre diversos monumentos de origem árabe existentes em Espanha. Parte

destes desenhos são aguardados à semelhança do que sucede com o volume

sobre a Batalha. Na lombada pode ler-se a inscrição «James Murphy
—

Arabesques». Em jeito de prefácio à obra e também de homenagem a Murphy, foi
publicada em Londres, no ano de 1816, The History ofthe Mahometan Empire,
da autoria de John Shakespear e T. H. Horne. O livro assemelha-se em tudo às

obras do arquitecto irlandês, desde o tipo de encadernação à apresentação e à

própria mancha gráfica. Todavia, a ausência de ilustrações é bem elucidativa da
falta que se fez sentir de Murphy a este nível.

17
Também Cornide y Saavedra, ao que parece um espião que esteve em

Portugal entre 1799 e 1800. autor da obra Estado de Portugal en el ano de 1800,
2 volumes, Madrid, 1993, chama a atenção para o facto de Murphy se encontrar
há mais de quatro meses a fazer desenhos, perspectivas e alçados do Mosteiro
dos Jerónimos, em Belém, apud Viajantes espanhóis em Portugal, prefácio de
Fidelino de Figueiredo. São Paulo, 1947, pp. 42-56.
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Em carta assinada por Ruders, com data de 14 de Fevereiro

de 1801, da qual extraímos o texto transcrito, confirma-se a

presença do arquitecto novamente no país:

O célebre escritor irlandês James Murphy está actual

mente em Portugal [...]. Ocupa-se agora em visitar e

desenhar edifícios, monumentos antigos e outras curiosi

dades. Evidentemente prepara algum trabalho neste sen

tido [...] É pessoa a quem oiço falar com prazer das suas

viagens [...] Dificilmente se encontrará escritor célebre

com mais modéstia e com menos pretensões [...] Tenciona

ainda demorar-se bastante tempo em Portugal [...]18.

Vale a pena registar a opinião que sobre James Murphy
formulou Crofton Croker, o conhecido editor aqui já referido de

passagem, o mesmo que entregou o volume dos esboços originais
da Batalha, feitos pelo arquitecto irlandês à Sociedade dos

Antiquários em Londres, porque sintetiza com propriedade a

dedicação e o empenhamento de Murphy nos projectos em que

acreditava. Sublinha aquela fonte que, não obstante tudo aquilo

que o arquitecto conseguiu publicar,

[...] só quando somos confrontados com a quantidade
de esboços e de apontamentos que deixou [é] que pode
mos fazer um juízo adequado do que verdadeiramente foi

o seu trabalho e da minúcia e cuidado que colocou no

desenho do mais ínfimo pormenor de cada objecto19.

Formação artística e cultural

É verdade que a admiração experimentada quando confron

tado com os exemplares mais célebres da arquitectura medieval

portuguesa transparece nas suas descrições, como também su

cede relativamente aos episódios da história do país, sem esque

cer a forte empatia igualmente manifestada face a determinados

episódios da história local. A aptidão com que descreveu, sobre

tudo, os antigos monumentos portugueses, não só na obra sobre

18
Cari Israel Ruders, Viagem a Portugal, 1798-1802, tradução de António

Feijó, com prefácio e notas de Castelo Branco Chaves, Lisboa, 1981. O excerto

citado consta da 14a carta. A obra teve 2a edição, agora com o texto integral, em
2002, 2 vols., também da Biblioteca Nacional.

19
T. Crofton Croker, Researches in the South of England, London 1824

p. 204.
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a Batalha, mas também nas restantes em que retratou Portugal,

é um traço que distingue Murphy dos demais viajantes do seu

tempo e que se prende naturalmente com a formação cultural

específica que possuía, de raiz acentuadamente classicizante.

Defensor das teorias humanistas da arquitectura, tal como
se

apresentavam no período clássico, Murphy vai encontrar em

Vitrúvio, por exemplo, a grande referência e o símbolo dessa

mesma antiguidade, como se pode avaliar pelas inúmeras
vezes

que a ele se refere20.

Todavia, ainda que sendo um homem do seu tempo, de

formação neoclássica, particularmente sensível a este modo de

construção21, como facilmente se poderá depreender da leitura

atenta das observações que registou e das fontes de que se

serviu, identificadas na obra monumental e inédita sobre o

Mosteiro da Batalha, Murphy acarinhou especialmente os monu

mentos que melhor representam o que foi o gótico português, em

boa parte porque o movia também o desejo de aprofundar e

clarificar quais eram as origens deste estilo arquitectónico, as

sunto que empolgava as atenções na Grã-Bretanha no último

quartel do século xvin. A coexistência de gostos de natureza tão

variada é por sua vez bem ilustrativa da riqueza da época em que

Murphy viveu, palco de muitas transformações que haveriam

ainda de consolidar-se, aos mais diversos níveis artísticos e

culturais.

A caminho da visão romântica da viagem

Semelhante facto prende-se também directamente com o

ressurgimento de um interesse por este estilo artístico, vivido na

Grã-Bretanha durante o período do Romantismo, ou melhor

dizendo, pelo despontar de ura sentimento gótico, verdadeiro

motor deste revivalismo, exacerbado na presença de ruínas

arqueológicas ou de vestígios de antiguidades locais. Não parece
rá certamente estranha semelhante tendência se recordarmos

que o homem romântico —

e devemos decididamente classificar

20
O desenho que Murphy reproduziu na obra sobre a Batalha do Homo ad

quadratum de Vitrúvio é um exemplo que corrobora a importância atribuída ao

conceito da proporcionalidade, implícito, aliás, na abordagem que perfilha.
21
O renascimento do interesse pela arte e arquitectura clássicas foi de certo

modo contemporâneo em Inglaterra do movimento que acompanhou-o renasci

mento do interesse pelo gótico, sendo que, na opinião dos estudiosos, este nunca
constituiu ameaça à supremacia do verdadeiro estilo clássico romano, cf. Peter

Kidson and Peter Murray, A History of English Architecture, London, Toronto,
1962. p. 216.
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Murphy como um homem do seu tempo e, enquanto tal, um

viajante a caminho já da visão romântica da viagem
—

, olhou

com particular interesse e nostalgia para a Idade Média, fazendo-a

renascer através de evocações frequentes, não raramente im

pregnadas de forte sentimentalismo e algum misticismo. Repare-

se, por exemplo, na impressão sugestiva que lhe causa o percur

so compreendido entre Coimbra e Mealhada através da descrição

que certamente convoca a imaginação do leitor:

O dia 27 de Janeiro ofereceu-nos a mais sublime

paisagem que jamais encontrei. Alcançámos o cimo da

montanha mais solitária destes sítios, ao amanhecer do

dia, quando os fracos raios, cor de púrpura, começavam
a despontar no céu. Estes em breve se transformaram

numa fugaz faixa de luz, de tons amarelados, que parecia

espalhar-se como as chamas de um vulcão. A sua rápida

expansão fez desaparecer instantaneamente a negrura e

envolveu o horizonte de uma claridade gloriosa. (Viagens
em Portugal, p. 41).

Embora não tenha sido o viajante e homem de letras român

tico como o foi por exemplo Robert Southey, seu contemporâneo,

é verdade que Murphy sente já ao jeito romântico. Passagens
como a que acabamos de referir poderiam ser mais frequentes não

fosse a falta de experiência de alguém que não tinha por habito

escrever, ou o arquitecto ser um artista com formação específica,
com tendência para descrições técnicas e objectivas, próprias de

quem se ocupa do estudo de monumentos e de outras obras de

arte. Esta é a razão por que também não observamos em James

Murphy o virtuosismo de escritor profissional, mas antes uma

simplicidade estilística que privilegia a espontaneidade, mesmo

que por vezes não inteiramente conseguida.
Historiadores da arte, e não só esses, designaram a tendência

verificada a partir do final de Setecentos de revivalismo do

gótico22 , no sentido em que procura restaurar a nobreza de um

22
Termo de raízes marcadamente inglesas, o Gothic Revival consistiu na

recriação de um estilo antigo que evoluiu nem sempre de forma linear e que

culminou com a reconstrução das Casas do Parlamento, o primeiro grande
monumento neogótico inglês, em 1836, por Charles Barry. Alguns autores como

Kenneth Clark, preferem, contudo, a utilização do termo 'survivar ao invés de

'revival' pois consideram que o interesse por este estilo nunca chegou a desapa

recer por completo na Grã-Bretanha. A reconstrução da abadia de Fonthill. que

William Beckford, o extravagante milionário, transformou em sua residência é

um bom testemunho do gótico setecentista.
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estilo tal como os séculos XIII e XTV o tinham testemunhado. O

resultado de tal movimento é que não só se constroem, ainda

hoje, em Inglaterra, igrejas ao gosto gótico, como, também no

campo da arquitectura civil, a tónica permanece fortemente

medievalizante, o que contribuiu para a individualização da

fisionomia de um país.
É legítimo, por conseguinte, situar James Murphy no con

texto do movimento que impulsionou os antiquários e arquitec
tos ingleses a procurar, com renovadas forças, a existência de

monumentos antigos e de ruínas, movimento este contemporâ
neo daquele outro, de índole literária, que brevemente alastraria

por toda a Europa e que daria pelo nome de Romantismo. O

crescente interesse manifestado pelas formas artísticas antigas
foi por conseguinte um dos sintomas da profunda alteração de

ideias que o movimento em si mesmo trazia, de tal forma que

parece hoje difícil falar dele sem pressupor a existência do

revivalismo do gótico. Nesta perspectiva, o mosteiro da Batalha

torna-se como que uma fonte de inspiração e de renovação do

gosto pelo gótico e o símbolo emblemático desse estilo arquitec

tónico em Portugal.
Se os poetas românticos se deleitavam com fantasias que

situavam em tempos longínquos e espaços remotos e invulgares,
também alguns destes viajantes, imbuídos do espírito do Roman

tismo, nostálgicos de um passado marcado pela monumentali

dade, privilegiaram os cenários sublimes e diferentes. Não é por

acaso que na presença do Mosteiro de Santa Maria da Vitória

Murphy tenha confirmado que «nenhuma outra forma de cons

truir estava tão bem preparada para fazer despertar sensações

sublimes e estranhas»23 ou ainda que chame a atenção do leitor

para o efeito sublime e grandioso que sobre ele exerce a patine

das pedras da Batalha.

Uma perspectiva do gótico

Muito embora certos pontos de vista defendidos por James

Murphy no que respeita a conceitos ou teorias artísticas sofram

hoje de alguma desactualização, como é o caso das observações

em que especula sobre as origens míticas do estilo gótico, este é

um aspecto que não afecta a importância que a obra sobre a

23
Plans ofBatalha, p. 1. Por uma questão de economia de texto, sempre que

a esta obra nos referirmos, fá-lo-emos desta forma abreviada.
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Batalha alcançou, não só para nós portugueses, porque estuda

um dos nossos mais belos exemplares da arquitectura medieval,

mas principalmente porque, pelo ineditismo que a assinalou24,

contribuiu para a divulgação na Europa de uma visão franca

mente positiva do Portugal do final de Setecentos.

A existência de mais de duas dezenas de desenhos que

integram o volume de Murphy sobre a Batalha, que não são

apenas de conjunto, mas técnicos e de pormenor, esculpidos por
artistas gravadores a partir de originais desenhados pelo arqui

tecto, valorizam extraordinariamente a obra, estando na origem
da avultada soma que a sua publicação implicou, facto que

obrigou o autor a recorrer à angariação de assinantes como

veremos.

Atestam ainda o sucesso da obra as duas edições25 que

conheceu, sendo que a mais tardia, datada do ano de 1836, três

décadas depois da primeira, coincide exactamente com a recons

trução das Casas do Parlamento, como aqui já referimos de

passagem, período considerado pelos historiadores da arte como

o do verdadeiro entendimento do revivalismo gótico. A escolha do

monumento português reforçava, por conseguinte, uma tendên

cia fortemente enraizada na época26.
O volume sobre a Batalha consiste em quatro partes distin

tas, se considerarmos as gravuras como um conjunto indepen
dente. No prefácio, Murphy descreve a situação e localização do

mosteiro, sem omitir a referência aos prejuízos causados pelo

grande Terramoto de 1755, manifestando a sua gratidão, primei-

24
Devemos referir a este propósito a existência de um diário de viagem de

1760, no qual, a par das impressões sobre o país, o seu autor, um inglês
chamado Thomas Pitt, anotou observações sobre os vários monumentos que

visitou durante a deslocação pela Península Ibérica. Tendo permanecido inédito

até há bem pouco tempo, foi recentemente editado sob o título Observations in

a Tour to Portugal and Spain, pelo IPPAR, em edição bilingue e sob a coordenação
de Maria João Neto. Ao contrário da obra de Murphy sobre a Batalha, e na parte

que ao monumento dedica, o referido diário descreve-o sugestivamente mas não

o desenha, cf. p. 58. É sabido que o mesmo diário circulou na época em cópias
e dele tiveram conhecimento os estudiosos destas questões, entre eles segura

mente William Burton Conyngham e provavelmente também o próprio James

Murphy.
25
As edições sào idênticas, não obstante pequenas diferenças, tais como

serem dedicadas a pessoas distintas; se a primeira fora dedicada pelo próprio
autor ao seu patrono W. Conyngham, à data desta última, e tendo Murphy já
falecido, o editor dedicou-a a Sir John Sloane (1753-1837) figura de idêntica

nomeada no âmbito da arte inglesa.
26
Não se pense que a aceitação da obra se restringiu à Grã-Bretanha. Na

Alemanha, por exemplo, país que também sentiu o revivalismo do interesse pelo

gótico, surgiu em 1813 a primeira tradução da obra sobre a Batalha, da autoria

de Engelhard.

45



ro a William Conyngham pelo incentivo concedido e posterior

mente aos frades dominicanos pela hospitalidade com que foi

acolhido, sem a qual a realização da obra não teria sido possível.

Na introdução geral à obra, o arquitecto irlandês fez incluir

um estudo técnico da sua autoria, publicado em Londres em

1795, que intitulou «An essay on the principies of gothic

architecture», com o qual procurou sistematizar os princípios

sobre os quais assenta este estilo arquitectónico e a problemática
inerente à sua origem. Segundo então defendeu, foram as formas

piramidais existentes neste tipo de monumentos que obrigaram
à adopção do arco gótico.

É verdade que, não raras vezes, James Murphy pendeu para
uma interpretação mais mística do que propriamente historicista

relativamente à obra em causa, atitude em parte justificável, na

opinião dos historiadores da arte, face à ausência de fontes

documentais fidedignas. Assim, o autor de Plans of Batalha

acaba por estabelecer a filiação do gótico na arquitectura egípcia
e nas pirâmides, contrariando a posição assumida por outros

artistas e arquitectos de formação renascentista, como é o caso,

por exemplo, de Sir Cristopher Wren.

A interpretação idealista que faz da arquitectura da Batalha

é evidente por exemplo na atenção concedida aos elementos

dotados de simbologia própria, como é o caso dos túmulos de

D. João I e de alguns dos príncipes seus filhos.

Por último, integra ainda a obra em causa a tradução (certa

mente encomendada) da Primeira Parte da História de São Do

mingos da autoria de Frei Luís de Sousa, que Murphy intitulou

«A history and description of the church by Manuel de Sousa

Coutinho»27. Ao texto original foram contudo acrescentadas al

gumas informações de natureza histórica, que visavam fornecer

ao público inglês uma melhor contextualização da época e da

história portuguesas. Tal é o caso da referência que faz à rainha

inglesa, neta de Eduardo III, D. Filipa de Lencastre, casada com

o rei D. João I., A atenção e simpatia que lhe mereceu a "ínclita

Geração" decorre provavelmente da aproximação que a ascen

dência inglesa da rainha suscitou. O tratamento concedido em

separado a cada um dos príncipes traduz-se numa escolha

pessoal do arquitecto, que não encontra equivalente, por exem

plo, no texto de Frei Luís de Sousa.

27
A Ia edição da obra é de Lisboa de 1623 e foi escrita por Frei Luís de Sousa

no convento de Benfica sobre material reunido por Frei Luís de Cácegas.
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É igualmente tendo em vista o público inglês, ao qual a obra

fundamentalmente se destinava, que acrescenta uma nota bio

gráfica sobre Frei Luís de Sousa elaborada com base nas infor

mações contidas no "Prólogo" à Segunda Parte da História de São

Domingos28, da autoria de Frei António da Encarnação. Os estu

diosos da arte estão pois de acordo quanto à importância quer da

obra de Murphy, quer da de Frei Luís de Sousa, para o estudo da

traça primitiva de tão histórico monumento.

A publicação por subscrição

Inicialmente publicada em fascículos ou cadernos entre 1792

e 1795, como era uso fazer-se na época para obras de publicação

dispendiosa, só em 1795 Plans of Batalha obteve forma em

volume impresso de grandes dimensões. Pensamos que tal facto

esteja relacionado com o próprio tamanho das estampas que,

numa encadernação mais pequena, teriam de permanecer dobra

das, perdendo-se assim parte do impacte que a sua beleza sugere.
Os esforços envidados por Murphy no sentido de promover a

publicação deste trabalho terão começado, contudo, anos antes,

em 1792, data, aliás, da edição de alguns desenhos feitos pelo
seu punho, como por exemplo aquele em que reproduz a elevação
sul do Mausoléu do Fundador (ver gravura anexa), estampa
dedicada a D. João VI.

Também o então capelão da Feitoria Britânica em Lisboa, o

reverendo Herbert Hill, tio de Robert Southey, este último um dos

mais importantes lusófilos da época29, se empenhou na divulga
ção e publicação deste magnífico volume, conforme testemu

nham três cartas30 que escreveu a Frei Manuel do Cenáculo,

então Bispo de Beja e que reforçam o papel preponderante deste

homem da Igreja enquanto benfeitor e defensor da cultura, das

letras e das artes em Portugal.
Na primeira das carta mencionadas, Hill apresenta ao Bispo

uma espécie de prospecto do que seria a obra sobre a Batalha,

28

Op. cit, vol. III, Lisboa, 1866, pp. vii-xi.
29
Não deixa de ser estranho que tendo Robert Southey estado em Portugal

ao mesmo tempo que James Murphy, pelo menos da segunda vez que este nos

visitou, não tenha havido da sua parte qualquer referência a Southey.
30

As cartas encontram- se na Biblioteca Pública de Évora sob o códice

CXXVffl, 1-10, pasta no. 72, nos. 346, 352 e 354, tendo sido escritas em 1792,

1793 e 1795, respectivamente. Na segunda carta que escreveu a Conyngham.

Murphy sublinha o interesse demonstrado pelo Bispo relativamente ao trabalho

que fazia sobre a Batalha (cf. Apêndice).

47



ÍCl
\ V \ \ , v

'•*«*B^|

H HM|

a
m 1

Reconstrução da flecha do Mausoléu do Fundador

48



aludindo à sua eventual publicação em fascículos, para além de

esclarecimentos dispensados relativamente à entrega dos fascí

culos ou à divulgação da lista dos assinantes reunidos por altura

da publicação do primeiro caderno. Sabemos contudo que em

1795 a lista31 havia já crescido consideravelmente, aspecto que

reforça o interesse constantemente suscitado pela obra. É verda

de que este era um processo comum a que se recorria na época

para a publicação de obras dispendiosas e, por isso mesmo,

Murphy terá pensado nele, novamente, como alternativa para a

publicação do inventário artístico de Portugal que, lamentavel

mente, por razões todavia pouco clarificadas, não logrou concre

tizar.

Estampas aguareladas

A beleza das gravuras que ilustram as obras de Murphy em

geral, e esta em particular, extraordinariamente enriquecida

pelas vinte e sete estampas que a acompanham, representam,

entre outras, diversas perspectivas da Igreja, da nave central e

das laterais, a flecha que encimava o Mausoléu do Fundador,

derrubada com o Terramoto, (cf gravura), o acabamento das

Capelas Imperfeitas (cf gravura), bem como a reprodução de

ornamentos e pormenores decorativos, entre os quais uma va

riedade de arcos góticos. Os referidos desenhos tornaram-se

importante ponto de partida para os estudos posteriores sobre a

Batalha, bem como para as obras de restauro que a erosão do

tempo justificou32. «As suas plantas e alçados são, curiosamente,

até à data, os únicos desenhos de precisão existentes, servindo,

hoje ainda, como útil matriz de trabalho.»33

31
A referida lista encontra-se integralmente publicada na edição de 1795.

Entre outras personalidades que a integram, destacamos, além dos já mencio

nados Bispo de Beja, Frei Manuel do Cenáculo, o capelão da Feitoria Britânica

em Lisboa, Herbert Hill, William Conyngham, ainda William Chambers, arquitec

to da Rainha, CristopherWren, William Beckford, o Marquês de Marialva, Robert

Walpole, enviado britânico em Lisboa e tio de Horace Walpole, James Wyatt e

James Nash, arquitectos e artistas estudiosos do gótico, Sir John Sloane,
o então

cônsul inglês no Porto, William Whitehead, bem como o próprio rei de Inglaterra,

Jorge III. Da lista constavam ainda empresários como William Stephens, dos

vidros da Marinha Grande, e instituições como o Museu Britânico, a Sociedade

dos Antiquários, a Universidade de Coimbra e o próprio Mosteiro da Batalha.

32
Os desenhos de Murphy foram usados para as obras de restauro levadas

a cabo por Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque
33
James Murphy e o Mosteiro da Batalha, org. e coord. Nuno da Silva

Fernandes, edição comemorativa dos 200 anos da chegada de Murphy ao

mosteiro. Instituto Português do Património Cultural, 1989, p. 5.
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De todas as obras do arquitecto, Plans of Batalha é talvez

aquela de interesse literário mais reduzido, precisamente por

que, pretendendo fazer um estudo técnico, terá deixado de lado

considerações gerais ou de carácter mais subjectivo. À excepção

do prefácio, onde se permite algumas divagações de índole

pessoal, de alguma forma corroboradas em Viagens em Portugal,

o restante texto reflecte predominantemente preocupações técni

cas, teóricas e de natureza histórica. O ensaio sobre as origens

do estilo gótico, por exemplo, ainda que apresentando pontos de

vista hoje parcialmente ultrapassados, reveste-se de considerá

vel valor histórico, tanto mais que se trata, recorde-se, de uma

obra monográfica, única pelo seu volume e beleza, durante mais

de cem anos, e por isso mesmo fonte incontornável de quantas

depois dela surgiram34.
As gravuras que ilustram a obra sobre o Mosteiro da Batalha,

foram abertas a água forte35 pelos melhores artistas do género
em Inglaterra e são, na maioria, reproduções de desenhos feitos

por Murphy ou então mandadas executar segundo indicações

suas. Os desenhos originais das estampas integram o já referido

manuscrito depositado hoje na Sociedade dos Antiquários em

Londres. Pouco se sabe no entanto acerca dos gravadores que se

encarregaram da execução deste trabalho, para além do nome

com que assinam as estampas36.

O desenho de acabamento das Capelas Imperfeitas

O desenho original de Murphy para o acabamento das Cape
las Imperfeitas a décima nona estampa da obra, previamente

publicada com o quinto e último fascículo da obra, encontra-se

depositada na secção de iconografia e cartografia do Museu

Britânico, e nela podem ver-se as assinaturas de J. Murphy e de

S. Porter. Foi a propósito do que considerou ser 'infidelidade' nos

desenhos de Murphy que o Visconde de Condeixa lhe teceu

34
A obra do Visconde de Condeixa sobre o Mosteiro da Batalha editada em

Paris, em 1892, foi talvez aquela que mais confessadamente seguiu a do

arquitecto irlandês, ainda que não lhe poupando duras criticas, por vezes até

injustas. Tal como a de Murphy apresenta diversas ilustrações que são maiori

tariamente reproduções fotográficas.
35
De acordo com os estudiosos, trata-se do processo ideal para a reprodu

ção de aguarelas, cf. Ernesto Soares, História da Gravura Artística, II, Lisboa,
1971, p. 709.

36
Entre outros, podem ler-se os nomes de Lowry, Walker, Porter, que

assinam algumas das gravuras.
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críticas, descontente que ficou com a imposição das formas

predominantemente octogonais para o acabamento do tecto que

encimava a rotunda das capelas em questão e que avaliou
como

um desvio às formas piramidais agudas e esguias típicas daquela

edificação37 .

É igualmente digno de destaque o desenho em que Murphy

reconstrói a flecha do Mausoléu do Fundador, (vd gravura

reproduzida na obra do Visconde de Condeixa) a partir de um

desenho existente numa das vidraças da ábside da igreja. Não

obstante a existência do desenho, a reparação não se fez no

tempo de Murphy, apesar de, conforme lastima, se ter procedido

no reinado de D. José à reedificação de outros troços igualmente
danificados.

Com relação à viagem empreendida por Portugal, da qual
resultou de forma mais imediata Traveis in Portugal e, menos

directamente, A General View ofthe State of Portugal, podemos
afirmar que o viajante ofereceu ao público inglês um retrato

simpático e cordial, mas sóbrio e completo do país, da cultura e

do povo português, privilegiando naturalmente os domínios ar

tísticos específicos da sua formação.
Uma palavra ainda a propósito das ilustrações que embelezam

as restantes obras do arquitecto sobre o nosso país. Viagens em

Portugal é acompanhada de vinte e quatro gravuras, sem contar

com o retrato do seu autor (vd. imagem), sendo que a grande
maioria está assinada, embora alguns casos se constituam em

excepção38 . As gravuras que em Viagens representam costumes

e paisagens são abertas ao buril, segundo informação de Ernesto

Soares39

Curiosamente, A General View apresenta quinze estampas
abertas a água tinta, que foram publicadas no ano de 1797 pelos
editores das obras de Murphy. Retratam costumes, vestuário e

tipos sociais, entre outros aspectos, bem como a vida dos portu

gueses. Parecem efectivamente dotadas de alguma fantasia, e a

sua natureza difere, por isso, da dos restantes desenhos que
fazem parte das outras obras. Talvez por este motivo e ciente de

37
Visconde de Condeixa, op. cit, p.136. Recorre por isso à reprodução

fotográfica sempre que as estampas de Murphy lhe parecem de qualidade
duvidosamente inferior.

38
O mapa da cidade de Lisboa que apresenta em Viagens não é da autoria

do arquitecto, bem assim como a estátua de D. José, a vista da Torre de Belém

e uma outra da cidade de Coimbra com a sua universidade. As restantes

gravuras, conforme admite, foram executadas por artistas gravadores a partir de
desenhos seus.

39 História da Gravura Artística em Portugal, I, Lisboa, 1940, p. 363.
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críticas que lhe eram dirigidas, Murphy se tenha defendido

dizendo que só aqueles que visitaram Portugal estariam em

condições de julgar se as estampas representavam condigna
mente os assuntos pretendidos40.

Este carácter aparentemente fantasioso de algumas estam

pas, sobretudo as que retratam paisagens ou vistas, deu origem
a alguma controvérsia, na medida em que as opiniões se dividi

ram, sendo que alguns estudiosos lhes atribuíram valor

iconográfico, enquanto outros já não41

O retrato cordial de um país

Invulgarmente liberto de preconceitos, ao contrário de tantos

outros viajantes do época, o seu depoimento é, regra geral, isento

e honesto; apesar de algumas imprecisões, Murphy divulgou na

Grã-Bretanha, e não obstante todas as diferenças entre estes

dois povos e respectivas culturas, um retrato positivo do Portugal
de final de Setecentos, reconhecendo, mais de uma vez, quanto

aspirou ao rigor e à exactidão das informações veiculadas. Esta

será talvez uma das razões que explicam a preocupação cons

tante em aceder directamente a fontes bibliográficas fidedignas

para complementar os diversos temas que quis abordar. Sabendo

que Murphy se relacionou com individualidades de renome da

esfera cultural portuguesa, conforme já referimos42, tendo inclu

sivamente frequentado as bibliotecas que possuíam, fácil será

aduzir o manuseamento directo dessas mesmas fontes.

Se por um lado não perdeu de vista o objectivo de deleitar os

leitores com este relato de viagem, também não esqueceu o de,

simultaneamente, informar. Os críticos que se ocuparam da obra

de James Murphy são, aliás, unânimes quando sustentam seme

lhantes intenções. Por conseguinte, afiguram-se oportunas e

pertinentes as deambulações que intenta pela nossa história,

40
A General View ofthe State of Portugal, «Preface», London, 1798, p. 6.

Referir-nos-emos a esta obra usando o título abreviado: A General View.

41
Alberto de Sousa, O trajo popular em Portugal nos séculos xvm e xix, Lisboa,

1924, e também Francisco Câncio, Lisboa, tempos idos, I, Lisboa, 1957, são

exemplos de obras que recorrem a estampas de James Murphy para ilustrar

aspectos determinados. Já Ernesto Soares na obra citada refere que
as estampas

possuem na sua maioria valor artístico, mas não devem contribuir para o estudo

da etnografia portuguesa., Op. cit, II, Lisboa, 1971, p. 708.

42
Podemos acrescenta entre estas individualidades o abade Correia da

Serra, homem de confiança do Duque de Lafões e um dos fundadores da

Academia das Ciências de Lisboa
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costumes, religião e sociedade da época, fazendo desta
obra uma

das mais notáveis dentro do género no seu tempo, mas também

em épocas posteriores, aspecto que as diversas traduções43 que

dela se fizeram igualmente corroboram.

Viagens em Portugal é por isso a única das suas obras que

deve ser considerada enquanto verdadeiro livro de viagens. Mui

to embora confesse que não foi escrita tendo em vista a publica

ção, Murphy acaba por ceder à pressão dos amigos, segundo

confessa, dando a obra ao prelo, não sem antes se desculpar no

prefácio, perante o leitor, por uma ou outra observação eventual

mente menos fundamentada.

Ilustrando a identificação com um género literário à época

tão em voga, a obra apresenta-se por isso estruturada de acordo

com o itinerário percorrido pelo autor em terras portuguesas,

lembrando um diário ou um roteiro de viagem. Exemplo conven

cional de um género (e por conveniência, regra geral, dos pró

prios autores), Viagens em Portugal segue a cronologia da digres
são empreendida, dela fazendo parte todo e qualquer incidente

de viagem digno de interesse.

Uma geografia descritiva

Já a obra A General View, a segunda que publicou sobre o

país no ano de 1798, assemelha-se mais a uma recompilação
sistematizada das informações parcialmente contidas em Via

gens em Portugal, acrescida de novas áreas temáticas como

sejam, entre outras, a geografia e a economia do reino, razão pela

qual deve ser equiparada às geografias descritivas. Os trinta

capítulos em que se subdivide ilustram com precisão o rigor e a

veracidade da informação que Murphy se propôs veicular, objec
tivo levado a bom termo unicamente em virtude da pesquisa

empreendida e das fontes consultadas. A feição dissertativa que
a caracteriza coaduna-se melhor com o propósito de analisar

áreas temáticas distintas, ordenadas independentemente umas

das outras. O resultado traduz-se num registo mais impessoal,

43 É conhecida a tradução francesa da obra, publicada em Paris no ano de

1797. Existem ainda duas versões alemãs; a Ia publicada em Halle, de 1796,

está contida no 6o volume de uma colectânea de textos que representa uma

escolha dos melhores relatos para conhecimento dos povos e respectivos países
— Auswahl der besten Nachrichten zur Erklárung der Vólker und Lãnderkunde;
a outra é uma tradução livre, publicada em Leipzig em 1800.
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quando confrontado com a autenticidade implicada na narração

na primeira pessoa que predomina no livro de viagens propria

mente dito, do qual sobressaem traços que denotam a presença

de uma instância narrativa.

Tratando-se de duas obras de natureza distinta, podemos
contudo considerar que se complementam. É verdade que James

Murphy demonstrou algum cuidado em não se repetir relativa

mente a assuntos que constavam já do livro de viagens. Além

disso, o aspecto artístico e paisagístico ficou excluído desta

espécie de geografia descritiva. Todos os comentários do viajante
a propósito dos monumentos ficaram circunscritos a Viagens em

Portugal e na obra sobre o Mosteiro da Batalha, não tendo ainda

descartado nesta altura a ideia da realização de um estudo sobre

as Antiguidades de Portugal.

Humor e ironia

Não sendo Murphy um literato, na acepção plena do termo,

mas antes um escritor que a ocasião proporcionou, não deixa de

ser curioso registar o uso que fez da ironia e do humor, recursos

estilísticos de que lança mão, aliás, com bastante mestria. O

relato da visita do médico a bordo do navio em que chegou a

Portugal é disso um exemplo assinalável, tanto mais que, ocor

rendo logo no início da narração, deixa antever ao leitor momen

tos de leitura aprazíveis.

(...) ficámos esperando a [visita] do médico, a quem

aliás uma indisposição não permitiu a comparência, ten

do mandado um substituto. Este, que era um filho espú

rio de Esculápio, mandou que todos os passageiros se

reunissem na amurada do barco, enquanto ele os obser

vava do cais, a uma distância, mais ou menos, de 200

jardas, e, francamente não pude deixar de o examinar

dos pés à cabeça, porquanto nunca, até então, se me

deparara uma tão curiosa figura de médico. A julgarmos
do seu talento pelo seu aspecto (o moderno critério para

avaliar talentos) o fato não era talvez o mais apropriado;

usava gorro vermelho e vestia um casaco azul cossado

nos cotovelos. Depois de nos ter olhado uns instantes,

[...] pronunciou estas palavras: "certifico que estão todos

de boa saúde". Se esta sentença resultou de instinto, raro

alcance dos seus olhos ou mero acaso o que é certo é que
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pronunciou um veredicto que nem Hipócrates refutaria.

(Viagens em Portugal, pp. 25-26)

Contudo, não foi apenas nesta passagem que ironizou sobre

o estado da medicina em Portugal. Numa das cartas que escre

veu da Batalha ao seu patrono, que integra o conjunto das três

presentemente publicadas, na qual dá conta da doença que

contraiu em virtude da intensidade com que trabalhou para

conseguir acabar todos os desenhos sobre o mosteiro, não dis

farça, dizíamos, a profunda infelicidade e receio experimentados
face à ignorância do médico que o visitou.

De forma análoga, os comentários carregados de ironia que

tece acerca da parca biblioteca do Mosteiro da Batalha, compa

rativamente ao conteúdo da adega, bem como da superstição

que, de maneira geral, caracteriza os portugueses, ou, ainda, da

reclusão em que vive a maioria das mulheres do nosso país,
revelam o tom delicado e cauteloso que as suas críticas assu

mem, contrariamente a tantos outros viajantes que, aventuran-

do-se no país, não se coibiram de o maldizer, tornando-se

consequentemente responsáveis pela imagem denegrida do país

divulgada.
A título de curiosidade, apenas, registe-se que, a propósito

dos encontros amorosos travados furtivamente nas igrejas,

Murphy ironiza escrevendo que «quando os amantes saem da

igreja [e] as suas mãos se encontram acidentalmente na pia da

água benta, [isto] constitui motivo de satisfação insólita» (Via

gens em Portugal, p. 205). O tom informal a que recorre quando
se reporta a temáticas de interesse mundano torna o registo
usado coloquial e familiar, propiciador de leitura agradável. Esta

passa por ser, aliás, uma das intenções do autor, que se resguar
da do eruditismo e de outros artifícios literárias, reconhecendo,

numa atitude marcada por alguma falsa modéstia, tratar-se de

alguém que não teve nem tem por hábito escrever.

Tendo percorrido a maior parte do país, incluindo o Alentejo,
foi também a experiência pessoal vivida que emprestou colorido

às inúmeras descrições com que saúda o leitor. Uma vez que se

demorou mais tempo do que a generalidade dos viajantes
—

recorde-se, por exemplo, que viveu três meses em Lisboa, por
altura da primeira deslocação a Portugal — , o seu depoimento
reveste-se de autoridade incontestável. Por isso, também, e

utilizando a designação pertinente de Castelo Branco Chaves, foi
considerado durante boa parte do século xix o verdadeiro vade-

-mécum de qualquer viajante em Portugal.
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Anedotas e historietas

É precisamente na qualidade de 'escritor -de-ocasião' que o

pretexto da viagem lhe fornece, que refere, de quando em quan

do, pequenos pormenores de interesse historico-cultural ou sim

ples anedotas, sobre individualidades, costumes ou a vida no

país, duplamente interessantes para quem, sendo estrangeiro,
deles não possuía o mais remoto conhecimento. Assim, por

exemplo, acrescentando à síntese, documentada por fontes coevas,

que fez da vida de D. João de Castro, rv vice-rei da índia, temática

que, aliás, aprofunda de forma sistematizada na obra publicada
em 1798, em capítulo próprio dedicado a personalidades que se

destacaram na história do país, Murphy salientou o facto de ter

sido esta mesma figura quem trouxe a primeira laranjeira para a

Europa. Outro caso é quando reproduz a história que ouviu

contar a alguém de um frade do convento de Corpo Santo que,

logo após o Terramoto, movido por profunda devoção, tudo fez

para salvar um crucifixo, caminhando com ele por entre os

escombros do edifício a pé até à Igreja de Santa Isabel e suplican
do, ao mesmo tempo que implorava por piedade divina (Viagens
em Portugal, p. 54).

O relato de Murphy é ainda uma narrativa de pormenor

quando o autor se serve de histórias pouco conhecidas para

caracterizar a vida de alguns reis. A propósito de D. Afonso rv e

da caça, o desporto favorito que o rei praticava de forma compul

siva, em detrimento da obrigação de governar, Murphy relata um

episódio em que um dos seus conselheiros o terá repreendido

pelo facto, chegando a adverti-lo de que, se não governasse em

boa consciência, seriam obrigados a escolher outro rei, ao que

D. Afonso rv lhe terá respondido, segundo consta:

Compreendo agora a verdade do que me disseram há

pouco. Um rei que não cumpre o seu dever não pode ter

a afeição do seu povo, [...] Saibam que, de hoje em diante,

já não se dirigem a D. Afonso, o caçador, mas sim a

D. Afonso rv, Rei de Portugal. (Viagens p. 208)44

É pois o conjunto de todos estes pormenores e curiosidades

que tornam os livros de viagens duplamente interessantes; não

44
O incidente é reportado por Duarte Nunes de Leão, em «Chronica del-Rey

Dom Afonso o rv» in Chronica dos Reys de Portugal, Lisboa, 1677, p. 115. E

igualmente referido, ainda que de forma mais abreviada, por John Stevens em

The History of Portugal, London, 1698, p. 219.
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só enquanto repositório da história e da tradição cultural de um

país, como ainda traduzem, alguns deles, o aturado
convívio em

terras estranhas que a alteridade de um olhar, por vezes mais

curioso que compreensivo, afinal, destacou. Na descrição apre

sentada de uma tourada a que assistiu, as palavras do viajante

denunciam um desconhecimento do espectáculo que lhe foi dado

ver, nomeadamente, no que à pega diz respeito. Daqui resulta
um

sentimento de estranheza que não consegue disfarçar:

A parte do espectáculo que foi mais divertida coube a

um lutador desarmado, que ousadamente atacou um dos

touros de frente, atirando-se-lhe à cabeça, e agarrando-
-se ao pescoço [...] ficou entalado entre os dois chifres.

Nesta posição foi transportado pelo touro em redor da

arena, até que foi libertado pela ajuda de todos os com

panheiros, em conjunto [...]. (Viagens em Portugal p. 81)

O diário da viagem

Sabemos que não foi apenas com base na memória de acon

tecimentos vividos que Murphy reconstituiu a imagem de um

país. Na verdade, é conhecida a existência de um diário manus

crito relativo à viagem empreendida,, do qual deve ter saído, "sem

maior compostura, o texto de Viagens [...], que ficou um misto de

relatório, diário de excursionista e canhenho de notas"45, afirma

ção com a qual, aliás, estamos inteiramente de acordo.

Muito embora não nos tenha sido possível localizar o para

deiro do referido diário46, sabemos que existiu, não só porque a

ele se refere, em primeira mão, o já mencionado editor Crofton

Croker na carta em que faz a doação do volume dos desenhos

originais de James Murphy (cf. Anexo), como ainda porque nos

foi possível reconstituí-lo, parcialmente, segundo cremos, a par

tir de uma outra obra sobre Portugal, intitulada The Tourist in

Portugal, de W. H. Harrison, publicada em Londres em 1839.

Conforme indicado no prefácio, o seu autor teve acesso ao

manuscrito em questão provavelmente antes mesmo de este ter

chegado às mãos de Crofton Croker.

45 Castelo Branco Chaves, op. cit., p. 6.
46

Não faz parte do volume manuscrito sobre a Batalha depositado na

Sociedade dos Antiquários em Londres, ao qual foram anexadas as três cartas

já referidas e dirigidas a Conyngham. bem como as duas em que Crofton Croker

apresenta o conteúdo do «Manuscrito 260. Também não consta no RIBA.
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O texto de Harrison em confronto com o de Viagens em

Portugal constituiu, por conseguinte, a base de que partimos

para a reconstituição apenas de breves trechos do diário de

Murphy. Tal reconstituição tornou-se tanto mais interessante na

medida em que fomos levados a concluir que a informação de

origem, contida nos apontamentos que inicialmente tirou sob

forma de notas de viagem, não coincide, definitivamente, com o

texto que a publicação da obra veio fixar.

Devemos sublinhar que são consideráveis as divergências
com que nos deparamos entre a fonte manuscrita e o volume

impresso para que as possamos considerar mero fruto do acaso

ou simples propósito de embelezamento de estilo por parte do

autor. Face ao teor dos conteúdos, reescritos e substancialmente

alterados com respeito à fonte que lhes esteve na origem, pode
mos admitir que a reescrita dos referidos trechos obedeceu

antes, e de forma inequívoca, a imperativos ditados por compro
missos sociais e por regras elementares de cortesia a que Murphy
estava obrigado em virtude dos favores e das facilidades com que

tinha sido agraciado e das amizades que construíra era Portugal
com dignitários tanto da sociedade civil como religiosa, relativa

mente aos quais qualquer procedimento ofensivo seria conside

rado obviamente indelicado.

A avaliar pelo que Crofton Croker escreveu, podemos inferir

que o diário manuscrito lhe pertencia em Fevereiro de 1830,

altura em que faz a doação do volume acima referido à Sociedade

dos Antiquários, conforme se lê na carta que escreveu. Desco

nhecemos o verdadeiro motivo por que o conservou

deliberadamente na sua posse, separando-o da restante obra

manuscrita de James Murphy, mas não será difícil supor que ele

próprio podia pretender eventualmente publicá-lo.
Se por um lado Croker adianta que o diário manuscrito lhe

foi oferecido por um «Mr Thomas», xerife de Cork (condado

próximo de Blackrock, onde Murphy nasceu) (cf. Anexo), por

outro, Harrison confirma que tanto os desenhos originais da

Batalha, como o referido diário manuscrito, se encontravam, à

época em que os consultou, na posse do mesmo xerife de Cork47 .

Qualquer das hipóteses colocadas não exclui portanto a possibi
lidade de, com alguma probabilidade de acerto, o referido ma

nuscrito se encontrar, ainda hoje, próximo da terra natal de

James Murphy ou, em alternativa, na posse de algum familiar,

seu descendente.

47
The Tourist in Portugal, p. 139.
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Remetem igualmente para a existência do referido diário

algumas obras de referência, de carácter biográfico, mesmo que

de uma forma vaga e difusa, como é o caso da obra de Arturo

Farinelli, uma colectânea de textos que reúne viagens empreen

didas por Portugal e Espanha48, autor este que, apesar de não

conhecer o diário de Murphy, sabe todavia da sua existência.

Pensamos que uma afirmação proferida pelo mais célebre

viajante alemão da época, Heinrich Friederich Link, se justifica,
de modo idêntico, tão somente se se ponderar a existência de tal

diário. Trata-se da crítica em que acusa Murphy e, com ele,

outros viajantes de terem sido demasiado severos nos juízos que
emitiram sobre o povo e o país, o que nos parece algo infundado.

Na verdade, o que podemos ler quer em Viagens em Portugal

quer na segunda obra que escreveu sobre o país, A General View,

as críticas são demasiado veladas e subtis para que tivessem

atraído a curiosidade do viajante alemão, a não ser que, por uma

feliz coincidência, tivesse tido acesso ao diário de Murphy,
revelador de uma outra atitude do viajante, hipótese que não

podemos descartar por completo uma vez que, como o próprio
Link admitiu, fez um esforço para ler todos os livros de viagens
anteriores ao seu, de que teve conhecimento.

Motivações de ordem literária, por vezes também económica,

e o encorajamento por parte de amigos foram responsáveis por

grande parte de os viajantes desta época terem sido levados a

aperfeiçoar os apontamentos pessoais tirados durante a viagem,
com vista à sua eventual publicação. Sabemos que o procedi
mento de Murphy não constituiu neste âmbito excepção à regra,
manifestando o autor lucidez suficiente para saber que uma

coisa era escrever um diário de viagem, outra, bem mais séria,

era preparar os apontamentos tirados apostando na sua publica
ção.

Diário de sete dias de viagem

Estamos convencidos, por conseguinte, que a origem de

Viagens em Portugal deve ser procurada no diário que Murphy
escreveu durante a deslocação pelo país. Muito embora, inicial

mente, tenhamos defendido que tal filiação se limitava ao percur
so compreendido desde o desembarque em terras portuguesas,
no Porto, até à chegada ao destino, no mosteiro da Batalha,

Viajes por Espana y Portugal tomo II, Roma, 1942, p. 371.
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acreditamos que ela não é completamente verdadeira, já que,

tanto quanto nos foi possível verificar, existem trechos citados

pelos viajantes que tiveram acesso à informação contida no

diário que não fazem parte do texto dado à estampa.

Começa por afigurar-se enganoso o título do terceiro capitulo
do livro de viagens de Murphy, que intitulou por «A Journal of

seven days from Oporto to Batalha» e que sugere tratar-se de um

diário de viagem. A alegação de que o capítulo em causa nada

mais era do que o próprio diário manuscrito não assentava, por

conseguinte, sobre premissas infundadas49.

O modo como elaborou as páginas do capítulo em causa

aproxima-se, sem margem de erro, da estrutura e da organização
de um diário de viagem. Pensamos concretamente no uso que faz

das datas, que obedecem à sequência cronológica do itinerário

percorrido em terras portuguesas. Torna-se claro que sempre

que refere uma data ou hora precisas, estabelecendo uma ligação
com o percurso efectuado, Murphy se socorre dos apontamentos
do diário. Os cinco anos que medeiam entre a primeira visita que
fez ao país e a data da publicação da obra não lhe permitiriam

confiar simplesmente na sua memória. Se assim não fosse, como

poderia ter reconstituído tão pormenorizadamente aqueles dez

dias de viagem, com partida a 23 de Janeiro tendo por destino o

Mosteiro da Batalha: que pernoitou na Estalagem dos Carvalhos,

a mesma que inspirou, aliás, um desenho, que prosseguiu

jornada no dia seguinte às cinco horas da manhã, que chegou no

domingo a Albergaria (que erradamente designa por «Algarve

Veilha»), que saiu no outro dia às seis da manhã, atravessou o rio

Vouga, parando no Sardão, para só depois chegar à Mealhada;

que no dia 27 chegou a Coimbra às dez horas da manhã,

proporcionando-se-lhe fazer uma visita pela Baixa da cidade, ou

que, ainda, a 28 de Janeiro se acercou de Condeixa e Pombal,

passando por Leiria e alcançando finalmente, no dia seguinte, o

tão ambicionado Mosteiro?

Partindo do princípio que o arquitecto não tencionava per

correr o resto do país, é compreensível que tenha dedicado

atenção a alguns pormenores da viagem, bem assim como aos

lugares onde ia pernoitando, alguns dos quais, pela ausência de

conforto e asseio, eram os verdadeiros responsáveis pelas noites

49 André Parreaux, na tradução que fez da obra de William Beckford

Excursion a Alcobaça et Batalha, Paris, Lisbonne, 1956, p.254, refere, em nota,

a obra de Murphy sob o título daquele que constitui afinal o terceiro capítulo do

seu livro.
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de insónia, aspecto de que não foi, aliás, o único viajante a

queixar-se.
Foi Boyd Alexander, estudioso que em 1972 se debruçou

sobre a obra de William Beckford intitulada Recollections of an

Excursion to the monasteries of Alcobaça and Batalha, quem

voltou a chamar a atenção para a existência de um diário da

viagem de Murphy e, principalmente, para o facto de o mesmo

não ter sido publicado na íntegra.50 , justificando o seu ponto de

vista com base na discrepância constatada entre textos, de que

é um bom exemplo a opinião contraditória que Murphy veicula

sobre os frades dominicanos da Batalha interrogando-se sobre a

integridade dos mesmos.

Uma crítica ponderada

Apesar de ser católico, Murphy foi crítico acerca da religião e

das práticas religiosas dos portugueses, por vezes de forma até

bem ríspida, como transparece no diário em causa. Consciente

da severidade do julgamento emitido e do fraco acolhimento que

em virtude da sua atitude a obra pudesse vir a receber, terá

resolvido omitir essas passagens na obra que deu ao prelo. Pesou

igualmente o facto de Murphy ter sido um homem bem relacio

nado na sociedade portuguesa, tendo recebido por parte de

importantes individualidades apoios e favores vários que lhe

permitiram, de forma determinante, prosseguir o seu trabalho.

Ofendê-los não seria propriamente a retribuição mais adequada
a prestar -lhes.

A imagem que guardou de determinados elementos perten
centes ao clero regular, e que ficou exclusivamente confinada ao

diário manuscrito, é bem ilustrativa da íntima decepção causa

da, tanto mais que sabemos tratar -se dos Dominicanos da

Batalha:

Os frades não têm que fazer, a não ser comer, beber

e dormir. O prior é um homem boçalmente caseiro que se

distingue dos restantes por trazer uma capa preta e gozar

do privilégio de apresentar a cara suja. Que tristeza

consiste em ver semelhante grupo de homens que levam

50 Recollections of an Excursion to the Monasteries ofAlcobaça and Batalha

by William Beckford, with his original journal of 1794 [...], Fontwell, 1972,

p. xxvin.
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uma vida de indolência e preguiça, quando poderiam

tornar -se úteis no cultivo das terras ou a alimentar os

pobres ou mesmo a defender o país.
51

É verdade que se trata dos mesmos Dominicanos, de cuja

hospitalidade Murphy usufruiu e sob cujo tecto viveu, durante

as cerca de treze semanas em que permaneceu no mosteiro.

Apesar disso, a contradição é demasiado óbvia para poder ser

entendida como mero equívoco. Senão vejamos:

[...] fui alvo de todas as amabilidades e atenções [...]

No seu modo de viver nada há a censurar, mas muito

existe digno de admiração [...] Comem apenas duas vezes

nas vinte e quatro horas [...]

A ração diária de cada um consta de dois pequenos

pães, uma libra e meia de carne, a mesma quantidade de

peixe, além de sopa, arroz, vinho e frutas. Uma grande

parte destas rações é partilhada com os pobres. As regras
da congregação são observadas com o mais escrupuloso

rigor. Reúnem-se todas as manhãs no inverno, ao nascer

do dia; [...] trazendo cada um a sua bacia, que enchem de

água para procederem às suas lavagens, antes de entra

rem no coro. O asseio, a vida regrada, a isenção de todos

os interesses mundanos contribuem a conservar -lhes a

saúde e dar-lhes faculdades invulgares na velhice avan

çada. (Viagens em Portugal p. 58).

Uma opinião contraditória?

Não se julgue porém que a crítica judicativa de Murphy

atingiu apenas os frades da Batalha; também o prior do Conven

to de S. Bento, em Coimbra, foi rispidamente retratado, verifican-

do-se, uma vez mais, que, se no diário da viagem empreendida
não o poupa a críticas, no texto publicado, a impressão manifes

tada refugia-se numa velada neutralidade, porém sempre e,

profundamente, sarcástica, assumindo a troça contornos mar

cantes. Pode ler-se no livro de viagens:

Fui conduzido à sua cela, quando ele estava na sesta,

depois de jantar, e, como o termómetro baixara dema-

51
W. H. Harrison, The Tourist in Portugal, pp. 142-143 (tradução nossa).
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siadamente para a constituição dos portugueses, aque-
cia-se ao sol, sentado numa cadeira de braços. Os pés
estavam metidos num cesto de palha e o corpo envolvido

numa manta preta, forrada de flanela. Para o viajante
solitário e cansado, que espectáculo de felicidade oferecia

esta visão de paz e sossego em contraste com as inquie
tações da vida activa! (Viagens em Portugal p. 43).

Compare-se agora com o trecho do diário e veremos como o

viajante corrobora, desta vez e sem rodeios, o retrato que em jeito
de esboço havia já insinuado previamente. Para além de acen

tuar o traço de ignorância do prelado e da evidência da sua

considerável sordidez física, é basicamente quanto à ausência de

desempenho filantrópico que Murphy se insurge:

A sua cabeça era redonda como uma esfera e o seu

corpo pequeno e gordo; tornava-se difícil perceber se sua

santidade se deslocava na direcção horizontal se na

vertical. A cara, de feições balofas, deixava adivinhar um

homem que nunca precisou de usar o cérebro nos com

plexos meandros da ciência; boa comida e boa bebida,

aliadas à cómoda estupidificação que a cama lhe propor

cionava, ou mesmo o cadeirão de dois braços, pareciam

requisitar, por inteiro, toda a sua atenção.52

Pode parecer um tanto ambígua, ou mesmo insólita, fazendo-

nos desconfiar da sua genuinidade, a presente atitude de James

Murphy, sobretudo se recordarmos outros momentos de Viagens
em Portugal em que, de forma generosa, tece elogios ao clero

português, nomeadamente aos frades de Alcobaça, como se pode

depreender do trecho seguinte:

As sobras do refeitório são distribuídas pelos pobres,
além de que há refeições propositadamente preparadas

para eles, duas vezes por semana. Assim, centenas de

indigentes são constantemente alimentados aos portões
do convento e os seus rendeiros vivem, pelo que se vê,

mais confortavelmente do que os de qualquer outro reino.

Os que protestam contra a opulência destes monges
fariam bem em indagar se entre nobres e plebeus de toda

a Europa, possuindo rendimento igual ao deste mosteiro,

52
W. H. Harrison, op. cit. p. 114 (tradução nossa).
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há alguém que espalhe tantos benefícios sobre os seus

semelhantes como os padres de Alcobaça. (Viagens em

Portugal, p. 93).

Pareceu-nos, por conseguinte, um pouco dúbia a apreciação
de Murphy sobre os religiosos e as instituições religiosas portu

guesas, já que as opiniões emitidas sobre um mesmo assunto são

por vezes antagónicas. Aos olhos do leitor comum, este procedi
mento passa naturalmente de forma desapercebida, tanto mais

que é o próprio viajante quem assegura, numa atitude aparente
mente honesta e isenta, mas profundamente intrigante, não

poder nem dever pronunciar-se acerca do clero português por

não lhe ter sido facultada informação suficiente a esse respeito53 .

Não se pense, contudo, ter sido este o único motivo respon

sável pelas divergências presentes dos dois textos em causa.

Outros assuntos, desta feita de natureza mundana, suscitaram

alteração na redacção a partir do momento em que Murphy
considerou a hipótese da passagem das notas a texto impresso.
Pensamos concretamente na descrição de uns armazéns, no

Porto, que produziam vinho e que pertenciam a um conterrâneo

do arquitecto chamado William Warre, vice-cônsul britânico,

aliás, naquela cidade no ano de 1804. Para além da descrição da

grandiosidade do edifício, Murphy retirou do texto definitivo um

comentário de natureza pessoal que poderia tornar-se embara

çoso e levantar dificuldades entre as partes envolvidas no negó
cio, britânicos essencialmente, mas também portugueses, uma
vez que manifestava alguma desconfiança a propósito do deficit
verificado, e que se reportava a determinados anos que antece

deram a sua primeira visita ao nosso país.54.
É na descrição da cidade de Coimbra, e particularmente da

paisagem envolvente, que o trecho do diário do viajante é mani

festamente superior ao que figura em Viagens em Portugal, não
só pela ironia e sagacidade que nele transparecem, como pelo

'3
Em capítulo que intitulou «Observações sobre os usos e costumes de

Portugal», Murphy justifica-se dizendo "Não tenho elementos suficientes para
poder avaliar o verdadeiro carácter do Clero, e não vou falar de tão respeitável
classe só por informações.» (Viagens em Portugal, p. 169.)

54
W. H. Harrison, op. cit. p. 63 :«The deficiency of last year's waste, (...) was

mnety pipes. (...) This appears very suspicious to me, as the Portuguese who
work in the stores are the most abstemious creatures living, and there are clerks
who take account of the smallest quantity brought in or taken out »
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conteúdo pitoresco que evoca, tão ao gosto na época. O lado

agreste e o aspecto inóspito que a paisagem sugere confirmam,

cada vez mais, uma tendência estética romântica que responde
a um apelo individual e subjectivo:

There is not as much levei ground to be found in

Portugal as would serve to build a small town on. Coimbra
is about as rocky as Oporto; in either place 'tis impossible
for old or gouty people to walk. Such mountains and

barren rocks are only fit for the residence of goats;
neither coach nor chaise is to be found in either place; 'tis

impossible that any quadruped could keep its legs in

such precipices, execpt that hardy animal the mule,

which nature has formed to this barren soil.55

Ainda relacionado com o mesmo diário de viagem, resta-nos

referir um derradeiro aspecto, não menos intrigante: ao mencio

nar as cartas que Murphy escreveu a Conyngham, Harrison cita

determinados trechos que, na verdade, não parecem pertencer a

qualquer uma delas, como será fácil confirmar. A explicação que

se nos afigura mais plausível é que o autor de The Tourist in

Portugal tenha usado uma eventual versão original das mesmas

que Murphy tenha incluído inicialmente como parte integrante
do referido diário de viagem. Este pode bem ter sido o motivo que

levou Crofton Croker a oferecer prontamente as três cartas em

causa à Sociedade dos Antiquários, uma vez que o conteúdo das

mesmas se encontrava de certa forma duplicado no próprio
manuscrito. Vejamos como Murphy se refere ao médico que o

tratou no Convento da Batalha quando adoeceu em virtude do

excesso de trabalho, incidente, aliás, destacado na primeira
carta escrita do mosteiro, em Março de 1789:

[...] he was one of those wretches who carried fate and

physic in his face, commissioned by that seminary of

dunces at Coimbra to despatch the unfortunate candidate

for the grave [...] hope was my last medicine, and that I

should live one day to see ali the drawings of Batalha in

your possession.56

55
Idem p. 115

56 Idem. p. 141. O restante texto da carta assemelha-se ao que aqui

publicamos.
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A relativa variedade das obras de James Murphy prova, como

vimos, o empenho que manifestou em retratar o mais seriamente

possível, e despido de preconceitos, entre outros aspectos,
a vida

em Portugal no final de Setecentos, mas também as suas princi

pais manifestações artísticas. Assim, na obra sobre a Batalha,
é

o arquitecto e o artista que se revelam, num estudo que preten

deu ser técnico e de alguma forma historiográfico, que divulgou

no estrangeiro um dos nossos mais belos monumentos, ajudan

do a construir no exterior a imagem de um país até então muito

pouco conhecido. Tal obra lembra-nos ainda
o verdadeiro motivo

que trouxe este viajante a Portugal. Um estudo deste tipo, aliás,

o primeiro no género, feito por um estrangeiro em pleno século

xvrii, chama, ainda hoje, a atenção para o nosso património

artístico.

O bom acolhimento que recebeu viria a reflectir-se no tom

adoptado em Viagens em Portugal Trata-se da obra que verda

deiramente devemos considerar um livro de viagens, pois é ela

que informa, de forma instrutiva e prazenteira, sobre aspectos

históricos, artísticos e culturais relativos a um povo. Com base

numa visão honesta e imparcial, tornou-se desde logo instru

mento de consulta obrigatória para quem pensava deslocar-se ao

país. Re-vestida de inegável autoridade, também em virtude do

tempo que entre nós se demorou, a obra de James Murphy
tornou-se, desde logo, o verdadeiro guia do viajante em Portugal
e ponto de passagem obrigatório para quem pensava deslocar-se

ao país.
O seu relacionamento com individualidades da sociedade

portuguesa a quem devia favores e agradecimentos nem sempre

lhe permitiu a franqueza e a transparência de julgamentos que se

esperaria de um viajante da sua condição e cultura. Nesse

sentido, o diário da viagem a Portugal, que inicialmente se

julgava circunscrito a uma parte apenas do livro de viagens,
assume um lugar de destaque na construção de uma outra

imagem do país, que denuncia uma realidade mais retrógrada e

com aspectos negativos.
Com o estudo geográfico e económico que empreendeu em A

General View ofPortugal, obra onde ecoam as reminiscências dos

antigos guias de viagem, a par do espírito das geografias descri

tivas, James Murphy completou de forma deliberada as observa

ções que as obras anteriores reuniram, sistematizando a infor

mação, e reforçando a intenção de dar um retrato completo do

país, contemplando os seus mais diversos campos.
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Foi contudo a atenção concedida ao património arquitectóni
co português, começando pelo estudo absolutamente inédito e

inovador do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, que a beleza de

um conjunto de gravuras feitas com base em desenhos da sua

autoria veio valorizar de forma incalculável o aspecto que primei
ramente revelou o esteta, o arquitecto e o artista que James

Murphy foi. Quanto ao seu livro de viagens, ao longo do qual

perpassam momentos de sensibilidade romântica quando des

creve a força da paisagem portuguesa transmitindo o poder

impressivo que sobre si a mesma exerce, sabemos que conquis

tou um lugar pioneiro e de referência no conjunto das inúmeras

obras congéneres que continuariam a proliferar ainda em pleno
século XIX.
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ANEXO

AchvnLraXty

21* Jcwwvcwy 1830.

My decw Sir,

You/ wíÃl/ obiicfe/ vne/ by preúewtínfy Lw my ruwvie/ to- the/

Society of Antiquarieír the/ acxxs-mpc^nyLn^ volume/ which/

cxyyitaíYLfrth&csYí^fíAaxtád^M
late/ Mr Movrphy.

-

Mo&t truly yourSc

T. Crofton/ Croker

hJ. CarlUle/ Pyq.
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-Read/18^ fehr. 1830

Admiralty

17o" fehruary 1830

My dear Sir,

Withreference/to-the/originaldVawv^

by the/late/Mr. Murphy which I requeytedyou/ to present to

theSociety ofAntiquariey, I am/ vnclvned/ to-
think that the/

c^srn^nunÁoation/of three/ letteryMvvytratVve of the/ hiytory of

theye draMsing^- may be/ acceptaHe by the/ Society.

It yhould/ be/ premlyed that Mr. Murphy proceeded/ to-

Portugal under the patronage ofthe/KiçfhtrlonP1*.
William/

Conynghamv for the/ purpoye of gíA/ing- to- the/ Public arv

accurate/ accownt of one/ of the/ fines/t ypecimervy of Qothio

Architecture/. -

Murphy leftVuhlUn/on/the/17^Ve<^ember 1 788 arudon/

the/ 12a" ofjarwiary foUowbng- arrived at Oporto-, where/ he/

obtained lettery of recomAnendation/ from/ the/ VomúAicarv

Convent to- Batalha/.

On/ the 30^ ofjarwiary Murphy preyented hOmyelf at

the/ Batalha/, and/ the/ lettery which I encloye contaín/ the

parttculary of hly vC&Ct. - On/ hvy departure he receÁAsed cu

paper ytamJped with the 'Royal Seal of
the ConA/ent which

eripreyyed/ arv approbation/ of hiy conduet while in/ the

Monaytry ]yio]. -

In/ a/ Marwuycr-iptJournal ofMr. Murphyy gíA/en/to-me

by Mr Thomas Veane of Corh, I find the following- note,

which I trarvyoríhe a* perhapy it may prove intereytúng/
to-

the architect. -
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A

«Colonel Audlnot inforvwy me/ that the friary of

Batalha/ told him/ that theytoneyoftheypirewereurwted by

mearvyofwood inyteadof iron/ crampy.
- It iy not improbable

altho-' I could not yee the leayt trace ofit.- He ob-yervey that

the heart of a/ pine tree taken/ out and wyed while green/

arulfulhofturpentíA^veíAmoredu^ableth^
arudwíth itytoneymay beyo urwted ay neA/er to-heyeparated/
without breaking-. After the following- method arv Operture
iy made íav the two- adjoirwng-
yton&y írv the form/ of a/ Lewiy

hole [:] b-roads i-n/yide a/nd/

narrow near the yurface, two-

piecey ofthe heart of a/pine are

\aid yide/ by yide, with a/ wedge
ai which end and/ which when/

dríA/en/ írv wíXl jwyt fill up the

dove toil groove iro the ytone ay

in/ the Skelch B. -

He inforwiy me that the angley of the octagon/ of the

Spire are yecured in/ thiy vnarvner. -

»

I believe thiy operation/ to- be yimllar to- that which

carpentery call "fo%/ wedgin^".
-

Cr=fe

Believe me to- he

my dear Sir

very yincerely youry
T. Crofton/ Croker
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bJ°- 1.

Mr Murphy to- the Right Honorable [yic] William/ B.

Conyngham/
-

Treayury
- Dublin-. -

from/ the Royal Convent of Batalha^

March 1789.

Vear Sir,

Sincel hadyth^pleaM^^eofyeeing-yowla^Provulence
hay favored [yic] with a/ yafe voyage and arv agreeahle

journey to- Batalha/, where I way kindly received by the

Prior and ali the Convent,
-

They remember yow perfectly
well and often ypeak- ofyow with the higKeyt reypect.

- Your

elegant yketchey of thiy fvne/Building- often/ ledme to- think

on/thegrandeur oftheoriginal, whichl conjyider to-beone

of the fíneyt piecey ofQothic A rchttecture in/ Europe.
- If tlie

dvytancewere three/ timey ay for ay 1 would mo-yt cheerfuUy

undertdke the journey without repOning- at the length of

the way to- contemplate yuch írwmitable beauty.
-

I have firwyhed ali the yketchey of the Church and

Monaytry [yic], Capellay Imperfecta-y etc. with the doory,

wíAxdowy, Columny, Bayey, Capítaly and Mouldingy on/ a/

large ycale accurately figured, together with the Tomhy,

Vateray of the Qroiny, figurey, groupey [yic], ornamental

piecey, and- Injyertytíxsny, throughout the whole building-,

the manner of uniting- the ytone in/ the fleur de luce

ornament, roof, Spíre, Pinacleetc. whereany part iyejtecuted/

with uncornmonjudgement, difficulty tf eXegance. I have

draMsn/ it with the vvwrwiteneyy of a/ Vegodety, ay the mo-yt

correctyketchey that can betaken/ofa/compUeated/buíldÁng-

Ukethiy, cannot be- cornpíledata/diytuncewithout a/great

part betntyyupplied from/ recoUectio-n/, many traceyofwhich
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are Uable to the worn/ out by length and Ume. - Therefore

I thought ít better to- make the fíníyhed drawing^
on/ the>

ypot.
- What follow [yic] are fvrwyhed nearly cm the yame/

ycale with the large/ plan I made for yow in Vublin/. -

A generalplan-oftheChurch and theMonaytry [yió]

Plan of the yecond ytory

Plan of the yecond ytory of CapeUa* Imperfectay

Plan of the roof of the Church

Elevation/ of the South front

Elevation/ of the bJorth front

Elevation/ of the weyt front í^vcluding- the Refectory,

kitchen etc. being- the extent of the ancient building-

A general yection/from/Eaytto-Weyt, through/Church,

Chapei tf Cap*-. Imperf.

Section/ofCapK Imperf. (large/)

I have yome/ viewy of the/ building' yet to- complete,

beforel go toAlcobaça/, wherel hopeto-bewell receíÁ/ed, a*

thegoodprior ofthiyConventhay givenme a/letter to- that

of Alcobaça/ and another to- the VomÁnícan Convent at

Lóybon/. -

I have endeavoured/ to- penetrate into- every part of

the building- from/ the found^xtíon/tothetop; the Elevation/

oftheypireifrequalto-theheightof a/Cone, whoyebayeand

angleof inclinatíon/oftheyíd^U-given/to-find/the/Altitude.
-

the reyt downwardy can be wieayured/ with a/ line: thiy

mefhodhat-provedtwo-other m/xnneryofcalculatíon/which

I tried.

In/ the ancient building' abone are eight ytair cwyey

conytructed/ wíthin the waHy, wínding/ round a/ Column

which with the ytepy are out out of yolid ytone. - To- perfect
the entire I have a/ complete deycríptíon/ of the building-,
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monumenty, etc, by fother Lewiy de Souya-, a/ Vortugueye

fidalgo- tranycrihed from/ 4-5 pagey of large Quarto, which

I eyteewx/ themore ayyow charged me to- coUect ay much- of

the hiytory of thiy Convent ay poyyihle.
- Some of the friary

were apprehenyive at firyt that I did not come toBatalha/

for the yake of vnakvng- drawíngy of the building-, but for

yome other purpoye; leaytthey yhould take it in- their heady

topreventmel appltedyo cloyely todrawíngyday andnight

ay to- make ali the yketchey with a/ finiyhed plan/ and

elevation/ in/22 dayy. After allthey oftenput vneto-tKebluyh

in relatung- the abíUtieyofManuelOactany [Caetano-] and

other celebrated Portugueye Architecty who- took off the

whole buiddvng- 'm a/ few minutey in/ one glance ofan eye.
-

Thiy conytant applÁcation/ threw me into a/ fever, from/

which I did not recover under one and twenty dayy.
-

during- thiy tvvne there way not one in- the Conx>ent or

VíHage that could ypeak- any language but Portugueye, of

which I way totally ignorant, altho-' I could underytand

them/ conjyultvng- one with the other, what they yhould do

with me when/ 1 died. - the ignorance of the Phyyician only

helped/to- íncreayemy misfortune;
- heknew no-other remedy

butMeeding' which he performed 'tíH he almoyt left me a-

bloodleyy corpye.
-

The Conyul of fregeireu/ [figueira/] hearing- that

yomeone belonging- to yow way yúch at Batalha/ yent a/

meyyenger with a/ letter to- me offering- to- have me- brought

to hly own/place, and another to-thePríor cha^ging-hivvvto-

let me/want for nothing/.
-

* * *

Hehayfwyt now yentme a/ letter recomAnendvng-meto-

hiy beyt friend/Richard Sealy Eyq
'

. lUybon/. - yuch Vy the caye

ín- every part through/whichyow payyed, the very whiyper of

your nome vy yuffícient to- make a/ friend/.
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I was- viyited a/ few dayy ago- by MaryhalValeree who-

hay gíven me aro írwitation/ to- hiy houye at Coimbra/ and

promised to have me/ íntroduced to- the ViycountMormodo

[Mordomo-] Mor the PrimeMirwyter at liybon/. - He toul the

Prior that he thought it would have been/ i^mpoyyvble to-

completeyo-large a-work/ ínthetvme, and eypreyyed a-great

deyire to- yee it puhliyhed, which íf it ever Vy the world/ wíH

have the right to- thank your penetration/ ín bringvng' to-

lÁjfhtyuch/ a/Masterpieceofhifld^

from/ the produce of the yimple Quarry alcme, without the

leaytaid from/ ywchmoulderíng-materialywyTimher, Irorv,

Copper, etc. to-which our modern/ architecty are ohUged to-

have recourye. - It iyytrangethat amongytaUtheTraveUery

that pasyed by Batalha/, none give wy either drawing- or

yatvyfactory description/ofthiyChurch.
- Mr Twiyy who could/

yo-minutely deycribe thewretdxedneyy of aro IrOyhCabín ín

the bleakMountainjy ofTípperary could yee nothing- iro thiy

venerable Pilewith ity numerowy pinnacley, wwnarety and

lofty ypire, but"thelettery t a/yywhtchl findatthe entrance

to- the Capl) Imperfectay.
-"

* * *

I have the honour to- be

Vear Sir

Your very much oblíged and

Humble yervant

Jamey Murphy.
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KT 2.

Mr Murphy to the Right Honf^. William/ B.

Conyngham/

Treasury Dublin/.

liybon/, 18a" July 1789.

Dear Sir,

Iro my last I informed yow that I intended moking-

drawíngs- of yome things- about Liybon/, tiH yuch time as I

received your anywer, but being/ informed/ that it was

neceyyary fíryt to- obtain perwwyyion/ from/ the Court before

anything- of this- kind could be done, onwhich we applied

to Mr Seabra/, the Minister for the Home Department, to-

whonv Mr Stepheny yhewed your letter, he ivvvmedtately

granted/ leave, yaying- that he would be very happy in

having^ aroopportunity ofobligínfyaynyone/belonging-to-Mr

Conyngham/.
- I yhewed hvvw the drawings- ofBatalha/ with

which/ he was- highly pleased and took them/ to- yhew to- the

Queen, who- had/ them/ iro her poyyeyyion for three dayy.
-

They are just returned without receivíng- ycarcely any

damxxgewith/a/letter whickoMrStephenyhay in-his-poyyeyyLoro

of which/ the foULowíng- iy a/ literal Tranylation/.

"Her Majeyty andsHíA-RoyalHighneyythe/Princehave

yeen the drawingy ofBatalha/with which/ they weregreatly

pleased, they now returnthem/, reauestíng-thatasyoon/they

are engraved, that theArtíst wíH rewvemher to- yend them/
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yome copies to- renew the pleasure they had in yeeing- the

original Drawingy.
-"

(Signed) Seabra/.

The people here did not imagine that the Queen

would/ receive a- production of art with as- much pleasure,

tvll they yaw thiy letter - then they began- to- know the value

of the worh. The next day I fortunately discovered the

tiatention of yome people here (whom/ 1 wíH not mention)

who-are determined tohave drawingy ofBatalha/mudeat

any expence [yic], when they found that ali other

yolicitatíony were ineffectual to- obtain them/, in order to

ha^etheMvpresented/to-theQueen, witha/viewto-insvnuate

thevnselves into-her good gracey; which I will endeavour to

prevent if poyyible.
- I have therefore got my friend the

Rector of Corpo- Santo- to- write toBatalha/ requestíng' that

they wílllet him/ know ifanyoneyhould come therewith aro

intent tomake drawingy of theChurch.
- iro themearo time

I íntend going- yome distance into the Country as beíng-

cheaper and leyy yubject to- the iv\trusioroofpeople than/ this-

place, there to- make another yet of drawings- of Batalha/

and to- have them/ preyented to the Queen iroyour name íf

yowwillpermit me; andtoopena/yuhycríptionforth&work
to prevent othery from/ urulertaking- it.- Ayl have not been

yo- fortunate as to- receiveyour anywer to any of my former

lettery I amo obliged to- act in the beyt moroner I can,

however what I ytate here I humbly yubmit to- your

consíderatíon pledging- myyelf to foilow ytrictly whatever

adA/iceyowyendme, asl do-nxstpropoyeto-takea/yingleytep
in thiy affair 'tíll yucho tome ay I receiveyour anywer.

-

The Biyhop of Beja was very much pleased with the

manner inwhich the drawingy ofBatalha/weredone:
"

the
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peopleof thiyCountry" heyaid (adAreyyíA^hiAnselftoyome

Bíshopy and Noblemen who were preyent) are asleep.
- Mr

Conyngham/ has done more for theArty than ali Portugal

put together, and has now yent uy a- peryon to- perpetuate

thoyenobleMonxunentyofAntiquity, theprideofour Natíoro,

and has done what every man of fortune in thiy Country

ought to- be deyirowy of doing-.
- the preyent City of Beja/ he

informs me iy buiXt oro the ruiny of one of very great

Antiquity.
- In digging- there lately it was díscovered- that

the pavement of the obd City iy 30 palmoy lower than the

preyent.
- A ytatuewithout a/ head of the Qoddeyy CybeHe of

e>ocellent workrrianyhip.
- Heads of Auguytus and the Dive

fratres, many piecey of Columny, Bases [yic], Capitais and

RomanSepulchres, haA/ebeendugsOutwíth/yom&Phenixúan

and A rab-io Inycríptions. He has also- díscovered a/

r^auMiachia/ of very considerable díAnensions-. - On a/

mountain roear Beja/ were fownd lately yowve Attic

Inycriptiony which are iro his museum; the whole of thiy

research/ iy carried oro at the Bíshop'y eypence [yic] who-

regrety hiywant ofmeans- to-proyecute the diycovery on the

large ycale it deyervey.
- í promised him that 1 would/ go- to-

make drawingy of the entire, upon which he made me aro

offer of his- Palace and every attendance I yhould/ have

occasioro for, and to- live with him/ as bong- as I thought

proper.
- Ay I will have the firyt gleajwwng- of this- little

Herculaneuwv, I hope it will anywer my e£pectatioroy and

that theye rematny will contribute to- afford yow yome

amusement when I caro yend-yow the drawings.
-

I am/f*

Jamey Murphy
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N* 3.

Mr Murphy to- the Rt HonJ^. Wãliarw Burton

Conynghamv

Treasury Dublíro.

lisbon 10a" August 1 789.

Dear Sir,

The particulary of what I mentioned to- yow iro my

letter ofthe 1 8a" ofjuly I communicated/ to-your friend the

Rev^MrHíH, who-recommenxlfrto-me/nottopresertany copy

ofthe worh to- theQueen, as the people about her hethinky

might take advantage/ of the opportunity and have the

drawingy engraved/, before mine could be published/.
- he

thinky itwould be adÁ/iyable to- open a/ yubjycriptioro for the

worh here ay yooro as convenient, and that many of the

nativey taking- eyxumple by Her Majeyty and the Prince

would become yubycrCbery -

I havehave [yic] thereforegiven up the idea/ofgoing-

to the Country or doing- any thing- further with reypect to

Batalha- draMjímgstxXlyuch/tumeas-I receiveyour directiony

how to proceed.
- Since the date of my last I waited on his

grace theDuke de la/ foeny [lafõey] and his EKceUency Mr

Pinto- the Secretary who- from/ the friendyhip they have for

you/haveofferedyme/th^irprotectiorowhilytl remain ín-thiy

Country.
- A Çentleman here whoye name iyVerdil inforwvy

methat on/booking-over yomeancient recordahe found the

Architect of Batalha/ made mentíoro of, his- name was
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StephenStephenyoro a- nativeofEngland who- together with

the moyter Stone Cutter and Gate Keeper iy mentioned

among- the list of Pentíxmery of King-John the fíryt.
-

* * *

Mr Stephenyhay drawnbilly oroyow -for 50 £ Stg-. The

amount ofwhich I have received agreeable to-your ordery

for which I return yow my moyt yincere thanky.

I remain/

Dear Sir

with my beyt wiyhey for your long- life,

your grateful

and obliged humble

yervant

Jamey Murphy
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MEDIA COVERAGE OF NINETEENTH-CENTURY

ANGLO-PORTUGUESE PROTESTS: QUILLINAN VERSUS BRIGHT*

Gabriela Gândara Terenas

Universidade Nova de Lisboa

1. Introduction: The Nineteenth-Century Press

As part of their vast field of interest, media historians have

devoted much time and energy to studying the way societies have

portrayed both themselves and others over the centuries whilst

at the same time analysing the efforts undertaken to modify
certain images for specific purposes. Media Studies thus embraces

several áreas of research and is a crossroads for disciplines with

links to every field of human activity, both in the public and

private spheres. With this complex dialectic, which exlsts in

every period of history and in every part of the world, Media

Studies focuses on the evolution of public opinion (establishing

relationships between the structure of information and the

cultural background of those who create it), together with the

reaction of the public which, in turn, exerts its own influence.

Nowadays, we take it for granted that it is the new forms of

communication which have shortened distances because of the

speed at which information traveis, but it was in the nineteenth

century that technological progress first brought about a

significant reduction in the time required for people, goods and

information to travei, and multiplied the volume of news from the

*
This paper was presented at the Third International Conference on

Language, Communication and Culture: "Languages and Cultural Identities_

Media Coverage of Protests and Demonstrations". Évora University, 23-25

November 2005.
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far corners of the planet which became available to Europeans.1

Improvements in communication and transport systems made it

easier for newspapers to get more up-to-date news more quickly.
In Portugal it was the railway which brought other European
countries closer, whilst the telegraph, which was first installed in

Lisbon in 1857, soon became firmly established as a modern

vehicle of communication and played a fundamental role in

speeding up the news, particularly the reception and publication
of news from abroad. The advent of the big news agencies such

as the French agency Havas and the German agencies Reuter

and Wolff also made international news more up to date. At the

same time, the growth in circulation of foreign periodicals in

Portugal, particularly those of French, English and Spanish

origin2 brought greater interest in news from abroad on the one

hand, and on the other, new ideas and standards of journalism.

Technological progress in the printing industry, although slow,

brought longer and faster print runs, particularly after new and

more sophisticated machines were introduced. Thus the industrial

organization of the press was directly linked to the need to

conquer ever-wider markets, and to foster a growing readership

by responding to its tastes and interests.

Although Media Studies as an área of research only became

firmly established in the twentieth century, it can be traced back

to the nineteenth century and the appearance of mass culture

and industrial production of cultural goods, amongst which the

press was always at the forefront. The process of industrialization
which affected the Portuguese press in the second half of the

nineteenth century was one of the factors which contributed to

its extraordinary growth and led to the appearance of a wide

variety of periodicals. Viewed from this angle, it is evident that
the nineteenth-century press played an important role in the

definition, detection and reproduction of cultural systems.
In an era in which the press was the most important médium

of communication, the choice of subjects to be dealt with became
a form of mediation and manipulation of the highest importance,

On this subject see José Tengarrinha, "A Fase Industrial da Imprensa" in
História da Imprensa Periódica Portuguesa. 2a Edição. Lisboa, Editorial Caminho,
1989, pp. 21 1-263.

2 The following titles can be given as examples: Revue des Deux Mondes,
Revue de Paris, Tour du Monde, Le Monde Illustré, L'Illustration, LaMode Illustré,
Le Conseiller des Dames et des Demoiselles or Musée des Families; The Times,
The Daily Telegraph. The Daily News, The Morning Post, The Illustrated London
News or The Graphic: and Illustración Ibérica La Moda Elegante Illustrada or

Periódico de las Familias.

86



due to its virtual exclusivity. As a form of mediation, the press

expresses the concerns of its day and conveys an awareness of

how society will evolve through a discourse which is, in itself, a

kind of writing of mediation. By not restricting itself to relating

facts, the press both reflects the concerns of its readership and

creates new interests amongst its readers (which is particularly

true in the case we will be dealing with) whilst it has the power,

considered by many to be the fourth power, to clarify, change,

mystify or even cloud events, as well as the ability to exercise

ideological pressure according to predefined objectives. By guiding

its readers' perception of the world and dealing with certain

issues according to an order of importance previously established

by an editorial board, the press tends to influence not only the

way the reader evaluates
the importance of these issues, but also

the way he organizes his views of a certain situation. Thus the

media in general and the press in particular, as complex

determining systems in the construction of images of politicai

and social conflicts, facilitate the perception and analysis of

continuity, change and contradiction within a certain cultural

context, such as that of Portugal, in the case we are dealing with

here.

Periodicals are always directed towards a certain public, yet

the interest of readers depends to a degree upon the unusual or

sensationalist character of the facts, the notoriety of the

personalities involved, or on the readers' readiness to identify

with them, whilst these aspects are ali linked to the social and

cultural background of the readers, their emotive response and

the feelings awakened in them by events. As a consequence, an

article is not only the final outcome of a certain way of gathering,

selecting and handling information but also the conjugation of

the cultural, ideological and social influences ofthe times, as well

as the writer's training. Thus, writers of articles occupy a

fundamental place in the whole of this complex communicative

system, for as Stuart Hall and David Morley argue,3 when they

receive information they do not interpret it within the same

cultural context from which it has come. Hence the

(re)interpretation and emission (encoding) of a message within a

certain context is a fundamental question in any theory of

3
V Stuart Hall, "Encoding/ Decoding" in John Storey (edited by). What is

Cultural Studies? A Reader. London, Arnold, 1996, pp.51-52 and David Morley,

"Cultural Transformations: The Politics of Resistance" in Paul Marris & Sue

Thornham (edited by). Media Studies. A Reader. 2nd Edition. Edinburgh,

Edinburgh University Press, 1999, p.471.
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communication or of fntercultural relations, as this act of encoding

may be carried out in an entirely different way (or sometimes

even the opposite way) to the source's intentions. The author of

an article acts upon the information at his disposal, reconstituting
and re-transmitting it to the reader, not infrequently with the aim

of establishing some form of rapport with him. In his role as the

communicative subject, the author is a mediator, a creator of

feelings and emotions, not merely in accordance with his place in

the world as a receiver of impressions and sensations, but also

as a translator, and as a disseminator, who may distort reality,
albeit unwittingly, due to routine professional practice or acquired
views regarding the way the work of informing, entertaining or

educating should be carried out.

Taking these premises as its point of departure, this paper

proposes to analyse a series of articles published in the nineteenth-

century Portuguese press which were written to inform readers

about protests against the policies of the Portuguese and British

Governments in Africa, particularly in the territories along the

Zaire River. The animosity of Portuguese readers towards the

British, caused by the developments in Africa, led to the

representation of an extremely negative image of Great Britain,

sustained by the coverage of episodes of conflict which

corresponded to the expectations of an antagonistic readership.

2. Portugal, Britain and the Zaire

From the earliest times the Zaire River had been a priority for
the Portuguese and later became so for other colonial powers due
to the geographical diversity along its course and the politicai
and commercial interests it served. PortugaTs presence in this

region eventually provided an obstacle not only for the

expansionist ambitions of Great Britain but also for other

European powers such as Belgium and France. The policy of the

International African Association, together with Great Britain's

opposition to Portuguese occupation of territories to the north of

Ambriz on the west coast of Africa, which served the ambitions

of the industrialists and traders of Manchester, was to keep the

Zaire region in the public eye in Portugal throughout the second
half of the nineteenth century. As far back as 1855, Portugal had

occupied Ambriz against the opposition of the British Government

and at the same time had announced its intentions to occupy the

territories further north, particularly Cabinda and Molembo. The
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following year, however, Lord Palmerston instructed his admirais

to oppose by force any further Portuguese attempts to occupy

new territories. At the same time the commanding officers of

British cruisers began to celebrate treaties with the local chiefs

in territories to which Portugal felt it had historical rights.
Furthermore, due to British opposition, Portugal began to face

growing difficulties in setting up strategic strong-points along
the Zaire, as well as safe harbours at the estuary of the river and

in the region of Ambriz. The moment had become ripe for

explorers at the service of other colonial powers to undermine

Portuguese interests. Due to the gravity of the situation, the

Portuguese Government tried to establish a diplomatic agreement
with Great Britain as the only recourse which remained to it to

secure PortugaTs position. Fortunately, at this time Great Britain

was becoming more suspicious about new colonial ambitions in

the region, in particular, those ofBelgium, and therefore accepted

negotiations with Portugal with a view to celebrating a treaty
which, in the final analysis, would defend the interests of both

countries against the ambitions of other nations.4

Thus, PortugaTs sovereignty along the river was recognised

by the so-called Zaire Treaty as far as the frontiers of the state

of the Congo, in exchange for trading and navigation rights on

the river and along the Zambezi. Great Britain, however, never

ratified the Treaty due to pressure from other colonial powers,

namely France and Germany, who realized that it would create

an obstacle to their expansionist ambitions. Indeed, had the

Treaty had been recognised by the European Powers it would

have put an end to the ambitious projects of Leopold II, who

evidently did everything in his power to prevent this from

happening.

4
In fact, Portuguese periodicals seemed to convey the idea that the terms

of the Zaire Treaty satisfied neither side completely:
"[...) politicai journals [...] have already begun to exploit the patriotic feelings

of the nation, insinuating that Portugal has been tricked by England in the

Treaty, and that we have conceded everything without receiving anything in

exchange. (...)
The Zaire Treaty, which is already known in its entirety after being published

in England and Portugal, has given rise to a curious situation (...) the Treaty
satisfies neither of the two nations which are keen to extend their áreas of

influence and to open up new markets in that part of the Black Continent. In

England the city of Manchester has made representation to the Government

requesting that any treaty which recognizes the sovereign rights of Portugal over

the Zaire should not be approved."
(Anónimo, "A Semana" in A Ilustração Universal (Lisboa, 1884), ano I, n°5,

8 de Março de 1884, p.41 e n°6, 15 de Março de 1884, p.52. See also n°3, 23 de

Fevereiro de 1884, p.25)
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3. A "Journalistic Battle"

It was against this backdrop that a "battle of words" took

place in the press involving, on the one hand, Major Luís Quillinan,

a Portuguese soldier of Irish descent, and on the other, Jacob

Bright, M.P. for the city ofManchester, with echoes in periodicals

such as O Ocidente (Lisbon, 1878-1915), O Camões (Lisbon,

1880-1883), the Jornal do Domingo (Lisbon, 1881-1888), O

Mandarim (Lisbon, 1883), O Microscópio (Lisbon, 1883) and

Revista de Estudos Livres (Lisbon, 1883-1887). Luís Quillinan

(1825-1904), an army officer and a diplomai, was born into an

Irish family who were resident in the city of Oporto. During the

period when the Zaire question was being discussed Quillinan

was the military attaché at the Portuguese Legation in London.

Jacob Bright (1821-1899) was one of the eleven children of the

famous mill owner of the same name. One of his brothers, John

Bright (1811-1889), was a British radical and Liberal statesman

associated with Richard Cobden in the setting up of the Anti-

Corn Law League.5 With the Zaire question still pending between

the Portuguese and British Governments, Jacob Bright put

forward a motion on the matter in the House of Commons, with

the aim of protecting the interests of his constituents, the

Manchester traders. The motion was phrased in rather offensive

terms towards Portugal, as the periodical O Ocidente duly related,

probably basing its report on the reading of widely-sold British

newspapers (such as The Times or The Daily News), which were

often the sources for the article writers:

"During the session of 3rd instant [April 1883] in which

a motion on the question put forward by Jacob Bright
was debated [negotiations with a view to the signing of an

Anglo-Portuguese Treaty] our good name was unjustly
vilified by several members ofthe House.

6

Whitley mocked
our rights, [...] Anderson dared to call Portugal a power of

no importance, Bright, he, of course, painted a disastrous

picture of our administration: he spoke ofthe exaggerated
duties: the ignorance, lack of education, and corruption
of our officials. their poor salaries. the lack of attention

5
On certain occasions Jacob Bright opposed his well known brother in the

House of Commons.
6 The underlining in the quotations is the exclusive responsibility of the

author of this paper.
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paid in Portugal to monopolies. the high transport costs.

the absence of roads in the overseas provinces, he spoke
about the danger of the occupation of the territory by

Portuguese troops, he said we treated the natives badly.
that we even make the land we occupy barren. and that

we run our provinces exactly as they do in Turkey!
The member's words were far from smooth, as can be

seen from this pale summary, and like the others, he

discloses in his speech as much ignorance of history as

blindness and it there is no doubt that the British pride
which transpires through his words has caused profound

dismay to every Portuguese."7

Jacob Brighfs speech caused a wave of national indignation
with the usual echoes in the periodical press. As a consequence,

Bright was portrayed in the periodicals under study, not

infrequently in caricatural terms, as the personification of both

Great Britain itself and British feelings towards Portugal. In the

following excerpt there is a direct reference to the authors

source, the British press:

"In London, in the House of Commons, Sir Jacob

Bright recently declared that Portugal was a country

which was bankrupt both in finance and morality. It can

be evaluated from the parliamentary extracts in the Daily

News, that the illustrious member for Manchester

expressed these feelings from the bottom of his heart,

with a fine and wholly British rancour. It was informed at

the same time, most positively. that these hard words

from those English lips were greeted by the silence of

general approval. The Speaker remained still and silent,

the ministers hardly stirred in their seats, the two or

three hundred English members, with their hats proudly

pulled down to their ears, had peacefully continued to

digest their lunches and The Times; the ushers of the

House with chains around their necks seemed to be

jubilant at the words of the orator; [...]

Sir Jacob Bright was no more than the spokesman of

English feelings in the English Parliament. Every good

subject of Her Gracious Majesty, in fact, hates the rest of

7
A. B. (Abel Botelho?], "A Questão do Zaire e o Major Luis Quillinan" in O

Ocidente (Lisboa, 1878-1915), 6o ano, vol.VI. n°156. 21 de Abril de 1883, p.91
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the world in general and their allies in the Península in

particular."8

Ironically, "Brighfs disease" as it was called, the name by
which kidney ailments were known for a long time and whose

symptoms were first described by the celebrated English doctor

Richard Bright (1789-1858), began to be used as the epithet for

the sickly state of the country, whilst the cause of the malaise

was diagnosed as England's supercilious and arrogant attitude:

"[...] Portugal is suffering at this moment from a fine

patriotic indignation which we shall call "Brighfs Disease"

as the pathology describes albuminúria. Brighfs Disease

here is the magnificent rancour which we dedicate to Sir

Jacob, the wish to limit him, let us say, to the consumption
of marmalade."9

According to the author, Bright had finally revealed feelings
towards Portugal which the British had held for a long time, but

which the proverbial coldness, hypocrisy and falseness of the

British race had always managed to disguise. Thus, the true

intentions of "our ally" had finally been disclosed due to Brighfs
reckless behaviour. Seen in this light, therefore, he had done

Portugal a favour by denouncing himself and the true sentiments
of his compatriots. In the authors' eyes Bright appeared as a

reincarnation of John Buli, pot-bellied, big-headed and complete
with generous side-whiskers:

"National arrogance, [...] this complex sentiment which
is expressed by the word 'canf does not usually allow its

odious exclusiveness to transpire in such a clear, and,
above ali, such an official fashion. The Englishman is

generally reserved, has a prudent dislike for useless

words and prefers to wait for the best opportunity to

achieve his aspirations in security. He does not share the
southern European love of speaking one's mind; his stiff

upper lip remains unmoved before an opportunity or an

8
Beldemonio [Eduardo de Barros Lobo], "England for ever!...Sir Jacob

Bright e o Major Luís Quillinan. Da Influência do Álcool sobre as Discussões
Parlamentares. AAlbuminaria de Portugal" in O Mandarim (Lisboa, 1883), [s/n°],
1883, pp.5-6.

9
Idem, Ibidem, pp.8-9.
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offensive remark, and prefers to wait for the right time to

obtain satisfaction or revenge. And so, as an excess of

language is always a matter of temperament, we are

forced to presume that Sir Jacob Bright, on the occasion

upon which he exceeded British gravity and Parliamentary

formality, was, simply, drunk.

[...] Sir Jacob Bright[...] is a member ofthe Commons,

entirely common.[...] we have to classify Mr. Bright as one

of the immense majority of his fellow citizens, so much so,

as the genius of the race admits very few variations. The

Manchester member had ginger whiskers, is no doubt

mad about sandwiches with black tea and The Times at

lunchtime and steaks with pale ale and The Times at

dinner, suffers from spleen and The Times, is a member

of a temperance society and a subscriber of The Times,

will die conscientiously from tedium on a Sunday, and

finally like ali Englishmen has coal globules in his blood,

a pudding-shaped skull, and his brain is made up of

mashed potato in Cork butter sauce.

In these organic conditions which are peculiar to the

land of John Buli, in which a man's head may just as well

be the centre ofthe nervous system as a main dish, it can

be understood that port, brandy, whisky, certain strong
drinks must cause serious disturbances in the exercise of

the intellect and draw out language to excess which later

will be the cause of regret. Perhaps Sir Jacob Bright, the

member of a temperance society, had drunk more than

was reasonable on the morning of the day on which he

made his speech. In this case, we cannot blame the

Speaker of the House for not calling him to order: we are

only entitled to find it strange that he did not have him

gently led out of the House by two ushers, or that he did

not have a few drops of ammonia put into the oratofs

glass of water."10

Despite the irony and the caricatural style of this text (and

many others) by Eduardo de Barros Lobo, who always wrote

under the pseudonym of Beldemónio, Brighfs attitude provoked

a letter of protest from Major Luís Quillinan, the Portuguese

military attaché in London. In his letter, Quillinan confronted

Portugal's accuser, and as a response to Brighfs alleged insults,

Idem, Ibidem, pp.6-8
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challenged him to a duel. Bright declined and Quillinan was

warmly applauded by Portuguese public opinion for having

defended the honour of his country. There was a tremendous

outcry in the Portuguese press about the incident, which was

considered to be a demonstration of the highest patriotism.

Biographies and tributes to Quillinan soon appeared in the

press:

"This illustrious and intelligent young man [Luís

Quillinan] who did not allow the proud Portuguese name

to go unrevenged for the impertinent and underhanded

insult which it was victim of in the British Parliament,

showed how dear the country of his birth was to him [...].

Luís de Quillinan stepped forward lance in hand to

defend the dignity of outraged Portugal, with the whole

Portuguese nation behind him on this occasion, countless

congratulations coming from every corner of the country,

allowing truly overwhelming enthusiasm to be foreseen."11

In this atmosphere of apotheosis, there was even a place in

the periodicals under study for the defence ofthe Major's ancestral

land. The fact that Luís Quillinan was of Irish descent led certain

authors to exploit this opportunity to praise the qualities of the

people of "Green Erin", to defend the cause of the Irish against

England and also to underline the similarities between the two

peoples, which not only included a common Celtic ancestry but

also the Catholic religion:

"Mr. Quillinan [...] gave in to a generous and chivalrous

impulse from his Irish background, freeing himself

unconsciously from the traditional hatred of his race for

the English conqueror. He has the soul of a knight and a

Fenian, vague and erased reminiscences of Green Erin in

the back of his mind, the hereditary veneration of the

symbolic lótus flower which grows everywhere by the

banks of the Irish lakes as the sacred and nostalgic
emblem of dead nationhood, and ali the psychological
fatalities of a man whose ancestors fought under the

command of the chief of the clan, soldiers clad to the

teeth in iron, heroic until martyrdom and filled with faith

11
A. B. [Abel Botelho?], "A Questão do Zaire e o Major Luís Quillinan" in O

Ocidente (Lisboa. 1878-1915), 6o ano, vol. VI, n°156, 21 de Abril de 1883, p.91.
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like the apostles. The challenge of Mr. Quillinan is at once

Portuguese revenge and Irish satisfaction."12

Luís Quillinan's gallant gesture, which had triggered off a

true apotheosis of patriotic pride, also led certain authors to

recall the history ofthe Anglo-Portuguese Alliance and emphasise
that it had always been unfavourable to Portugal.

13
It is significant

that two works were published at this time on the life and death

of two victims of Beresford's despotism. These were A Dominação

Inglesa em Portugal. O que nos tem servido aAliança da Inglaterra,

por um Compatriota de Gomes sTreire de Andrade (1883) and

Memória Biográfica do Coronel Francisco Bernardo da Costa

(1883) by João da Silva Mendes. Both works were duly reported
and reviewed in the periodicals under study.14

12
Beldemonio [Eduardo de Barros Lobo], "England for ever!...Sir Jacob

Bright e o Major Luís Quillinan. Da Influência do Álcool sobre as Discussões

Parlamentares. A Albuminaria de Portugal" in O Mandarim (Lisboa, 1883), (s/

n°], 1883, p.10.
13
V Anónimo, "Ontem e Hoje" in O Camões (Lisboa, 1880-1883). ano IV, 3o

vol., n°139, 26 de Abril de 1883, p.274; n°140, 3 de Maio de 1883. p.282; and

n°141, 10 de Maio de 1883, pp. 290-291; and also [Joaquim] Teófilo (Fernandes]

Braga, "Bibliografia. D. João I e a Aliança Inglesa. Investigações histórico-sociais

pelo Conde de Vila Franca" in Revista de Estudos Livres (Lisboa. 1883-1887),

2°ano, [2°vol.], n°20. (s.d.) [1884], pp. 258-260.
14
V. Anónimo, "Publicações. A Dominação Inglesa em Portugal.' O que é de

que nos tem servido a Aliança da Inglaterra, por um Compatriota de Gomes

Freire de Andrade" in O Ocidente (Lisboa, 1978-1915). 6°ano, vol.VI, n°164, 11

de Julho de 1883, p.160; and Anónimo, "Publicações. Memória Biográfica do

Coronel Francisco Bernardo da Costa e Almeida em 1810', por João da Silva

Mendes" in Ibidem, n°165, 21 de Julho de 1883, p.168. The writers of these

biographical notes mentioned Gomes Freire de Andrade and Bernardo da Costa

as two of General Beresford's victims and two examples. amongst many others,

of the offences that Portugal had suffered at the hands of Great Britain,

demonstrating that the Anglo-Portuguese alliance had never been favourable to

us. The articles by Simões de Almeida published in the periodical Imparcialidade
(Lisboa, 1882) are in the same vein. The articles give an extremely negative view

ofthe history ofthe Anglo-Portuguese alliance and in particular ofthe time when

Beresford governed Portugal:
"The dominion of English rule, exercised from 1807 by General Beresford's

despotic hand , the state of slavery by which he subjugated us. making us bow

down under the weight of his military might and smothering the slightest move

towards independence. these were the things which drove our people to demand

freedom as an inalienable right. The ignominious death of the brave and

innocent General Gomes Freire de Andrade in the square of S. Julião da Barra,

and the bonfires ofthe Campo de Santana, with which General Beresford judged

by terror, crushing any attempt to bring freedom, became the spectres which

confronted us in ali their horror, leaving us with his hateful memory, as the

fiercest cannibal ever to cross our coastline."

(Simões de Almeida, "Política. O Governo Britânico e a Democracia

Portuguesa" in Imparcialidade (Lisboa, 1882), l°ano, n°9, 20
de Agosto de 1882,

p.l)
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Other authors, such as Urbano de Castro,15 recalled speeches
made by Portuguese members of parliament, such as the famous

orator José Estevão (1809-1863) who, in 1840, had reminded his

fellow members how nefarious the consequences of the treaties

with Great Britain had been for the country, from the reign of

Dom Fernando I until the 1654 Treaty, in which, to use his own

words, "every article bears witness to the overbearing attitude of

our allies and the misery of our own weakness."16

Thus, on the pretext of the Zaire question and as a

consequence of the echoes in the Portuguese press of the Bright
versus Quillinan controversy, Great Britain was portrayed as

greedy, violent, treacherous, disloyal and overbearing; a nation

which had never used the alliance to help the Portuguese but

merely to protect its own interests and sink its powerfui and

covetous claws into Portuguese territory. The prevailing idea that

transpires from the periodicals regarding the Zaire Treaty was

that its terms did not wholly satisfy either of the parties and that

Great Britain had refused to recognize the historie rights of

Portugal, a question which would later be discussed at the Berlin

Conference. It is an inescapable fact that the Zaire Treaty was

never ratified, and although it cannot be affirmed categorically
that the press contributed decisively to this outeome, the coverage
and comments in the periodicals of the Bright versus Quillinan
case certainly stirred up public opinion and encouraged attitudes

which made any consensus far more difficult to achieve.17

4. Conclusions: Mediating Protests

It should be emphasized, at this juncture, that the role ofthe

Portuguese press in the dissemination of this exchange of insults

15
Artur Urbano Monteiro de Castro (1850-1902) was a politician, writer and

journalist. He belonged to the Partido Regenerador, the doctrine of which he

defended in his articles, was elected deputy in the legislatures of 1884, 1887-

1889 e 1890-1894, and was a member of the board of the Companhia de

Moçãmedes. He wrote for several of the periodicals of his time and was editor of
Jornal da Noite (Lisboa, 1871-1892) and Diário da Manhã (Lisboa, 1876-1884),
amongst others.

16
[Artur] Urbano [Monteiro] de Castro, "Actualidades" in Jornal do Domingo

(Lisboa, 1881-1888), ano III, n°2, 29 de Abril de 1883, p.10.
José Estêvão's speech. which he made on 13th February 1840 in reply to

Almeida Garretfs well-known "Porto Pireu" speech, became particularly famous.
In 1878 some of his best speeches were gathered together in an edition which
came out in Aveiro, his birthplace. They were republished in Oporto in 1909.

17
Moreover, the same phenomenon would oceur with respect to the Niassa

question (1888-1889), which is obviously outside the scope of this paper.
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clearly corresponded to the tastes of its readership, as did the

exploitation of these protests to denigrate the image of Great

Britain. It should be remembered, however, that it was the

British newspapers which triggered off the coverage in the

Portuguese press. Furthermore, it was the circulation of British

newspapers in Portugal which led to the translation of the

articles and their reproduction in Portuguese periodical press,

contributing towards the dissemination of a certain image, not as

it was seen originally by the Portuguese readers, but rather as it

was first published in the British periodicals and later mediated

by the Portuguese press. Moreover, the circulation of British

periodicals also brought news of what had been written about

Portugal in the British press, which frequently created a need to

respond, thus stirring up the question still further, causing

disputes and perhaps aggravating issues which otherwise would

have gone almost unnoticed. On this point, an article by José

Augusto Tito Gonçalves Martins (1868-1946), who wrote under

the pseudonym of João Verdades, shows how the authors

themselves viewed the way the nineteenth-century press covered

the Anglo-Portuguese protests:

"A new incident has complicated the question that

Portugal is bravely sustaining with England regarding its

rights over the Zambezi region and the pretensions of the

latter nation. A cable received in London brought the

news that Major Serpa Pinto had apprehended two or

three English flags in the region of the Makololos [...].

This telegram raised the loudest outburst of protest
in the English press [...]

The English press, however, is not the English
Government and the ignorance that the press reveals on

this question, could not be shared by the English
Government which knows perfectly well that the land of

the Makololos is part of the territories which are under

Portuguese rule [...].

If the English press had not lost, the traditional

coolness of its temperament in this matter, it would not

have given the civilized world such a sad demonstration

of its ...folly.

[...] there is an excellent harvest of criticism at the

moment and if the home-grown variety were not sufficient,

there would always be plenty from abroad, wrapped in
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English newspapers, enough to be stuffed and bloated

like John Buli, himself."18

In a somewhat paradoxical fashion, the British Government

was considered not to be entirely to blame and to have been

misrepresented by the Portuguese press. The writers blamed

private individuais and the African exploration companies, which

were accused of forcing the British press to give more space to

certain conflicts than the incidents really deserved. The authors

wrote that they believed the British Government to be an unwilling

accomplice in the intrigue kept alive by British citizens who had

business interests in the territories under dispute, and that,

despite the noisy propaganda of the newspapers, they were

convinced that the Government would finally act in accordance

with the best interests of truth and justice. However, upon

reading these articles today, it is clear that this was no more than

wishful thinking, designed to allay the well-founded fears of the

readers, and not the fruit of sincere conviction. In fact, they were

both fully aware that, if the worst carne to the worst, Portugal
would be unable to oppose the might ofGreat Britain. Indeed, the
Ultimatum would later prove that the views of the British

Government were not too far removed from those of the press,

and the Portuguese authors were later to recognize that the

London newspapers not only reflected British public opinion but
also influenced it, and even put pressure on the Government so

that certain decisions would be taken.

It can be seen, therefore, that the articles under study
responded to certain expectations of the readers, yet they were

dependent, not only on the relationship which prevailed between
the source culture_ Britain_ and the receptive culture_ Portugal_,
but also on the assimilation of a system of representation of a

foreign country at a specific historical and cultural turning point:
a moment of unwavering belief in the creation of a new empire in

Africa, a time of internai and externai conflict and, above ali, a

time of protest against the arrogance of Great Britain and against
the ineptitude of the Portuguese Government.

18
João Verdades [José Augusto Tito Gonçalves Martins], "Revista Política"in

O Ocidente (Lisboa. 1878-1915), 12°ano, vol. XII, n°396, 21 de Dezembro de

98



BIBLIOGRAPHY

I) Primary Sources:

ANÓNIMO, "Ontem e Hoje" in O Camões (Lisboa, 1880-1883), ano IV,

3o vol., n°139, 26 de Abril de 1883, p.274: n°140. 3 de Maio de 1883,

p.282: e n°141. 10 de Maio de 1883, pp. 290-291.

ANÓNIMO. "Publicações. A Dominação Inglesa em Portugal.' O que é de que

nos tem servido a Aliança da Inglaterra, por um Compatriota de Gomes

Freire de Andrade" in O Ocidente (Lisboa. 1878-1915). 6°ano, vol.VI.

n°164, 11 de Julho de 1883, p.160.

ANÓNIMO, "Publicações. 'Memória Biográfica do Coronel Francisco Bernardo

da Costa e Almeida em 1810", por João da Silva Mendes" in O Ocidente

(Lisboa, 1878-1915), 6.° ano, Vol. VI, n°165, 21 de Julho de 1883, p.168.

ANÓNIMO. "A Semana" in A Ilustração Universal (Lisboa, 1884), ano I, n°5,

8 de Março de 1884. p.41: n°6. 15 de Março de 1884. p.52: e n°3, 23

de Fevereiro de 1884, p.25.

A.B. [Abel Botelho?], "A Questão do Zaire e o Major Luís Quillinan" in O

Ocidente (Lisboa, 1878-1915), 6°ano, vol. VI, n°156. 21 de Abril de

1883. p.91.

BRAGA. [Joaquim] Teófilo [Fernandes], "Bibliografia. D. João I e a Aliança

Inglesa. Investigações histórico-sociais pelo Conde de Vila Franca" in

Revista de Estudos Livres (Lisboa, 1883-1887), 2°ano. [2°vol.], n°20,

[s.d.] [1884], pp.258-260.

CASTRO. [Artur] Urbano (Monteiro] de, "Actualidades" in Jornal do Domingo

(Lisboa, 1881-1888), ano III, n°2, 29 de Abril de 1883. pp.9-10.

J.B. [João Brusaca ?]. "O Alto Congo e as Estações Stanley" in O Ocidente

(Lisboa, 1878-1915). 7°ano. vol.VII, pp.20 e 22.

VERDADES, João [José Augusto Tito Gonçalves Martins], "Revista Política"

in O Ocidente (Lisboa. 1878-1915). 12°ano. vol. XII, n°396. 21 de

Dezembro de 1889, p.287 e 13°ano. vol. XIII, n°397. 1 de Janeiro de

1890, p.7.

LEÃO, Egas, "Política Interna" in Intermezzo (Porto, 1889-1890), Pano,

n°4, 26 de Dezembro de 1889, p.l.

A REDACÇÃO, "Apresentação" in O Microscópio (Lisboa, 1883), l°ano, n°l,

29 de Abril de 1883. p.l.

SANTOS, [?] Macedo dos, "Luís de Quillinan" in O Camões (Lisboa, 1880-

1883), ano IV, 3°vol., n°139, 26 de Abril de 1883. p.277.

[SOUSA], Luciano [Baptista] Cordeiro [de], "A Questão do Zaire" in Revista

de Estudos Livres (Lisboa. 1883-1887). l°ano. l°vol.. n°16. [s.d.]

[1883], p.263.

99



II) Secondary Sources:

FREUND, Elizabeth, The Return of the Reader. Reader-Response Criticism.

London/ New York, Methuen, 1987.

HOLUB, Robert C. Reception Theory. A Criticai Introduction. London/ New

York, Methuen, 1984.

INGLIS, Fred, Media Theory. An Introduction. Oxford/Cambridge, Blackwell,

1994.

ISER, Wolfgang, The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response.

Baltimore/ London, John Hopkins University Press, [no date].

MARRIS, Paul & THORNHAM. Sue (edited by), Media Studies. A Reader.

2nd Edition. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999.

MATTELART, Armand e Michèle, História das Teorias da Comunicação.

Tradução de Nelson Amador. 2a Edição. Porto, Campo de Letras, 2002.

STOREY. John (edited by), What is Cultural Studies? A Reader. London.

Arnold, 1996.

TENGARRINHA, José, História da Imprensa Periódica Portuguesa. 2a Edição.
Lisboa. Editorial Caminho, 1989.

TERENAS, Gabriela Gãndara, Diagnoses Especulares: Imagens da

Grã-Bretanha na Imprensa Periódica Portuguesa (1865-1890). Tese de

Doutoramento. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, Julho de 2004. Três volumes.

WOLF, Mauro, Teorias da Comunicação. Tradução de Maria Jorge Vilar de

Figueiredo. Lisboa, Editorial Presença, 1995.

100



O PENSAMENTO POLÍTICO E ECONÓMICO

DE FRANCISCO SOLANO CONSTÂNCIO

Maria Leonor Machado de Sousa

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

Francisco Solano Constâncio (1777-1846) é uma personagem

controversa, ainda hoje mal conhecida, embora já não passe

despercebida aos estudiosos que se interessam pela formação e

projecção dos chamados "estrangeirados", sobretudo do

século XIX, que absorveram e tentaram divulgar ideias renovadas

além-Pirenéus, de ciências até essa altura não vistas como tal,

como a Política e a Economia.

Como grande parte destes homens que partilharam o exílio,

voluntário ou forçado, Constâncio foi um polígrafo, interessado

por várias áreas, entre as quais não esqueceu até a Literatura. O

seu percurso começou pela Medicina. Filho do médico-cirurgião
de D. Maria I, simultaneamente responsável pelo ensino da

Cirurgia no Hospital de Todos-os-Santos, partiu para Londres

com 14 anos, integrado num grupo que a Rainha mandou

estudar Medicina e Cirurgia, em 1791. A primeira fase dessa

aprendizagem decorreu nos hospitais de Londres, e dela nos

ficaram os relatos de operações a que assistiram três destes

homens, que a Royal Society of Medicine— onde os apresentei na

secção de História da Medicina em 1983 —

divulgou com grande

repercussão mundial na revista dessa associação dois anos

depois.
Por conselho de médicos ingleses que consideraram que o

estudo da Medicina era de maior qualidade em Edimburgo,

alguns destes bolseiros da Corte passaram para esta cidade em

1794. Nesta altura, já Constâncio se mostrara interessado naquilo

que consta dos averbamentos da nossa Embaixada em Londres
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como "Filosofia e História Natural", uma designação muito

abrangente do que chamamos hoje Ciências Naturais. Até aqui

encontramos já duas singularidades na vida deste homem: o

facto de ter ido praticar como médico nos hospitais de Londres

com apenas 14 anos e o facto de ter estudado a dita Filosofia

Natural inicialmente com um cego que, segundo as próprias
notas biográficas de Constâncio, dava em Londres lições de

Física, particularmente de Óptica —

a propriedade de distinguir
as cores de um mesmo estofo, papel ou vidro. Em Edimburgo, as

lições deste homem, o dr. Moyes, foram anunciadas como sendo

de Química, matéria incluída também no curriculum académico

de Constâncio, cuja actividade ultrapassava largamente a

assistência às aulas dos mestres. Parte dela foi exercida em

associações estudantis, a Royal Medicai Society e a Natural

History Society, da qual chegou a ser um dos quatro presidentes
de 1796. A qualidade de membro destas associações implicava a

apresentação regular de dissertações para discussão. Dos arquivos

que sobreviveram, constam dois títulos do estudante português,
mais uma vez da área das Ciências Naturais: uma sobre as

principais revoluções do globo, outra sobre a luz e o calor.

Em 1796, Constâncio dedicou-se ainda à actividade literária,

publicando, com o pseudónimo de Félix Phantom, o periódico
The Ghost. Com este empreendimento, ao gosto de um género
com grande êxito na Grã-Bretanha, Constâncio, o único redactor,
colocou-se na posição habitual de crítico sobretudo social. Ao

dirigir alguns dos seus ataques ao ensino da Medicina e aos seus

mestres, incorreu no desagrado destes, o que segundo as três

biografias existentes em francês e nas quais sem dúvida ele

participou, foi a causa da reprovação que sofreu em 1797,

embora fosse já doutorado pela Universidade de St. Andrews,

seguindo práticas correntes na época. A sua reprovação provocou
grande indignação por parte dos seus colegas, entre os quais ele,
segundo essas biografias, adquirira certa reputação. Publicou
então outro escrito polémico, AnAppeal to the Gentlemen studying
Medicine at the University of Edinburgh, cuja segunda edição
prova ter tido bastante repercussão.

Do mesmo ano é a publicação de um importante opúsculo,
Watson Refuted, uma das muitas reacções provocadas por The

Age of Reason que Thomas Paine apresentara em 1793, uma

defesa do Deísmo contra o Cristianismo e o Ateísmo escrita em

tom arrogante e violento que, na esteira de anteriores publicações,
lhe provocou perseguições que o levaram a fugir para a América.
Mas também aí e pela mesma razão já não recebeu o bom
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acolhimento que tivera na primeira vez em que lá se refugiara,

tendo chegado a exercer alguns lugares no governo americano,

justificados pelo apoio que pregara à resistência contra
a opressão

da Inglaterra. Tal como o próprio Paine fizera a certa altura,

também Constâncio foi obrigado a fugir para França, de onde só

regressou a Portugal em 1799, depois de o pai o ter informado de

que podia voltar sem receio de perseguições.

As razões desta evolução do rapaz que partira para Inglaterra

a expensas do governo conservador e anti-jacobino de D. Maria I

e do Intendente Pina Manique são explicadas na Biographie

Universelle des Contemporains, no Suplemento de 1834:

A revolução francesa ocupava então todos os espíritos

e exaltava as cabeças de uma juventude generosa, cheia

de admiração pelo povo francês. O estado da Inglaterra

impressionou o jovem português e causou-lhe uma

impressão profunda: a luta então travada entre a

aristocracia inglesa e o povo, e o triunfo da primeira,

obtido por meio da guerra iníqua suscitada por Pitt e

saldada pelo ouro inglês contra a França republicana,

confirmou o ódio que já votava aos privilégios hereditários

e ao partido do clero.1

Em Portugal exerceu a sua actividade clínica, tendo sido um

dos primeiros médicos portugueses
a utilizar a vacina contra a

varíola. Escreveu alguns artigos sobre Medicina e participou na

tradução de uma importante obra na época, o Curso de Cirurgia

de Benjamin Bell.

Tendo vivido sempre em casa de seu pai, Constâncio conviveu

com José Agostinho de Macedo, professor dos seus irmãos, e

com Bocage. Terá por certo acompanhado o irmão Pedro na

frequência da Academia das Parras, que no Rossio conjugava

homens como Vicente Pedro Nolasco da Cunha, com quem voltou

a conviver em Londres, no tempo do exílio. Foi médico da família

do Marechal Lannes, Embaixador de Napoleão em Lisboa de

1802 a 1805, e conheceu Junot nesse mesmo ano, nos meses

que este passou em Lisboa como Enviado diplomático, tentando,

tal como Lannes, levar ao afastamento de Portugal da órbita da

Inglaterra. Não consta que tivesse sido objecto de perseguições

oficiais como alguns daqueles com quem conviveu, mas a verdade

1

Biographie universelle. etportative
des contemporains, TV., Supp., pp.

-765, Paris, 1834.

103



é que decidiu fugir para Paris quando os franceses entraram em

Portugal. O seu primeiro biógrafo português, Rodrigues de

Gusmão, escreveu em 1858 que "declarando-se exaltado partidário

de Bonaparte, incorrera por tamanha quebra de patriotismo no

ódio e indignação do povo", o que Constâncio confirmou com

menos veemência à Polícia francesa, que o interrogou no fim de

uma das suas viagens entre a Inglaterra e a França, em 1810,

dizendo que sairá da pátria por recear, pelas suas ligações com

os franceses, vir a ser perseguido, dado o crescente poder do

partido inglês.
A incoerência que a Polícia viu nas suas declarações é

confirmada pelo que escreveu em diversas alturas. Em 1814,

numa carta ao Conde da Barca, na tentativa de conseguir um

cargo diplomático do governo português, explicou:

Saí de Portugal em 1807 para não ser testemunha

dos males que eu antevia em parte e que deviam resultar

da ocupação violenta do nosso território2.

Ao chegar a Paris em 1807, retomara o convívio de velhos

conhecidos do tempo em que fugira de Inglaterra, entre os quais
o economista Jean-Baptiste Say, que por certo influenciou o seu

interesse por mais uma ciência que marcou o seu pensamento e

a sua produção literária. Conta ainda a Biographie Universelle

que tentou fazer chegar a Napoleão as suas opiniões, que ele

próprio considerava idóneas, sobre a actuação na Península

Ibérica, mas "cedo se convenceu de que o imperador,

completamente enganado sobre o carácter e sentimentos dos

espanhóis e dos portugueses, ia fazer a infelicidade destas duas

nações e cavar um abismo que o iria tragar": Na correspondência

diplomática encontrou o Prof. Silbert, um dos investigadores que
se interessaram por Constâncio, uma comunicação segundo a

qual ele teria sido empregado pela polícia secreta dos ministros

Fouché e Savary, particularmente em vigiar os espanhóis e os

portugueses que se opunham ao governo de Bonaparte. Foi

também médico e amigo de Desmarets, o chefe da Polícia Secreta.

Tudo isto é contraditório, sendo especialmente importante o

cômputo final das opiniões que expressou sobre Napoleão no

artigo que publicou no primeiro número do seu periódico O

Observador Lusitano em Paris, de Janeiro de 1815, intitulado

"Sobre as causas da queda de Bonaparte e sobre o estado político

2
Carta ao Conde da Barca, 15.12.1814.
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actual das principais potências". Ainda aqui parece procurar

uma justificação para os portugueses que apoiavam o Imperador

quando da invasão do país, entre cujo número ele decerto se

incluía, dizendo:

Quando em 1807 Bonaparte ameaçou Portugal, muitas

pessoas que ignoravam quais fossem as vistas e o carácter

deste homem, quiseram duvidar da realidade das

declarações que faziam em nome dele os seus ministros3.

Poderá ter sido esta a primeira vez em que interpretou a

política como devendo assentar antes de tudo em razões

economicistas, reflectindo as teorias utilitaristas de Bentham. A

falta de lógica da actuação do Imperador é explicada por parecer
directamente contrária aos interesses do governo francês arruinar

as nações que pela sua navegação e comércio activo diminuíam

em vez de aumentarem a riqueza da Grã-Bretanha; e destas era

incontestavelmente Portugal quem mais rivalizava com esta

potência pela imensa exportação que dos seus géneros americanos

fazia para o continente da Europa, e com especialidade para

França, de onde em retorno todos os dias tirava mais mercadorias,

fazendo assim prosperar a indústria francesa à custa da dos

seus rivais.

Desiludido ao ver a "confiança cega e até fanática" que levaria

Napoleão "à ruína total e à perda da sua coroa", Constâncio

resolveu ir exercer a sua profissão para a América, que vivia

nessa altura a aventura, aliciante para ura defensor dos ideais da

Revolução Francesa, da luta pela liberdade. Logicamente
seduziram-no os planos de Miranda, um venezuelano que desde

1807 organizava em Londres uma campanha a favor da

independência das colónias hispano-americanas. Nada o prendia

especialmente a Paris, quando parecia ter falhado a Revolução

que há tantos anos o entusiasmara. Voltou a Inglaterra, onde

publicou vários artigos sob o pseudónimo de Las Casas, o bispo

espanhol do século XVI que lutou pela dignificação dos índios.

Nele critica a política britânica em relação à América, considerando

que, se chegasse a concretizar o apoio aos países em luta, o faria

apenas por razões comerciais. Não sendo esse aparente apoio

suficiente para que Miranda lhe pudesse propor boas condições,

Constâncio teve que voltar para Paris, onde teria maior facilidade

em ganhar a vida, o que conseguiu como médico e com uma

3
O Observador, n.° 1, Janeiro, Paris, 1815, apud Portugal e o Mundo.
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actividade literária que iria ter até ao fim da vida. No entanto, o

seu pendor para intervir na política ou, pelo menos, expressar

opiniões desassombradas e arriscadas levaram-no a situações

complicadas e a uma constante vigilância por parte da Polícia,

como já referi. Sem dúvida que havia razões para isso.
Basta ler

uma carta que em 1811 escreveu ao Duque de Bassano, na

altura Ministro dos Negócios Estrangeiros:

Ligado há muito tempo aos interesses da França, que

eram também os da minha pátria, Portugal, não deixei de

comunicar ao governo, em diferentes épocas, todas as

observações importantes que tinha tido oportunidade de

fazer nas minhas viagens e cujo objectivo era

constantemente fazer o maior mal possível à Inglaterra4.

Constâncio considerou isto o cartão de visita para pedir que
lhe fosse confiada uma missão diplomática junto de Miranda,

que na altura comandava a insurreição na Venezuela. É também

uma declaração que não deixa dúvidas quanto aos meandros em

que se movimentava.

Com todas as tentativas fracassadas, foi afinal o governo

português de 1821, com a consolidação da Monarquia
Constitucional devida ao regresso da família real do Brasil, que

lhe ofereceu o único cargo político que exerceu, o de Encarregado
de Negócios Políticos e Comerciais nos Estados Unidos. Todavia,

durou apenas ano e meio, pois que a Vilafrancada, com a

instauração de um novo regime absoluto, o fez demitir-se numa

carta enérgica dirigida ao novo Ministro dos Negócios Estrangeiros,
o Duque de Palmela. Constâncio viveu ainda três anos naAmérica,
tendo regressado a Paris em 1826, retomando o exercício da sua

profissão e os seus trabalhos literários de divulgação científica e

económica sobretudo. Este último fora um dos seus interesses

de sempre, pelo menos tão importante como a política. Na sua

obra isto resultou na crítica e divulgação da economia política.
Precisamente no ano em que foi nomeado agente diplomático,
Constâncio acabou o empreendimento que, mais do que todos,

foi internacionalmente prestigiante: foi o primeiro tradutor de

obras de Ricardo, Principies ofPoliticai Economy and Taxation, de

Malthus, Principies ofPoliticai Economy, e de Godwin, An Inquiry
concerning Population. As traduções seguiram-se imediatamente

4

apud Silbert, op. cit, p. 177.
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ao aparecimento dos originais. No caso de Malthus, a obra e a

tradução apareceram no mesmo ano, 1820.

Segundo Moses Amzalac, "este facto merece ser salientado,

pois foi por intermédio deste obscuro escritor português que

esses três grandes economistas clássicos britânicos foram

tornados conhecidos do grande público francês e, dada a

universalidade do uso deste idioma, do público europeu".5

Dada a importância que a economia política teve na acção

política que tentou exercer, vale a pena ter uma ideia do que foi

a sua correspondência diplomática, que se subordinou

principalmente aos princípios que fora amadurecendo.

Para Constâncio, seguindo a velha tradição dos mercantilistas

que Adam Smith também adoptara, o objectivo da economia

política é "enriquecer o povo e o soberano". Por isso lutou

insistentemente, enquanto exerceu o cargo de Encarregado de

Negócios nos Estados Unidos, pela organização
de uma esquadra

forte que protegesse o nosso comércio, que ele considerava

fundamental com o Brasil e que era urgente alargar aos Estados

Unidos e às novas nações que iam surgindo na América do Sul,

esquadra essa para a qual chegou a pedir orçamentos a um

construtor naval norte-americano, porque os preços "não eram

exorbitantes". A existência dessa marinha de guerra "cruzando

nas paragens mais próprias para o intento" teria o objectivo de

combater a pirataria, que era intensa nas costas americanas e

nos permitiria obter cargas valiosas que eles
tivessem roubado a

navios de outras nações.

Reflecte-se aqui a importância do problema da pirataria, que

os Estados Unidos disfarçadamente protegiam e que foi a grande

dor de cabeça do Abade Correia da Serra, antecessor de

Constâncio, que o levou à demissão, e também o dele próprio,

cujo exercício diplomático foi dominado por uma questão que se

arrastou durante cinco anos, só se resolvendo em 1826 com

prejuízo para nós. Trata-se do navio português "Mariana Flora",

apresado pela escuna de guerra americana Alligator, com o

pretexto de fazer tráfico ilegal, que era regularmente evocado

para este tipo de actuação. Era uma fonte de riqueza para os

Estados Unidos, que agiam com grande lentidão no eventual

ressarcimento dos prejuízos e demoras. Neste caso, aparentemente

o mais grave de que os navios portugueses foram objecto, o

assunto só ficou resolvido em 1826, quatro anos depois do

5
Amzalak, Moses, Francisco Solano Constâncio e os economistas clássicos

britânicos, Lisboa, pp. 2 e 3.
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apresamento do barco e após julgamento em três instâncias.

Apesar de ter intervindo directamente junto do próprio Quincy

Adams, na altura Secretário de Estado, que viria a ser o sexto

Presidente americano, Constâncio, tal como acontecera com

Correia da Serra não conseguiu resolver a situação, para a qual

chegou a propor uma actuação de força por parte do Governo

português:

Se a sentença final [na altura a segunda] for contra

nós, e se a situação e relações politicas de Portugal o

permitirem, devemos pôr um embargo sobre os primeiros
navios dos Estados Unidos que entrarem nos nossos

portos, até que o Governo americano pague o que deve e

a soma em que foi condenado o Tenente Stockton pelo
recto Juiz Davis.

As vantagens económicas da existência e da acção de uma

esquadra portuguesa naquelas paragens teria mais uma vez

consequências políticas que reforçariam a nossa posição, como

ele escreveu em 1822:

Atrevo-me a afirmar que, se nós mantivéssemos na

América Setentrional e Meridional uma força marítima

suficiente, aumentaria muito a consideração política em

que seríamos tidos por este Governo, e não menos pelos
chefes que regem a América Espanhola insurgida ou

independente6.

As preocupações de conseguir a consideração política dessas

nações têm por base aquilo que Constâncio considerava essencial
nos tratados que viessem a ser celebrados, ou seja, as vantagens
económicas que daí nos pudessem advir. Durante o curto ano e

meio em que exerceu estas funções diplomáticas, empenhou-se
sobretudo na realização de dois, para os quais chegou a redigir
o texto. Seriam feitos com os Estados Unidos e o Haiti. O tempo
não permitiu a sua conclusão, que só viria a ter lugar vários anos

depois, sendo possível reconhecer neles alguns dos pontos que

defendera, tendo sempre uma preocupação fundamental que
alimentava desde que se sentira perseguido em Inglaterra: não

podendo prejudicar a Inglaterra, ao menos conseguir dos outros

6 Of. n.° 1 de Filadélfia, 6.10.1822, V Machado de Sousa, M. L., Um ano de

Diplomacia. Luso-Americana, Lisboa, 1988. p. 174.
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povos as mesmas regalias que as desse país. O empenho que

punha no estabelecimento de novas relações comerciais

encontrava jutificação na perspectiva de perdermos o Brasil,

coisa que ele não apoiava
—

apesar da justiça que via na

independência das colónias espanholas
—

mas que foi

gradualmente vendo como inevitável, embora nesta época só

previsse que iria acontecer com o Brasil meridional.

A correspondência de Constâncio enviada ainda antes de

partir para a América mostra que ele tinha já ideias firmes sobre

o que devia ser a nossa política para com os países do Novo

Continente, dos quais ele destaca insistentemente o Haiti, os

Estados Unidos e o Brasil, neste último caso reconhecendo,

embora nunca o diga claramente, que era imparável o movimento

que declarara a independência. Numa carta de Paris, datada de

25 de Março de 1822, defende a importância de estabelecer boas

relações com o Haiti, que define como "uma ilha tão importante,
habitada por Negros Livres, valentes e disciplinados, em estado

de civilização progressiva", e que além disso representa "um

ponto mui delicado para o Brasil".

Este interesse tantas vezes repetido é bem esclarecido quando
diz ao Ministro no ofício n.° 4, de 22 de Novembro de 1822:

A primeira nação que reconhecer abertamente Haiti

como Estado independente lucrará muito pela redução
dos direitos de entrada em todos os seus géneros mui

apropriados para o consumo de Haiti, como são vinhos,

sal, e até alguns objectos manufacturados; e a nossa

bandeira e os nossos concidadãos serão sempre vistos

com preferência a tudo o que foi Francês ou Espanhol,

pelo ciúme que por largos anos subsistirá entre os antigos
escravos e os seus opressores.7

Os produtos que o Haiti importaria de Portugal constam

minuciosamente das informações recolhidas pelo alemão ao

serviço da nossa Embaixada. Deste relato se percebe claramente

quão vantajoso esse comércio seria para nós, tanto mais que

eram muito reduzidos aqueles que o Haiti poderia exportar.

Quanto aos Estados Unidos, numa carta particular que

escreveu na mesma data também ao nosso Ministro dos Negócios

Estrangeiros Silvestre Pinheiro Ferreira, Constâncio exprime

7

Idem, p. 144.
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uma ideia que penso ter sido única e que é pelo menos

extremamente curiosa:

Ora diga-me, no caso de um projecto de aliança e

ajuste de grande vantagem nossa com os Estados Unidos,

haveria alguma das nossas possessões da índia que

pudéssemos ceder à América? e qual? Pouco proveito

tiramos de todos elas, e talvez alguma conviesse

singularmente aos Estados Unidos, cujo comércio com a

índia e a China tem adquirido tão notável extensão8.

Talvez Constâncio não pensasse já que valia a pena este

negócio quando um ano mais tarde, então bom conhecedor do

modo como as coisas se processavam naquele país, sobretudo no

aspecto que mais o afectou, a pirataria, classificou o seu governo

de "maquiavélico", reconhecendo que ele era "tão pouco conhecido

na Europa e cujo espírito mercantil mal se disfarça com a capa

da hipocrisia".9
Bastante mais de um século depois, ainda se consideraria

ultrajante a proposta da cedência de um território por parte de

quem tantas vezes declarou o seu patriotismo e expressou ao

Ministro que o nomeara a sua satisfação por ver que eram

concordes "em tudo o que for a bem da pátria e do rei, que

amamos com ardor e servimos com igual zelo".

É interessante ver como decorriam as negociações com as

comunidades sul-americanas que iam conseguindo obter a sua

independência. Numa carta que escreveu ao general Boyer,
Presidente do Haiti, em 30 de Outubro de 1822, declarando ter

sido sempre admirador dos haitianos e invocando os seus "escritos

políticos" e o conhecimento do "abominável gabinete das

Tulherias", na altura sob o reinado de Luís XVIII, expõe as razões

que justificam uma boa relação entre os dois países:

São numerosos os interesses que nos devem unir,

interesses maiores e evidentes no presente e mais ainda

no futuro. Alias, nenhum preconceito, ressentimento ou

temor podem afastar a nação haitiana de Portugal. Entre

os opressores dos infelizes africanos arrancados aos seus

lares, a minha nação é aquela que desde há quarenta

8
A. M. N. E., Legação de Portugal nos Estados Unidos, does. n.°s 261, 266

e 347. Idem, p. 144.
9
Idem 1. 414, fls. 3 v. Idem pp. 183-184.
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anos tem demonstrado maior liberalidade para com os

negros que se distinguiram entre nós pelo seu saber e

pelos seus serviços. Somos o único país no qual se viam,
antes da Revolução em França, prelados, bispos,

advogados, coronéis e até marechais de campo negros.

Quase todos os nossos funcionários civis na costa de

África são indígenas livres, cujos serviços muito leais nós

nunca deixámos de apreciar e recompensar.

Se o Brasil vier a separar-se de Portugal, as nossas

ligações com o Haiti tornar-se-ão ainda mais íntimas e

poremos imediatamente fim ao trafico atroz de escravos

africanos10.

Levantam-se aqui dois pontos a que Constâncio nunca deixa

de dar atenção e perante os quais exprime atitudes pouco

vulgares. O primeiro é a independência do Brasil, que ele considera

errada para a própria colónia, porque acha que ela nunca deu

nada a Portugal
—

o que é de espantar
—

e que não tem

condições económicas para subsistir sozinha.

O segundo diz respeito à escravatura, que ele não vai ao

extremo de defender mas cujo valor económico o faz aceitar,

tanto mais que, como vimos, considera que é bastante mitigada
em Portugal. Disse, por exemplo, o seguinte:

Visto que o Brasil se quer separar (mais por paixão do

que por interesse), isto nos ensinará, pelo menos, que as

nossas colónias mais interessantes estão em África. É

absurdo transportar negros para o Brasil. Podem

aproveitar -se localmente11.

A escravatura não é para Constâncio um problema

independente, surge-lhe sempre como um caso de uma política
universal que erradamente segrega minorias em vez de procurar

a sua utilidade social. É um mal, ofende o "direito das gentes",
mas não se pode eliminar de repente pelo abalo que isso provocaria
na sociedade que com ela ou sobre ela se construíra. Talvez que

a razão que torna mais acirrada a sua defesa
de uma abolição a

prazo e decidida por cada país de acordo com as suas vantagens
—

posição um pouco dúbia, que tem sempre por base o proveito

económico que derivava da escravatura —

seja principalmente

10
Silbert, op. cit, p. 162.

11 M. L. Machado de Sousa, op. cit. p. 162.
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resultado de serem a Inglaterra, sobretudo, e os Estados Unidos
a impor o fim do tráfico de escravos (não da escravatura).
Considera que a atitude destes países é falsamente filantrópica,
tem apenas objectivos comerciais, que a aplicação de sanções é

um meio de enriquecimento à custa da navegação e do comércio

marítimo das nações atingidas. É, além disso, uma intromissão

insuportável nos assuntos dos estados soberanos. Na sua irritação
contra os Estados Unidos, chega a usar a expressões pouco
coerentes com os princípios que dizia defender:

Também poderíamos recomendar a esta Nação que,
antes de dar conselhos de filantropia às outras cuide em

abolir a escravidão de dois milhões de indivíduos, que em

grande parte nasceram nesta terra de liberdade e por
certo têm a ela mais direito e são dela mais dignos que os

negros boçais que compramos em África e que muitas

vezes salvamos da morte12.

A carta ao Ministro Silvestre Pinheiro Ferreira, de 14 de Maio

de 1823, da qual constam estas declarações, é extremamente

importante no que revela quanto ao problema da pirataria,
quanto ao estado das ex-colónias espanholas da América do Sul
e até à sua posição relativamente à situação política da Europa,
que Constâncio acompanhava com grande interesse por meio

dos jornais que recebia sobretudo de Londres. Neste domínio, e
dada a má-vontade que desde os seus tempos de estudante
nutria contra "a pérfida Inglaterra", não admira a sua constante
defesa de uma aliança com a Espanha que enfraquecesse a

posição política da Grã-Bretanha, que, "ainda quando auxilia e

protege, só o faz por interesse próprio". Do seu ponto de vista, o

governo britânico "antes quisera ver a Nação Portuguesa escrava
do que livre, governada por uma ou duas Câmaras aristocráticas
do que por Cortes eleitas pela Nação toda, e não por um punhado
de privilegiados, que só pugnam por seus privilégios de que há
tantos séculos é vitima a Europa, a Península e Portugal mais
que Nação alguma da Europa culta"13.

Um ponto importante desta carta é o que se refere a Espanha
e que Constâncio defendera jã na primeira das longas exposições
políticas que fez enquanto desempenhou funções diplomáticas

\l ?P' ?\r 18' de H de Mar?° de 1823' 'dem, p. 280.
Apud Vítor de Sa, Perspectivas do Século XIX. Lisboa, 1969. p. 58.
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em Filadélfia. Trata-se de uma ideia fundamental e nova no

nosso país, que sempre encarara o seu mais próximo vizinho

como inimigo, mas que para ele devia antes concretizar-se numa

aliança urgente, de preferência à que nos unia pesadamente à

Inglaterra, que só procurava meios de enfraquecer ainda mais o

nosso comércio e nos afastar do Brasil, para lá estender a sua

influência. A Espanha é a única potência amiga que temos na

Europa, "directa e imediatamente interessada em fazer connosco

causa comum". Esta ideia viera-lhe talvez dos tempos em que,

vivendo ainda em Paris, convivera com Godoy e fora secretário

particular de Carlos IV, cargo que tivera que abandonar por não

querer acompanhar o Rei deposto a Itália.

Voltando à economia política propriamente dita, os prefácios
às traduções e os artigos que escreveu para alguns dos peródicos

que editou, sobretudo a importante série dos Anais das Ciências,

das Artes e das Letras, 1818-1822, uma publicação da maior

importância em língua portuguesa, e Esprit des RevuesAnglaises,
1841-1842, mostram que Constâncio não foi um simples

vulgarizador. Comentava e criticava o texto que traduzia.

Contrariamente à opinião do economista francês seu amigo e

autor das notas à tradução de Ricardo, Jean-Baptiste Say, acha

que a economia política só tem sentido quando aplicada na

prática. Esta posição, que fora já expressa pelos mercantilistas e

por Adam Smith, viria a ser defendida também por Sismondi.

Constâncio vai mais longe, ao declarar que o progresso da

economia como ciência deverá basear-se no estudo do passado.
Por isso saúda com entusiasmo nos Anais a obra de José Acúrcio

das Neves Sobre objectos relativos às Artes, Comércio e

Manufacturas consideradas segundo os princípios da Economia

Política. Apoia sobretudo a ideia de que é fundamental

"conhecermos as riquezas e as vantagens que a natureza nos

oferece, para delas sabermos tirar partido". Seguindo este ponto

de vista, vai-se afastando de Adam Smith e da sua escola, que

defendiam que "vale mais que uma nação compre barato aos

estrangeiros do que fabrique caro no próprio país". Considera

isto uma "funesta tendência", explicando que há que procurar

em cada país um equilíbrio entre agricultura, comércio e indústria,

de modo a que ele se baste a si próprio. Entre as objecções que

levantou às teorias de Malthus, acha que a grande miséria que

havia em Inglaterra não era uma consequência inevitável do

desequilíbrio entre o aumento da população e o dos meios de

subsistência, mas antes "uma forte proporção de braços

empregados nas manufacturas, muito forte comparativamente
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ao número daqueles que trabalham na agricultura". Por isso

insiste em que

Toda a nação que esteja organizada de maneira a

fazer subsistir uma grande parte dos seus habitantes

com o emprego em géneros de indústria cujo consumo

esteja sujeito a circunstâncias muito precárias, como são

as que dependem das encomendas do estrangeiro, estará

constantemente exposta às vicissitudes da prosperidade
e da miséria.14

É esta política e não o aumento da população que provoca a

miséria de países como a Espanha e Portugal, contrariamente a

outros muito povoados e ricos, como a Suíça e a Holanda. Para

corrigir esses desequilíbrios, admite uma situação transitóra de

proteccionismo, para fortalecer algumas indústrias novas, mas a

intervenção do Estado deverá finalmente equilibrar a economia e

proporcionar uma distribuição justa de riqueza entre a população.
Defende posições doutrinárias que, por exemplo, consideram o

sistema de cooperativas proposto por Owen a única solução para

impedir a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, dizendo:

É preciso que os progressos das artes e das ciências

revertam em proveito do homem industrioso e que as

empresas manufactureiras, dirigidas por operários e

artesãos associados, possam dispor de capitais a juro
moderado.15

Estas afirmações levam Vitor de Sá a considerá-lo "o mais

antigo partidário do socialismo e também, sem qualquer dúvida,
o mais avançado na altura da implantação do regime liberal [...]
Foi o português que de mais perto acompanhou as polémicas
economico-sociais do liberalismo europeu".16

Todavia, embora condene a concentração da riqueza, acha

que o estado que pretenda seriamente chegar a uma situação o

mais equilibrada possível entre todos os cidadãos tem que estar

atento à evolução da economia do seu país e ir adaptando a

legislação às várias fases dessa evolução. Terá que intervir na

14

Esprit des revues anglaises, t. I, Paris, pp. 356-357.
15

Tradução de Malthus, apud Silbert, op. cit, p. 156.
16
Silbert, op. cit, pp. 176-177.
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ocasião própria, de modo a evitar a situação da Inglaterra
—

o

país que ele não se cansa de apontar como o mau exemplo, em

que a população tende a dividir-se praticamente entre os muito

ricos e os pobres. Partindo da necessidade de uma atenção

constante, admite a criação de companhias de monopólio quando

haja que desenvolver culturas novas, por exemplo nas colónias.

Também no próprio país se deve apoiar com privilégios o

empreendedor que queira produzir algo novo e importante. Mas

todas estas situações serão provisórias e cessarão no momento

em que se estenda dever abrir esses mercados à livre concorrência.

Estes princípios são para ele tão certos para o interior do país
como para as trocas comerciais com o estrangeiro, o que leva

Constâncio, em uníssono com os liberais seus contemporâneos,

a criticar o tratado de 1810 com a Inglaterra
— mais uma vez a

Inglaterra
—

a cujas condições desfavoráveis se atribuía a

estagnação da indústria nacional, que não podia defender -se dos

preços de revenda mais baratos dos produtos ingleses.
A defesa dos monopólios, ainda que temporária, foi algo que

ele achou confirmado na experiência americana. Num periódico

que publicou em 1838, o Armazém de Conhecimentos Úteis nas

Artes e Ofícios, cita os "ilustres americanos Franklin, Jefferson,

Hamilton e Carey" ao defender Louis Say das críticas de Blanqui.

Say contradizia os mestres da economia, ao considerá-los

demasiado abstractos e demasidado preocupados com a produção,
sem levar em conta a situação dos homens. Apesar de várias

críticas que Constâncio fez aos Estados Unidos, reconhece as

vantagens demonstradas na prática da sua organização. Dos

seus pensadores e governantes diz que "descobriram antes de

Louis Say o estado infantil da economia política, a falsidade dos

princípios de Smith, o resultado deplorável que a sua aplicação
teria tido nos Estados Unidos da América". O grande
desenvolvimento industrial do país, não obstante admitir as

condições que lá existiam quanto a uma população fraca com

mão-de-obra cara e a falta de capitais, convenceram-no de que

pelo proteccionismo se podiam obter resultados felizes.

A terminar, não posso fazer melhor que citar as conclusões

do Prof. Silbert a respeito do verdadeiro lugar que cabe a Francisco

Solano Constâncio no quadro da economia política em Portugal:

Dominam o pensamento de Constâncio duas ideias

fundamentais que constituem dois meios de realizar o fim que

em seu entender se deve propor a economia política
—

a felicidade

da maioria. A primeira é a necessidade de uma economia bem
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equilibrada, a segunda é a de criar uma sociedade de pequenos

proprietários. Por isso escreveu, a partir de 1820, fórmulas que

o colocam entre os precursores e que fazem dele um dos primeiros

adeptos da economia nacional e da crítica socialista. Num e

noutro caso faltaram-lhe profundidade e originalidade. Se teve

originalidade, foi no facto de se situar ao mesmo tempo em duas

correntes que depois se separaram. Todavia, o seu principal
interesse não esta aí, mas sim no que nos esclarece sobre as

tendências que subsistiam em 1820, apesar do predomínio da

economia clássica e, sobretudo, porque nos explica as razões

dessa subsistência. Insistamos: é como testemunho dessas

correntes, dessas tendências, que é digno de atenção.
Merece-a também, talvez, porque um estrangeirado

permanece, apesar de tudo, um português. Do ponto de vista da

história das ideias em Portugal, o seu caso foge do normal".17
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O «ABORRECIDO LAVOR DE TRADUZIR»: CAMILO CASTELO

BRANCO, TRADUTOR DE LADY JACKSON
l

Maria Zulmira Castanheira

Universidade Nova de Lisboa

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

Em 1874 foi publicado em Londres, pela editora Richard

Bentley and Son, mais um relato de viagem de origem britânica

acerca de Portugal: Fair Lusitânia. With twenty illustrations from

photographs. Assina-o uma mulher, Catherine Charlotte, Lady

Jackson (1813/14?-1891), o que só por si é relevante, pois até

àquela data o volumoso corpus de narrativas de viagem de

estrangeiros sobre Portugal contava com um número limitado de

títulos de autoria feminina. Além do mais, as mulheres que

haviam dado à estampa as suas impressões de Portugal tinham

habitualmente visitado o nosso país acompanhadas por homens,

na qualidade de esposas, filhas, irmãs; Lady Jackson, pelo

contrário, veio sozinha, movida não por qualquer motivo de cariz

utilitário, mas simplesmente pelo prazer de viajar, pela

"curiosidade dos caminhos", na feliz expressão de Vitorino

Nemésio.
2
Dada a pouca liberdade de movimentos da mulher

portuguesa no espaço público, não surpreende que a

independência da intrépida vitoriana tenha causado admiração
e

desconfiança em terras portuguesas e sido mesmo vista como

uma demonstração da excentricidade tantas vezes apontada aos

ingleses como uma das suas características distintivas.

1
Esta comunicação foi apresentada no XXVIII Encontro da Associação

Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos, que decorreu na Universidade de

Évora, Portugal, entre 19 e 20 de Abril de 2007.

2 Vitorino Nemésio, Viagens ao pé da porta. Lisboa, Editorial Pórtico,
1967,

p. 29.
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Enquanto fora casada com um importante diplomata, Sir

George Jackson (1785-1861), a autora havia já estado em Portugal
Continental e residido em colónias portuguesas em África;

regressou, no entanto, após uma ausência de alguns anos, viúva,

disposta a rever um lugar que lhe deixara agradáveis lembranças.
Da estada de cerca de três meses em terras portuguesas, de

Julho a Outubro de 1873, resultou Fair Lusitânia, uma obra que,
ao contrário de muitas outras do género, e como o próprio título

indicia, apresenta, em termos gerais, uma imagem bastante

positiva de Portugal. Aliás, essa seria mesmo a intenção da

autora ao publicar as suas impressões sobre um país que há

muito vinha sendo descrito e comentado por viajantes ingleses,
devido às multisseculares relações políticas, militares e comerciais
entre as duas nações, particularmente intensas ao longo de

Oitocentos.

Com efeito, Lady Jackson, logo no momento inaugural da
sua narrativa ("Introduction"), alude com alguma demora ao mau
conceito que a Inglaterra fazia de Portugal (país retrógrado,
atrasado, inculto, de gente indolente) e deixa claro que o seu

relato tem o objectivo de trazer algo de novo, ou seja, contrapor
à visão detractora, desdenhosa e ignorante, tantas vezes

transmitida por outros viajantes ingleses, um olhar menos

preconceituoso, mais esclarecido e até afectuoso. Assim, antes
de dar início ao relato, na primeira pessoa, do que viu e

experimentou durante a sua visita ao Portugal do reinado de
D. Luís, Lady Jackson lamenta desde logo, em tom exclamativo,
o quanto este país ibérico tem sido injustiçado por estranhos e

tenta convencer o leitor do interesse de que se reveste uma

viagem a Portugal.
3
Para os que já conheciam, seria sempre

curioso constatar os muitos melhoramentos realizados nos últimos
anos,

4

para os que desconheciam, era a oportunidade de ir ao

encontro de um Outro que, em termos de cenários naturais e de

costumes, tinha muito de belo, de diferente, de pitoresco a

oferecer ao forasteiro. 5

Poor little Portugal! How is it that a country so lovely, whose capital is
second in beauty to none of the cities of Europe, whose people are so courteous,
so kmd-hearted so hospitable, so free from the gloom and the bigotry of the
Spaniard, is pooh-poohed. as it were. by the rest ofthe world, and accounted the

least^ important and interesting of European kingdoms?" (p. 10)

«. .

portugal may be said to be a new country to those who have known it

sufficiently wel to compare what is with what was, say twenty, fifteen, or eventen years back (p. 12).
5
"For the rest, any reader of these pages to whom Lusitânia is yet anunknown region, is recommended to make acquaintance with that interesting
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Da disponibilidade de Lady Jackson para se deixar

surpreender pela realidade estrangeira visitada, não adoptando
a atitude de muitos dos seus compatriotas que, face à Europa
meridional, nào se cansavam de afirmar orgulhosamente a sua

superioridade civilizacional, nasceu, pois, um relato que apresenta

Portugal sob uma luz muito favorável, pesem embora os defeitos

que por vezes lhe são apontados, nomeadamente a crendice

popular, o grande número de pedintes com as suas ladainhas ou

os percevejos. Ressalta da leitura da obra que a viajante inglesa
estabeleceu com Portugal uma ligação afectiva e se enamorou

das paisagens portuguesas, a ponto de a partida lhe ter provocado

suspiros e lágrimas
6
e de , ao pisar de novo solo inglês, ter

sentido "saudades! saudades profundas for the sunny blue skies

of fair Lusitânia!" (p. 402).

Habituado a ver-se representado com cores negras nos relatos

de viagem de autoria britânica —

o que motivou o protesto de

vários intelectuais de Oitocentos, como Alexandre Herculano

que, em O Pároco de Aldeia (Capítulo IV), se insurgiu contra as

falsidades, tolices e calúnias postas a circular por viajantes e

jornalistas de além-Mancha— , Portugal saudou com entusiasmo

a publicação de Fair Lusitânia, um livro que agradava ao

sentimento patriótico ultrajado e engrandecia este país ibérico

aos olhos da arrogante Inglaterra.
Justifica-se, assim, o interesse em dar a conhecer em versão

portuguesa uma obra que projectava tão positiva imagem do

nosso país e promovia a auto-estima nacional. A iniciativa partiu
de Manuel Malheiro, proprietário da Livraria Portuense (Porto), e

é tanto mais de louvar quanto, até à data, quase não se tinham

feito traduções portuguesas das muitas narrativas de viagem
sobre Portugal dadas à estampa por estrangeiros, ao passo que

algumas delas existiam em versões francesas, inglesas e alemãs.

Efectivamente, em volume, só fora editada a tradução portuguesa
de Portugal. Erinnerungen aus demJahre 1842 (1843), do Príncipe

Lichnowsky (1814-1848), saída em Lisboa, pela Imprensa

Nacional, em 1844 (Portugal. Recordações do anno de 1842;

2a edição, correcta e anotada, Lisboa, Imprensa Nacional, 1845),

ou seja, apenas um ano após a publicação do original alemão. Já

corner of Europe. There still lingers there enough of quaintness, and diversity of

manners and customs, and of picturesqueness of costume, to give piquancy to

the scene, and to inspire that sense of strangeness and newness which is not the

least of the pleasures of foreign travei." (p. 13)
6

"Many sighs and tears, and "searchings of heart", has it cost me to bid

farewell to the lovely land of Portugal." (p. 401)
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depois desta data. a imprensa periódica, mais concretamente a

reputada revista O Panorama (volumes XII a XV), publicou uma

tradução parcial (assinada com a lacónica inicial "M.") da obra

Italy; with Sketches of Spain and Portugal (1834), de William

Beckford: trata-se de um total de vinte e cinco cartas, que se

sucederam desde o número de 25 de Agosto de 1855 até ao

número de 24 de Outubro de 1857, sob o título genérico de

"Viagens de Beckford a Portugal. Cartas escriptas em 1787".

Lembremos também, para que este breve quadro das impressões
de viagem de origem estrangeira vertidas para português fique

completo, que os versos, tantas vezes citados, que Lord Byron
dedicou a Portugal em Childe Harold's Pilgrimage (1812-1818),

após a sua visita ao nosso país em 1809, foram objecto de várias

traduções até à data da publicação da versão portuguesa do

relato de Lady Jackson.
7
E está ainda por esclarecer o caso da

tradução manuscrita, do inglês, de umas Cartas escriptas sobre

o estado passado, e o prezente de Portugal datadas de 1777.

A tarefa de traduzir para o português Fair Lusitânia foi

encomendada por Manuel Malheiro a Camilo Castelo Branco

(1825-1890), escritor de reputação firmada (o que pode ser

interpretado como um tributo prestado ao mérito da obra) que

Lady Jackson refere, aliás, na sua narrativa de viagem quando,
no Capítulo IX, fala das obras da moderna literatura portuguesa

que leu. Sobre o romancista que viria a traduzir o seu relato

emite a autora inglesa uma opinião favorável, mas não rendida:

admira-lhe a apurada técnica de construção dramática, mas

confessa nem sempre lhe agradarem os temas (que qualifica de

"sensational") e as personagens femininas ("who have generally
contrived to be sad sinners before they have developed into

saints") das obras camilianas, preferindo antes os romances

mais realistas de Júlio Dinis.

Escritor prolixo, cuja actividade se estendia à poesia, ao

teatro, ao romance, ao jornalismo, à polémica e à crítica literária,
Camilo acumulava com a função autoral a de tradutor e vertera

já do francês para o português diversas obras, nomeadamente O

Génio do Cristianismo (1860, parcialmente) e Os Mártires (1865),
de Chateaubriand, Fanny (1861), de Feydeau, Romance de um

Rapaz Pobre (1865), de Feuillet, O Inferno (1871), de Callet, e o

7
Ver: Maria Leonor Machado de Sousa, "Tempting Demon': The Portuguese

Byron", in The Reception ofByron in Europe. Vol. I: Southern Europe, France and
Romania. Edited by Richard A. Cardwell. London/New York, Thoemmes
ConUnuum, 2004. pp. 164-187.
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Dicionário Universal de Educação e Ensino (1873, parcialmente),
de E. M. Campagne. Em 1878, já depois da tradução, feita

directamente do inglês, da obra de Lady Jackson, Camilo

trabalharia de novo a partir da língua inglesa ao traduzir Cenas
da Hora Final, de autor não identificado, um texto originalmente
publicado no periódico inglês Quarterly Review.

Dependendo da escrita para viver e sustentar a família —

"não escrevo por prazer, nem por glória", chegou a dizer em carta

a José Barbosa e Silva — ,

8
e a julgar pelos testemunhos que

deixou dispersos pela sua correspondência, Camilo encarava a

prática tradutográfica sem grande entusiasmo, antes como uma
fonte de rendimento e, por vezes, uma distracção, como confessa

ao referir-se a duas das traduções atrás mencionadas:

Há meses fiz o mau traslado do Inferno do Callet. Foi

tentativa de distracção. Nada lucrei com isso, salvo o que

me pagaram por ele.
9

O Dicionário começa em Janeiro [a ser publicado].
Não dou importância nenhuma a isto, se não ao estipêndio

que disso me vem. E mais nada. 10

Numa época em que a tradução gozava de um baixo estatuto

e a prática tradutiva era frequentemente criticada e menorizada,

sendo muitas vezes a figura do tradutor remetida para o anonimato

ou escondida por detrás de enigmáticas iniciais ou asteriscos,

Manuel Malheiro apostou, pois, num escritor-tradutor de

prestígio, de modo a criar confiança na tradução e garantir,
assim, o sucesso do seu empreendimento editorial. Além disso,

Camilo era um conhecedor da literatura de viagens sobre Portugal,
como provam as anotações que fez aos estudos de Manuel

Bernardes Branco intitulados Portugal e os Estrangeiros.
n
ainda

8
Carta a José Barbosa e Silva, datada de 11 de Janeiro de 1856, in

Alexandre Cabral, Correspondência de Camilo Castelo Branco. Volume I. Lisboa,

Livros Horizonte. 1984. p. 98.
9
Carta a António Feliciano de Castilho, datada de 9 de Setembro de 1871,

in Alexandre Cabral, Correspondência de Camilo Castelo Branco. Volume IV.

Lisboa, Livros Horizonte, 1985, p. 9.
10
Carta a António Feliciano de Castilho, datada de 15 de Dezembro de

1872, in Alexandre Cabral, Correspondência de Camilo Castelo Branco. Volume IV.

Lisboa, Livros Horizonte, 1985, p. 87.
11
Camilo Castelo Branco, "Portugal e os Estrangeiros. Estudos de Manoel

Bernardes Branco da Academia Real das Sciencias de Lisboa", in Narcóticos.

Notas bibliographicas. históricas, criticas e humoristicas. 2a edição, vol. II. Porto,

Companhia Portugueza Editora, 1920, pp. 15-43.
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que pensasse que dela não nos vinha grande glória.
12
Portanto,

o editor contaria provavelmente não apenas com os dotes literários

de Camilo e o seu domínio do idioma inglês, mas igualmente com

os seus conhecimentos acerca do que forasteiros de diversas

nacionalidades tinham escrito sobre o nosso país, o que fazia

dele um tradutor bem informado, particularmente apto.
O prospecto lançado no mercado anunciando a proximidade

da publicação destacava, entretanto, as superiores qualidades
de Lady Jackson e da sua narrativa de viagem:

É um magnifico livro escripto a respeito de Portugal

por uma dama de fino espirito e de elevada comprehensão.
É a mais conscienciosa analyse que algum estrangeiro
ainda fez dos nossos costumes, da nossa civilisação e das

bellezas do nosso paiz.
13

Finalmente, em 1877, ou seja, apenas três anos após a

publicação do original inglês
—

proximidade temporal esta que é

de salientar, pois não estamos perante um caso póstumo de

reescrita, e sim de transposição, para português, da obra de uma
autora viva que até se dirigiria ao tradutor através de carta, como
adiante veremos

—

, começou a vir a público, em cadernetas

(duas por mês), a tradução de Fair Lusitânia assinada por

Camilo, completando-se a obra no ano seguinte.
Não se regatearam elogios ao primor da edição (volume in-4°,

25,5cm, 448 pp. + 1 de "Erratas Essenciaes" + 1 de "Collocação
das Estampas"), que reproduziu as vinte gravuras do original
inglês representando monumentos e paisagens de Portugal.
Considerada como uma das mais luxuosas alguma vez feitas no
nosso país, ostentava na capa, de cor bordeaux e letras e figura
a dourado, o título «A Formosa Lusitânia» e a indicação «Traduzida
e annotada por Camillo Castello Branco», indo, pois, toda a

visibilidade para o tradutor, como estratégia de conquista de

leitores. Só dentro, no frontispício, encontramos o nome da

autora inglesa, «Catharina Carlota Lady Jackson», e mesmo

assim escrito com caracteres de tamanho um pouco inferior aos

1
"Nao me capacito que da opinião de estranhos nos advenha grande gloria;

mas com estes livros poderemos responder aos que lá fora nos perguntam se

somos hespanhoes, quando lhes dizemos cheios de rubor que somos

portuguezes.": ibidem, p. 43.
13
Transcrito no número de 5 de Agosto de 1877 da Revista Litteraria do

Porto, em artigo sobre a iniciativa editorial de Manuel Malheiro assinado por
Diogo de Macedo e inserido na secção «Letras e Artes».
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dos que compõem o nome de «Camillo Castello Branco», que

agora surge apontado não apenas como o responsável pela
versão do inglês e as notas, mas também pelo prefácio que

acompanha a tradução. Eis-nos, pois, perante um exemplo de

valorização da prática tradutória, condicionada obviamente pelo
facto de o tradutor ser um nome consagrado enquanto autor em

nome próprio.
A recepção da tradução pela nossa imprensa periódica, que

com o seu entusiasmo transformou o facto em verdadeiro

acontecimento literário, tendeu igualmente a dar grande destaque
ao tradutor. Veja-se o caso da revista O Occidente, que no seu

n°8, de 15 de Abril de 1878, publicitou a edição ("Bibliographia.
A Formosa Luzitania") nos seguintes termos:

Estão publicadas 5 cadernetas d'esta obra, escripta
em inglez por Lady Jackson, e traduzida, prefaciada e

anotada por Camillo Castello Branco, o que é sufficiente

já como elogio.

Mais adiante, louvando embora a justeza com que, na

generalidade, a viajante vitoriana descreveu a realidade

portuguesa, são as notas do tradutor que merecem ao redactor

anónimo do artigo um especial realce: "quando [Lady Jackson]
não é conforme com a verdade as notas de Camillo dão-lhe o

necessário correctivo, de maneira tal, que a gente fica pearozo

[sic] ... da obra não ser toda composta de notas."

Já o semanário lisboeta Leituras Populares, em apreciação
crítica publicada em Junho de 1878 ("A Formosa Lusitana"),

distribuiu mais equitativamente por autora e tradutor os méritos

de uma obra que reputa de "notabilissima a tantos respeitos" e

"dos raríssimos livros destinados afazer época". Lady Jackson,

porque com o seu relato agradou ao patriotismo português, é

elevada, com notório exagero, à qualidade de "uma das mais

apreciadas escriptoras inglezas" e a sua narrativa elogiada pelo

"esplendor de estylo";
14

o "grande romancista" português, por

seu turno, recebe o reconhecimento de excelente tradutor, a

ponto de se afirmar que o "livro The Fair Lusitânia [...] ganhou na

versão de Camillo foros de nacional" —

ou seja, admite-se a uma

14
Antes da publicação de Fair Lusitânia, Lady Jackson apenas editara

diários e cartas do marido: The Diaries and Letters of Sir George Jackson, from
the Peace ofAmiens to the Battle ofTalavera ( 1 872) e The Bath Archives: afurther
Selection from the Diaries and Letters of Sir George Jackson, 1809-16 (1873).

Após 1874, deu à estampa vários livros sobre a história e a sociedade
francesas.
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boa tradução o direito de ser incluída no conjunto da literatura

portuguesa.
Nem todos os que se pronunciaram na imprensa periódica

sobre a tradução de Fair Lusitânia manifestaram, porém, total

apreço pelo trabalho realizado por Camilo. É o próprio quem o

diz, ao referir-se aos comentários que fizera, em nota, ao relato

de Lady Jackson:

Como annotei com um sorriso benévolo as ligeirices
da illustré escriptora a respeito das crendices e costumes

portuguezes, houve ahi um artífice de litteratagem na

imprensa do Porto que me arguiu de indelicado com a

senhora estrangeira. No conceito d'este jornaleiro de

gazetilha fiquei para com as damas de Inglaterra, em

primores cavalleirosos, muito abaixo do grão Magriço.15

Na verdade, acompanham a tradução um prefácio, que Camilo

intitula de "Advertência do traductor", e dezenas de notas, muitas

delas em tom irónico, malicioso, trocista, que visam corrigir e

criticar os erros e imprecisões contidos no relato. Ao contrário,

porém, do que Camilo afirma, tais rectificações nem sempre são

feitas com "um sorriso benévolo", antes com uma contundência

que pode ser tomada como ofensiva a Lady Jackson enquanto
autora e mulher e que alguns, como deu testemunho o próprio
tradutor, consideraram uma indelicadeza.

Visto o contexto de produção de Fair Lusitânia e o contexto

da sua tradução para a língua portuguesa, debrucemo-nos agora
sobre os paratextos a esta anexados. É breve o discurso prefaciai:
menos de duas páginas. Não contém informações de carácter

biográfico sobre a autora, nem uma explanação dos motivos que
levaram à selecção do texto a traduzir pois, como se sabe, a

escolha não foi da responsabilidade de Camilo. Contudo, ao dizer

que se trata de um "livro digno e honrado" sobre Portugal, o

tradutor está a apontar porventura a razão que terá estado na

base da decisão do editor. Destina-se a "Advertência do traductor",

essencialmente, a explicar a finalidade das muitas notas de

tradução:

Reservam-se para notas ao texto as observações que
sahiriam menos apropositadas em prefacio.

15
Narcóticos. Notas bibliographicas. históricas, criticas e humorísticas.

2a edição, vol. II. Porto, Companhia Portugueza Editora, 1920, p. 17.
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As notas não pretendem despreciar o quilate
intellectual da escriptora ingleza: apontam singelamente
inexactidões de pouco alcance, e algumas vezes sorriem

á conta de umas excentricidades que são realmente

risonhas, (p. 5)

Prevendo possíveis críticas, como aquelas de que efectivamente

foi alvo, defende-se por antecipação:

Se o traductor, uma vez por outra, implicar com as

opiniões da esclarecida senhora, não se lhe acoime de

desprimorosa descortezia o que não passa de desenfado

em horas do aborrecido lavor de traduzir, (p. 6)

Apesar da amabilidade destas palavras, e de outras expres

sões gentis que emprega ao falar de Lady Jackson e do seu relato

("graciosa dama", "estimável livro"), Camilo não perde oportuni
dade de fazer um ataque às mentiras sobre Portugal propaladas

pelos viajantes ingleses, de quem diz que "só deixam de parecer

sérios quando bebem o nosso vinho e escrevem da nossa terra"

(p. 5); e, por meio da ironia, vai deixando claro que vencerá a

inércia nacional, ao contrário do que era hábito entre nós, e não

deixará passar impunes as falsidades que encontrar no relato

inglês.
16

Uma análise das quase 200 notas que complementam a

tradução mostra-nos, efectivamente, que Camilo foi um leitor

atento e crítico do texto-fonte e que desempenhou a sua tarefa

com a preocupação pedagógica de repor a verdade relativamente

aos erros, mentiras e fantasias que encontrou na obra, fruto, em

grande parte, segundo diz, da "credulidade infantil" da autora.
17

16
"Nós, os portuguezes, somos sempre tão delicados com os extrangeiros

que nos mettem a riso que até passamos, senão por parvos, por indiferentes á

calumnia.", (p. 6).
17
De modo diametralmente oposto agiu o tradutor (não identificado) de

Portugal. Recordações do anno de 1 842, do Príncipe Lichnowsky. Na «Advertência»

que antepõe ao seu trabalho diz ter sido seu "primeiro propósito addicionar em

notas algumas considerações tendentes a corrigir uma ou outra inexactidão, que
se depara no contexto d'esta obra" (p. III), mas que depois abandonou tal

resolução "reflectindo, que uma vez que intentássemos corrigir, cumpria
faze-lo

a quanto o carecesse; e corrigir é também ampliar o que se escreveu com nimia

concisão, e accrescentar o que se deixou de mencionar" (p. III). Fê-lo, diz, em

nome do "religioso preceito de absoluta fidelidade que nos era imposto como

traductores" (p. V), se bem que lhe custasse deixar passar sem reparo as

inexactidões contidas no relato alemão: "D'esse modo pois deixaremos fallar sem

a mínima contestação o nosso viajante; e não se creia que só procurámos

lisongear a nossa indolência, ou occultar a nossa ignorância; foi até com um

certo remorso de nacionalismo, que deixámos passar intacta uma ou outra

reflexão que nos seria desairosa, se fosse verdadeira; e que o não é." (p. IV)
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Assim, rectifica, emenda, esclarece e acrescenta informação,

nega a autenticidade de certas histórias e anedotas reproduzidas

pela viajante inglesa, desfaz equívocos, apoiando-se em bibliografia

especializada de autores que cita como autoridades para suportar
as suas afirmações (Fernão Lopes, Vilhena Barbosa, Francisco

Solano Constâncio, Inocêncio Francisco da Silva, o Abade de

Castro, João Baptista de Castro). Simultaneamente, indica as

fontes portuguesas de que Lady Jackson se terá socorrido para

se documentar, e que a autora não nomeia (Júlio César Machado,

Francisco Maria Bordalo, o Príncipe Lichnowsky), e compara

ainda certas passagens de Fair Lusitânia com o que a mesmo

propósito escreveram outros viajantes estrangeiros,

nomeadamente Richard Twiss (Traveis through Portugal and

Spain, in 1772 and 1773, 1775), John Latouche (pseudónimo de

Oswald Crawfurd, cônsul da Inglaterra no Porto: Traveis in

Portugal, 2a edição, Londres, 1875) e o Príncipe Lichnowsky

(Portugal. Recordações do anno de 1842, 1844), confronto esse

umas vezes favorável, outras desfavorável a Lady Jackson. As

notas de tradução constituem, deste modo, uma prova do trabalho

de pesquisa de Camilo e, obviamente, um sinal da sua erudição.

Sublinhe-se, contudo, a particularidade de o tradutor ter tido em

mãos a tradução de uma obra que fala da realidade portuguesa,
o que o dispensou de recorrer a muitas outras notas que visassem

tornar inteligível um universo culturalmente estranho e

facilitassem, assim, a leitura e a interpretação. Não tendo de

explicar ao leitor português aquilo que ele já conhecia, por ser

seu, Camilo concentrou-se em corrigir o olhar por vezes enganado,
e enganoso, de Lady Jackson.

Mas o discurso paratextual, em que se faz ouvir a voz do

tradutor, não é apenas um espaço de clarificação de referências

históricas e culturais (por exemplo, notas 28, 108 e 118 18), e

sim, também, de juízo de valor e comentário crítico ao conteúdo

da narrativa de viagem de Lady Jackson. Marca-o, frequente
mente, uma ironia e um sarcasmo que nos revelam ter sido o

humor, para além de um meio de castigar e meter a ridículo as

inverdades relatadas pela viajante e, por extensão, as falsidades

sobre Portugal postas a circular pela "pérfida Albião", uma forma
de Camilo se desenfadar do "aborrecido lavor de traduzir". Ve-

jam-se, por exemplo, as notas em que o tradutor-comentador faz

18
Por estarem numeradas, recorremos à edição recente de A Formosa

Lusitânia (Casal de Cambra, Editora Caleidoscópio, 2007) para referir as notas.
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troça do que considera ser o falso pudor da autora (notas 1 1
, 33

e 84), ou a sua irreverência relativamente aos santos venerados

pelos portugueses (notas 26, 94, 126 e 131).

O riso domina igualmente muitas das interessantíssimas

notas em que Camilo aborda a própria tarefa de traduzir e

explica opções tradutivas e critérios translatórios por si

adoptados.
19
Ainda que brevemente, e num tom ligeiro, detém-se

para informar o leitor de que fez cortes no texto-fonte: um no

Capítulo XI, em que suprimiu nove páginas da longa e detalhada

descrição que Lady Jackson faz de uma tourada, por considerá-

la fastidiosa para os leitores portugueses (nota 68): e outro no

Capítulo XXVI, em que omitiu uma nota por ser quase a repetição
de uma história já anteriormente contada (nota 160). Mais uma

vez, entrevê-se aqui o auto-confessado aborrecimento de traduzir,

à mistura com a imposição do gosto pessoal do tradutor que, por
não ter qualquer interesse pelos pormenores das corridas de

touros, simplesmente elimina uma parte do texto original. Aliás,
Camilo revela mesmo que por duas vezes se sentiu tentado, por

razões morais, a censurar certas afirmações da autora inglesa,
nomeadamente quando esta descreve o entusiasmo do público
feminino português pelo toureiro espanhol,

20
e quando ela diz

tranquilamente que fuma, deixando o tradutor, nas suas próprias

palavras, à beira da apoplexia;
21
só não o fazendo por respeito ao

texto de partida, no que esboça vagamente uma teoria da tradução

apoiada no critério de fidelidade ao original.
Também em nome do respeito pelo original diz Camilo ter

assumido as palavras em itálico que surgem na obra de Lady

Jackson, muitas delas francesas, algumas espanholas e italianas

e, especialmente, uma profusão de termos e expressões

portugueses. Estes últimos não só conferem «cor local» à narrativa,

19 É o caso da nota 32: "Bem sei que o chocada tresanda a galicismo; mas

o anglicismo deve adoptar-se em obséquio às senhoras inglesas. Os mestres da

língua verteriam ofendida, ou afrontada: todavia, no meu uso particular, aplicarei

aqueles adjectivos portugueses às damas de qualquer nação, tirante a Grã-

Bretanha. Lady shocked traduzirei sempre senhora chocada; e, quando ela for

muito rabugenta, não duvidarei chamar-lhe choca."
20
Nota 68: "e de boa vontade correríamos discreta esponja sobre frases

pouco menos de indelicadas com que a senhora inglesa encarece o delírio das

damas portuguesas pelo toureiro espanhol".
21
Nota 96: "Se é permitido o corar a um tradutor mais antigo que o desaforo

do charuto em Portugal, o seu pejo é quase uma apoplexia, ao trasladar as

expressões de uma senhora inglesa que diz: «E fumamos os nossos cigarretos>

and smoked our cigarettos. Estive quase a esponjar do livro esta certidão de

maus costumes; porém, antepondo à indignação o respeito do texto, peço às

damas portuguesas, ainda não culottées, que desculpem esta senhora".
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como são, sobretudo, uma prova do conhecimento que Lady
Jackson tinha do idioma português, adquirido durante as estadas

em Portugal Continental e nas suas colónias africanas, e que lhe

facilitou um acesso directo, sem intermediários, à realidade do

país visitado. Camilo reconhece a relativa competência linguística
da viajante,

22
embora por diversas vezes lhe aponte erros

cometidos a nível da concordância de género (notas 12, 57 e

109), que não deixa passar sem correcção. Assim como também

se mostra sensível à adulteração dos topónimos, muito frequente
nos relatos de viagem ingleses ("Estes bretões estendem o seu

orgulho até à perversão da geografia alheia.", nota 105), achando-

-se no dever de a rectificar. 23

Outras notas, muito curiosas, dizem respeito a problemas de

equivalência (nota 78) e de intraduzibilidade (nota 92) e explicam
como foram ponderadas dificuldades de adequação lexical e

semântica. Veja-se o exemplo de uma nota ao Capítulo XVIII

(nota 114), em que Camilo diz por que razão traduziu "knocked

up" (o estado em que Lady Jackson se sentia quando chegou ao

Porto, após cansativa viagem de comboio desde Lisboa) por

"estafada", dando com isso a conhecer que se apoiou na autoridade

do Thesaurus, de Roget, para fazer o seu trabalho:

Parece-me ser este o plebeísmo português correspon
dente ao knocked up. Segundo o Thesaurus of english
words and phrases, de Roget, knocked up tem a seguinte
sinonímia fatigued, tired, sinking, prostrate, etc. Talvez,
mais ao sabor plebeu, se pudesse dizer «derreadas»;

porém, é quase inverosímil uma inglesa derreada
— elas,

que se inteiriçam na hirta inflexibilidade do osso sem

articulação, sem costura, inconsútil. «Estafadas» pois é o

melhor, acho eu.

A mesma ferramenta de tradução poderá estar na base das

explicações que fornece sobre o significado de certos termos

ingleses que não traduz (notas 30 e 31). Aliás, o idioma inglês

22
Nota 12: "Estas palavras em itálico, e as mais que assim vierem

diferençadas, são do original. Conservo-as na versão para mostrar que a autora
conhece menos mal a linguagem do país que honrou com a sua visita."

J
"Parece-me bom corrigir os estrangeiros que adulteram a nossa geografia,

senão elles são capazes de nol-a inventarem toda. Eu fiz o que pude, n'este
sentido, nas notas da Formosa Lusitânia": in Narcóticos. Notas bibliographicas.
históricas, criticas e humorísticas. 2a edição, vol. II. Porto, Companhia Portugueza
Editora, 1920, p. 24.
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chega a merecer-lhe algumas considerações, em concreto quando,
ao falar do grande comprimento de determinadas palavras, como

gentlemanlikelooking, alude ao seu carácter eminentemente

monossilábico, tantas vezes ridicularizado pelos nossos homens

de letras de Oitocentos em textos que visam atacar a velha aliada

Inglaterra num dos seus factores identitários: a língua (nota 34).

O próprio Camilo o fez no romance Mistérios de Lisboa, em que

se diz de uma personagem portuguesa enviada para Londres

para estudar num colégio, que ali "obrigavam-no a falar cora a

garganta, penoso arbítrio que D. Pedro da Silva cumpriria
facilmente se metesse na goela uma espinha de peixe, condição
necessária para falar o inglês sem auxílio de mestre." 24

A análise do prefácio e das notas que acompanham a tradução

A Formosa Lusitânia, ainda que não exaustiva, põe, pois, em

evidência que Camilo adoptou no discurso paratextual uma

atitude irónica que, de resto, é uma constante da sua prática
literária. Se bem que por várias vezes, ao zurzir nos viajantes de

além-Mancha, tenha reconhecido que Lady Jackson não escreveu

sobre Portugal tantas tolices como outros compatriotas seus,
25

não deixa, com os seus gracejos, de fazer com que o leitor se ria

da viajante britânica. Curiosamente, esta veio a ter acesso à

tradução portuguesa da sua narrativa de viagem através de uma

amiga, e não deixou de reagir, enviando a Camilo uma carta de

sete páginas datada de Londres, 19 de Janeiro de 1879, que se

encontra em fotocópia no acervo de Alexandre Cabral (Volume XII

da Correspondência de Camilo) conservado na Casa-Museu de

Camilo. Não se sabe se teve resposta.
Escrevendo em inglês para melhor se exprimir, como diz,

Lady Jackson dirige-se ao romancista e tradutor num tom

respeitoso mas firme, passando de imediato à defesa da sua obra

e da sua pessoa face às críticas maliciosas de Camilo.
As primeiras

quatro páginas da missiva consistem numa refutação dos erros

que lhe haviam sido imputados e das acusações de que fora alvo.

Começa por assumir a responsabilidade pela confusão relacionada

com uma suposta citação de uma obra de Camilo, explicando que

nessa passagem não está a citar o romancista e sim a reproduzir

o que um conhecido seu dissera depreciativamente de Portugal.

24
Camilo Castelo Branco, Mistérios de Lisboa. Vol. III. Lisboa, Livros

Horizonte, 1981, p. 62.
25
Nota 160: "Estes ingleses desadoram historinhas ineptas quando escrevem

de Portugal. Lady Jackson, porém, não é dos escritores mais tributários a esse

sestro sandeu dos tourists britânicos."
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Em seguida, sentindo-se injustamente acusada de possuir poucos
conhecimentos da língua portuguesa, informa como se

familiarizou razoavelmente com o português e nega ter alguma
vez alegado dominar em profundidade o idioma. Remetendo

Camilo para a página 9 da edição inglesa, lembra-lhe a autora

que usou a expressão "some knowledge of the language" e

aponta-lhe o facto de o termo some ter sido ignorado na tradução,
daí decorrendo uma distorção do conteúdo do original:

Again
—

/page 9
—

Original/ I say: "A tour in Portugal
can hardly be profitable or pleasant unless the tourist

chance to possess some "/omitted in the translation /

"knowledge ofthe language". [...] I professed no profound

acquaintance with Portuguese, yet, rather unfairly,

throughout the translation, I am held up to ridicule for

pretentious ignorance in that respect. In past years I lived

much amongst the Portuguese
— both in Portugal and in

her African colonies — and I have found it useful to

possess some knowledge of the language, though it may

have been but an imperfect one. That degree of knowledge
I still possess, despite the errors, whether mine or the

printer's, discernible in my poor book.

Explica também o significado de certos termos e expressões
em que Camilo viu exemplos de impropriedade vocabular ou a

que atribuiu sentidos que não estavam na intenção da autora.

Com particular veemência e até indignação rejeita as insinuações
de falso moralismo ("I disclaim also the silly prudery so

gratuitously ascribed to me") e a ideia de ser uma tola crédula ("I
cannot help to [be ?] greatly concerned at the credulity attributed
to me"), argumentando que as lendas e fábulas que registou no

seu livro fazem parte das crenças do povo visitado e não da

narradora do relato. Acrescenta ainda que nunca foi seu propósito
desrespeitar os santos:

Yet I am considered so wicked as to have no respect
for the saints. I assure you I bear no ill-will towards any
of those holy ladies and gentlemen and beseech pardon
for inadvertantly confounding their names.

No resto da epístola, antes de se despedir de Camilo com

"every expression of esteem and consideration", Lady Jackson

informa que a sua obra foi bem recebida em Inglaterra e contribuiu
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para atrair as atenções para Portugal, acusando assim um certo

agastamento por o tradutor português lhe ter apontado tantos

"sins", "shortcomings", "defects" e "faults". Vai até ao ponto de

lamentar que a literatura portuguesa não tenha divulgação no

seu país por via da tradução, revelando interesse em ver

aprofundado o diálogo cultural anglo-luso:

There's no doubt that if there were a copyright
convention with Portugal much of its literature would

become known in England through translation. At present,
of course, no publisher would accept any such work.

Pedindo desculpas por ter incomodado Camilo com uma

longa carta e dizendo sentir -se honrada por tão ilustre escritor

ter traduzido uma obra que mais não pretendeu do que

proporcionar uma leitura agradável e homenagear um país com

o qual estabelecera laços afectivos ("my strong attachment both

to the country and people"), exprime humildemente a sua gratidão

por haver -lhe apontado os erros da sua narrativa de viagem

("thanking you for pointing out my faults") e admite até que esta,

na versão portuguesa, ganhou em estilo ao ser traduzida por "so

able a translator"; mas não é sem ironia que Lady Jackson

agradece a Camilo, citando-o, "the "aborrecido labor" of translating

a book that had no higher aim than to amuse an idle hour",

mostrando assim ter registado as palavras com que o romancista

se referiu ao enfado que lhe causou a tarefa da tradução.
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ROY CAMPBELL (1901-1957): O HISPANISTA ESCOCÊS

DA ÁFRICA AUSTRAL '

Miguel Alarcão

Universidade Nova de Lisboa

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

À Pat e ao Lito

Cinquenta anos após o trágico desaparecimento de Roy

Campbell, em acidente rodoviário ocorrido próximo de Setúbal,
2

vale a pena revisitar
3
a figura deste poeta e hispanista de

ascendência escocesa, nascido em Durban, cuja actividade lusófila

o torna merecedor de um estudo fatalmente mais vasto do que

este artigo visa empreender. Não obstante a importância das

vivências sul-africanas 4
e espanholas (por exemplo, o testemunho

presencial da eclosão, em 1936, da Guerra Civil), a orientação

comparativista desta publicação justifica que privilegiemos as

vertentes inglesa e anglo-portuguesa de Roy Campbell, começando

1
Decerto por lapso, a edição consultada de The Oxford Companion apresenta

1902 como data de nascimento, omitindo ainda a referência ao 3o volume de

Collected Poems, publicado em 1960 (Harvey (ed.), 1983: 138).
2
A morte de Campbell foi noticiada na BBC, onde Campbell trabalhou entre

Janeiro de 1946 e Setembro de 1949.
3
Na verdade. Roy Campbell e "Rounding the Cape" (1930) são meteori-

camente referidos por Filipe Furtado em recensão a Shades ofAdamastor, uma

antologia de poetas sul-africanos publicada em 1988 (Furtado. 1990: 137-143);

cf. também infra: nota 9.
4
Da autobiografia de Campbell, intitulada Light on aDarkHorse. transparece

o seu amor pelos grandes espaços naturais africanos, pela flora, fauna e vida

selvagens e peia actividade física ao ar livre. O facto de esta obra ter 1936 como

data terminal explica a quase total inexistência de referências a Portugal, onde

Campbell apenas se fixaria definitivamente em 1952; ainda assim, lembraríamos

a nomeação dos cavaleiros tauromáquicos Simão da Veiga e João Núncio

(Campbell, 1971: 227).
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por apontar, no que toca à primeira e além do parentesco (familiar,

que não político-ideológico...) com George Orwell (1903-1950), a

contemporaneidade e os contactos mantidos com poetas,

romancistas, ensaístas e críticos como Wyndham Lewis (1884-

1957). os irmãos Sitwell (Edith, 1887-1964, Osbert, 1892-1969 e

Sacheverell, 1897-1988), T. S. Eliot (1888-1965),
5
Vita Sackville-

West (1892-1962), L. P. Hartley (1895-1972), Robert Graves (1895-

1985), Edmund Blunden (1896-1974), o também sul-africano

Laurens Van der Post (1906-1996) e Dylan Thomas (1914-1953).

Apesar da notoriedade e envergadura de muitos destes nomes,

bem como do reconhecimento e da consagração públicos que

elogios como os tecidos por Edith Sitwell
6

permitiriam fazer

supor, algumas das apreciações veiculadas sobre o lugar de Roy

Campbell na literatura (e, mais especificamente, na poesia) de

expressão inglesa chamam a atenção para aspectos heterodoxos

e marginais de alguém cuja 'periferia' era, afinal, também marcada

pela condição de sul-africano e pela carinhosamente depreciativa
alcunha de "Zulu" com que alguns amigos dos círculos e 'centros'

literários de Londres e Oxford o rebaptizaram:

He was considered by T. S. Eliot, Dylan Thomas and

Edith Sitwell to have been one of the best poets of the

period between the two World Wars, but his connections

to right-wing ideology have impaired his reputation and

any unbiased assessments of his writing. A willingness to

make bitter enemies of influential literati also helped

consign him to the outskirts of literature. As of 2006, his

life and works — both singularly colorful —

are little

known and overdue for re-examination. (http://

en.wikipedia.org/wiki/Roy Campbell (poet): 1).

5 No Prefácio que escreveu para a edição do ensaio anónimo On the Four

Quartets of T. S. Eiioí, Campbell apresentaria Eliot como "(...] our finest living
poet [...)" (Anónimo, 1953: 8); nesse sentido, a afirmação de que "The Flaming
Terrapin [a primeira publicação de Campbell, 1924] established his reputation
as a rising star and was favorably compared to the recently released põem of

Eliots The Waste Land." (http://en.wikipedia.org/wiki/Roy Campbell (poetl: 1)
é a um tempo surpreendente e intrigante, se bem que a inexistência de

identificações autorais dos artigos e das informações neles contidas nos suscitem
algumas reservas e aconselhem prudência na utilização indiscriminada e acrítica
desta enciclopédia virtual.

'

"Roy Campbell was one of the very few great poets of our time. (...) The

poems have (...) an extraordinary sensuous beauty
—

a sensuousness that is

extremely rare [..].. His use of rhyme is masterly. (...) That "perfume impalpable
to form' was shed by ali Roy Campbells rhymed poems." (Prefácio a Campbell,
1960a: 5-6. passim).
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Curiosamente, a problemática avaliação de Campbell perpassa
também nos raros juízos sobre ele avançados por alguns críticos

e ensaístas portugueses, entre os quais pontifica e avulta o nome

de Jorge de Sena. Assim, na primeira das duas brevíssimas

crónicas que viria a dedicar -lhe, publicada originalmente em

1953, escreve aquele Professor:

A maior dificuldade [...] reside exactamente [...] no

facto de Campbell não ser aquilo que hoje começamos a

não saber já o que seja
—

um moderno. Se por moderno

se entender aquele para quem a poesia é um excesso de

exuberância vital cristalizada em palavras ou uma efusão

a que o poeta se abandona sem disciplina intelectual, Roy

Campbell não é um moderno. Se, todavia, considerarmos

intrínsecos do modernismo uma certa objectividade lírica

[...] e uma expressão que, não obstante as recorrências

retóricas tradicionalistas, incorpora as subtilezas

expressivas que o simbolismo revalorizou, Campbell é,

sem dúvida, um poeta do nosso tempo. (Sena, 2005:

67-68; cf. também ibidem: 157-158).

Para Joaquim Paço dArcos, figura muito próxima de Campbell
e à qual nessa medida regressaremos:

Campbell foi um grande mestre do classicismo numa

época em que as turbas literárias procuravam novas

formas poéticas e só se satisfaziam na busca retorcida e

na permanente evasão. Lutou contra a maré, em todos os

terrenos, e já que é de uso aceitar-se que os homens de

letras são inconformistas, ele, erguendo-se acima deles e

contra eles, foi, pode dizer-se, um inconformista do

inconformismo. (Paço dArcos, 1968: 19-20).
7

[Roy Campbell] trouxe à literatura de língua inglesa

uma seiva profundamente original e vigorosa, em que

ressoam todos os ruídos do mato africano, o tumulto das

7
Texto de conferência proferida em 23 de Novembro de 1967, no 10°

aniversário da morte de Campbell, a convite da Sociedade de Língua Portuguesa
e na presença, entre outros, do seu Presidente, Dr. Francisco José Veloso, da

viúva, Mary Garman Campbell, do Embaixador da República da África do Sul e

do Prof. Hernâni Cidade. Recorde-se que também Jorge de Sena, tendo em

mente as vivências inglesas de Campbell, viria a aludir
ao seu "inconformismo

aristocratizante" (Sena, 2005: 157).
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vagas do oceano, os ecos das guerras, o silêncio dos

mortos nas estradas de Espanha e nas areias do norte de
África, (ibidem: 17).

Antes de, por conveniência expositiva, dividirmos a actividade
lusófila deste hispanista

8

anglófono em três grandes componentes,
recorde-se, em jeito de prelúdio, o seguinte episódio:

Os primeiros contactos do poeta com Portugal foram
quase premonitórios; num trabalho emitido durante um

programa de rádio em 19 de Abril de 1954 e intitulado

Um Poeta Sul-Afficano em Portugal dá-nos conta que, ao

deixar a doca de Alcântara, caminhou sem destino até

que entrou no Mosteiro dos Jerónimos. Encandeado pela
luz do sol, não se apercebeu de tudo o que o rodeava e só

a pouco e pouco é que foi tomando conta do sítio onde

estava. Qual não foi o seu espanto quando entendeu que
tinha, de um lado, o túmulo de Vasco da Gama e, do

outro, o de Luís de Camões; o marinheiro e o marinheiro,
soldado e poeta que descobriram, baptizaram e

imortalizaram a sua terra: o Natal. (Gomes, 1992: 88-89).
9

1) O viajante:

Fruto de alguns períodos de residência entre nós, mais fugaz
(Sesimbra e Estombar, em 1937) ou permanente (na região da
Serra de Sintra, primeiro em Galamares, 1952-1956, e no Linho

1956-1957),
10

Roy Campbell deixar-nos-ia um relato

A apresentação de Campbell como "Homem de ar livre, habituado a uma
vida boémia e aos mesteres mais modestos -

os camponeses da Camargue, os
pescadores, o povinho pitoresco' das aldeias de Espanha e de Portusal foram a
sua gente ( ]" (Sena, 2005: 158) é assim corroborada por Paço d°£cS SaVa
o povo português, o povo humilde dos campos, as nossas paisagens com
ternura igual a que desde novo consagrara à Espanha e à sua terra ardente. Era

Cnm^T^Z-PTTUlaT"JPaÇ° d'Mc0S' 1968: 7)' °utro curios° sinal desta
pemnsulandade chega-nos do próprio Campbell, ao declarar: "(...] my favourite

fhrrp.readll,g' f£ter~G'bbonuand Mobu Dick- ™ Major General Napier's History ofthe Peninsular War." (Campbell, 1971: 320)

out Somh &^aS dt?rÓpri° Campbell, "It was a Portuguese sailor who first

wX .H!" geographical map. It was a Portuguese who first putSouth Africa on the literary map." (apud Monteiro, 1998" 19)

m,P nan ™= TelaVanÇadaS P0r CamPbe11 são um pouco contraditórias, o

Assim 7nnrf,e-C°nTÍ identificar um dos seus locais de residência.

o^trTh^T, ?
ge?enCa 2° Cab° da Roca (Campbell, 1957a: 24) segue-se

pSa rE,^ÍJ!PrZffa- \§,Uinta d°S B°<*echos. manifestamente próximo daRibeira das Maças (ibidem 39), em Galamares (ibidem 43): por seu turno, em
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finais da década de sessenta, Joaquim Paço dArcos referira uma
casa cor-de-rosa

na encosta da serra, frente a Galamares (Paço dArcos.
1968: 7). Embora pintada

actualmente de amarelo torrado, pudemos testemunhar a existência desta

propriedade que, segundo informação prestada oralmente no local foi adquirida

pela família Cortez, estabelecida no ramo do comércio automóvel (Mitsubishi).
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confessadamente pessoal e afectivo, intitulado simplesmente

Portugal do seu envolvimento com o país, as suas gentes,

paisagens, actividades, costumes e tradições. Como escreve na

Introdução,

I have not tried to write a travel-book, or a guide book,

or a text-book about Portugal. This is a personal book,

about a country which I love and admire and about a

people among whom I can number countless friends in ali

walks of life. [...] It is a book about people I have met and

things I have seen and done in the country which is now

my home. (Campbell, 1957a: ix-x).
1 1

Trazendo-nos à lembrança a seguinte passagem de Manuel

Pina:

Talvez as viagens, todas as viagens, se façam

principalmente pelo lado de dentro. Talvez, quem sabe?,

o viajante, procurando o mundo, caminhe sempre de

regresso a casa.

Porque tudo o que o viajante deixou atrás de si o

segue. A casa é a sombra do viajante. Ele próprio é,

provavelmente, apenas a sua sombra.

Talvez quem um dia partiu esteja, afinal, ainda à

porta de casa, hesitante, acenando. Ou talvez ninguém
verdadeiramente parta, e fique parado para sempre ao

fundo da rua, voltando-se para trás. Ou então talvez as

viagens, todas as viagens, sejam um longo caminho para

regressarmos a algum lugar interior e essencial de onde

não se pode sair. (Pina, 1997: 82).

Dado à estampa no próprio ano do falecimento de Campbell,
Portugal evidencia uma grande sensibilidade e abertura

interactivas a traços e manifestações identitario-culturais

portugueses, bem como uma evidente capacidade de captação e

registo do instante pitoresco e espontâneo: citem-se, como

exemplos do que dizemos, as tentativas de definição ou explicação
da "saudade", não obstante a alegada intraduzibilidade do termo

1
Escassas linhas antes, o contributo português para a civilização mundial

fora já avaliado e resumidamente apresentado como "[...] an intense, heroic and

enduring humanity." (ibidem: ix).
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e do sentimento;
12

o deleite e orgulho na prossecussão das

diferentes actividades agrícolas, do fabrico do pão e do azeite ao

cultivo do trigo e da vinha
13
e ao interesse pela pecuária e pela

tauromaquia;
14
o reparo sobre a inebriante condução rodoviária

dos portugueses 15ouo sentido de humor subjacente à narração
do seguinte episódio:

Once while driving a car in the Alentejo we experienced
the most determined and vicious charge from a

domesticated bell-ox, or cabestro [sic], of this breed. It

was in 1937, at night, before the road to Lagos from

Setúbal was metalled: and we were going along slowly in

the thick dust which we raised, which a following wind

carried before us, and which seemed a wall of fog, scarcely

penetrable by the headlight. We heard cattle-bells, and

Dr. Pinto, the Municipal Health Officer of Lagoa, [...]

stopped the car, since, from the sound, a big herd was

crossing ahead of us [...]. Suddenly we heard the clanging
of one of the bells quite near us, and out of the fog broke

a huge horned head followed by a great black body. There

12
"[...] that mysterious melancholy which sighs at the back of every joy,

delight, and pleasure like the wind in the pines." (ibidem: ix) e "The Portuguese
are the only people to have a word which exactly hits off that sense of brooding
exile, a sort of homesickness which can even be felt at home, that otherwise

undefinable fusion of yearning with satisfaction, pain with pleasure. and

resignation with unattainability (...) which the word saudade conveys so perfectly,
as does no other word in any other language. (...) But the nostalgia we feel most

deeply in Portuguese poetry (...) is less perhaps a nostalgia of place than of time,

remembrance, and hope." (ibidem: 133-135. passim).
13
"When through my army service I was disabled from agricultural labour,

[...] my one regret was that I could not grow my own wine and bread, [...] the very

principies of human life and freedom. Next to seeing sunny slopes covered with

vines, I love to see big stretches ofwheat [...]. On my Quinta dos Bochechos, near

Sintra, where we had an inexhaustible water supply and could irrigate the whole

farm in fifteen minutes, my wife and I had the delight of growing our own bread

on ten acres of virgin soil which we cleared of scrub, so that the finest corn in

the whole district, according to the Government threshers at Várzea [sic] ,
was

grown by us." (ibidem: 38-39, passim). Roy Campbell foi também co-autor de um

estudo sobre doenças do tomate, publicado nos Estados Unidos e do qual existe

um exemplar na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (Campbell, 1956).
14
Na verdade, Portugal consagra-lhes nada menos de dois capítulos

("Portuguese Horsemen and Horses" in ibidem: 71-97, e "Gado Bravo and the

Campinos" in ibidem. 98-118); cf. também supra: nota 4.

15
"It is one ofthe few faults of (...) the Portuguese. that they drink more per

head than any other people in the world, including Scots,
Irish or American, but

theyVe got it growing on their doorstep, and they can stand up to it better than

most of us can. But on Sundays you can see some of them shepherding invisible

sheep along the main roads, from side to side: so, on Sundays, you motorists

should drive carefully in Portugal." (ibidem: 41). Por infeliz
coincidência, Campbell

seria precisamente vítima de um acidente rodoviário mortal.
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was a terrífic crash and clang, as he hit the radiator. He

withdrew a yard or two, paused, and charged again. This

time he must have hurt himself, for he withdrew, shaking
his head from side to side, as if stunned momentarily, but

otherwise unhurt. He had turned one of the headlights

completely upwards so that it shot a vertical beam to

what seemed an extraordinary height, illumining the

clouds [...] over the high plateau. With our combined

strength the cowboy (who rode up on hearing the crash),
the doctor, and myself (in ali some 600 lb. of gristle and

brawn) could not bend the twisted iron one millimetre

back towards its original position. This was during the

Spanish War, when I was back with my family at Lagoa,
on leave from the Madrid front; there had been unofficial

air-raid alarms, because the Red Rádios were threatening
the Portuguese for aiding the Spaniards, as they did in

the Peninsular War [...].

When we drove through the gas-lit villages, with me

in a Spanish uniform, and what seemed a searchlight
pointing to the sky, we caused quite a lot of excitement,

especially when we had to pass through Lagos itself on
our way to Lagoa. The police kept stopping us to ask if an

air-raid was expected. So that poor old bell-ox created a

tremendous sensation [...]. (ibidem: 106-107, passim;
para uma versão ligeiramente diferente, cf. Campbell,
1971: 229).

Equilibrando relatos (d)e histórias pessoais com informações
e apontamentos de carácter didáctico sobre o país e, aqui e além,
opiniões e comentários de recorte político-ideológico, Portugal
não esconde uma grande admiração pela figura e pelo regime de

Oliveira Salazar, articulável com a simpatia de Campbell pelo
nacionalismo franquista

16
e responsável por observações e

associações um tanto inesperadas, como a equiparação de Salazar
a D. Afonso Henriques (ibidem: viii) e a apresentação de Portugal
como "[...] the only country in Europe which, because of two

miracles, the honesty, valour, and genius of a statesman of

5

Although Estado Novo was not precisely fascist, emigrating to it after the
war may have enhanced or exaggerated the image he had developed. Or it could
be said to have clarified it, as the dictator Salazar's regime was more like
traditionahst Catholic authoritarianism — which is perhaps more in line with
what he envisioned than Franco's rule." (http://en.wikipedia.org/wiki/
Roy_Campbell_ (poet): 2).

s
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peasant stock, Salazar, and the perfectly proven appearance of

the Mother of God, the snake-treader, Eve, at Fátima [sic], is on

the upward grade. [...] I put Salazar first because it is a greater

miracle that a statesman should be clean, than that Our Lady

should be kind." (ibidem).
17
Em nota enviada a Stephen Spender

em Setembro de 1953, Jorge de Sena viria mesmo a comentar: "O

'seu amigo' Roy Campbell que conheci aqui concorda com o

governo em que todos somos 'vermelhos' se não veneramos

Nossa Senhora de Fátima e o seu enviado especial, Salazar."

(Sena. 2005: 267-268).
18

Se, por conseguinte, Portugal se enquadra ainda e também

no que genericamente designamos de "literatura de viagens", a

publicação deste tipo de relatos em pleno século XX
19

justifica,

a nosso ver, um estudo que dê conta das motivações, dos

pressupostos, dos objectivos (estéticos, ideológicos, etc.)

subjacentes ao acto de viajar e à própria viagem, bem como das

consequentes alterações introduzidas no subgénero após a

massificação do turismo moderno, confrontando-os com perfis

recorrentes e/ou dominantes n(d)os textos legados pelos séculos

XVIII e XIX.
20

2) O poeta:

Na Introdução que abre a sua antologia de textos poéticos de

Campbell, Peter Alexander faz notar, explicando-as, as

17
No capítulo final, Campbell consideraria a capital portuguesa "[...)

restored

to its original greatness by the Grace of Our Lady of Fátima (sic) and by the

judicious prudence, dauntless courage. honesty.
and determination of her great,

•illuminated' and faithful servant. Oliveira Salazar." (ibidem: 203-204); este

diagnóstico antecede a tradução para inglês
da descrição de Lisboa por Tirso de

Molina em El Burlador de Sevilla, que Campbell afirma ter sido elogiada em The

Times e passado três vezes no "[...] Third Programme [...]" (ibidem: 203),

aparentemente da BBC. ..

18
Peter Alexander data de Junho de 1935 a conversão oricial de Campbell

ao catolicismo, pouco antes de um curto, mas profundamente atribulado.

período de residência em Toledo (Campbell (ed. Peter Alexander).
1982. xix-xx).

19 Cf também, por exemplo, Fryer e Pinheiro, 1961, e Calado, 2005; este

último estudo incide sobre John Gibbons (1882-1949), autor, entre outros

títulos sobre Portugal, de / gathered no moss (1939), obra distinguida nesse

mesmo ano com o "Prémio Camões", atribuído pelo Secretariado de Propaganda

Nacional e entregue a Gibbons pelo próprio Salazar.

20
Sem preocupações de exaustividade, recordemos, entre outros factos e

fenómenos marcantes da passagem de britânicos pelo nosso pais a Grand Tour.

o terramoto de Lisboa, as relações económico-comerciais
em geral e vitivimco.as

em particular, a voga literária e pictórica de Sintra, a Guerra Peninsular ou as

guerras entre liberais e miguelistas do segundo quartel do século XIX.
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dificuldades de datação de muitas dessas composições, bem

como a sua desigual qualidade, facto do qual o próprio Campbell

teria tido consciência, substituindo progressivamente a escrita

de originais por traduções do português, do espanhol (San Juan

de la Cruz, Lorca,
21

Manuel Ruiz, Rafael Morales, Dionísio

Ridruejo, Ruben Dário...) e do francês (Rimbaud, Baudelaire...) a

partir de meados da década de 1930 (Campbell (ed. Peter

Alexander), 1982: xi-xvi).
22

Além da antologia editada porAlexander, da qual começaremos

por citar, visto possuirmos um exemplar próprio, não lográmos

ter acesso ao primeiro dos três volumes de poemas publicados

pelo nosso autor (Campbell, 1949, 1957b e 1960a), o que
— há

que reconhecê-lo —

sempre relativiza e fragiliza um pouco

qualquer apreciação global dos originais de Campbell sobre

figuras, acontecimentos, locais e temáticas portugueses. Dito

isto, importa acrescentar que, de todo o modo, a consulta do

segundo e do terceiro volumes demonstrou que esse corpus de

originais coincide na íntegra com o reunido na antologia de Peter

Alexander, pelo que julgamos poder inferir -se que ele terá sido

bastante restrito, embora digno de registo e, nalguns casos,

merecedor de tradução para castelhano (Campbell, 1958).
23

Publicado originalmente no próprio ano da morte de Campbell

(1957), não nos é facultada a data de composição de "November

Nights" (in Campbell (ed. Peter Alexander), 1982: 107), uma

evocação intimista da casa de Sintra, refúgio ou porto de abrigo

quando
— "on the westmost point of Europe, where it blows with

might and main", como se lê no verso inaugural
—

as noites de

temporal fustigam a serra e encapelam as ondas do Atlântico. E

contudo, ainda em discurso directo,

[...] for the firelight on your face I would not change
the sun,

Nor would I change a moment of our wlnter-season,

no.

21

"Campbell (...) produced what may be the most idiomatically sensitive

translations into English ofthe Spanish martyr-poet Federico Garcia Lorca, who
was killed by Nationalist-associated fanatics at the outbreak of the Spanish Civil

War. The happy union of the gay and left-leaning Lorca and his rightist, ultra-
macho translator — they never met — is a fascinating challenge for any student

of modernist poems." fhttp://en.wikipedia.org/wiki/Roy Campbell (poet): 2).
22
Peter Alexander é também o autor de uma biografia crítica sobre Roy

Campbell (Alexander, 1982), à qual, todavia, não tivemos acesso.
23
Os poemas em causa são "Doblando el cabo" (ibidem: 16-17), "Tristan da

Cunha" (ibidem: 28-33) e "Luis de Camões" (ibidem: 49).
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For our springtime with its orioles and roses long ago.
(w. 18-20 in ibidem).

Composto entre 5 e 14 de Agosto de 1926, publicado pela
primeira vez em Adamastor (1930) e dedicado a Robert Lyle,

24

nenhuma das sextilhas que compõem "Tristan da Cunha" (in

Campbell (ed. Peter Alexander), 1982: 15-18) contém qualquer
referência a Portugal, apesar da historicidade da descoberta do

arquipélago homónimo pelos Portugueses (1506). A sua

transferência da posse britânica para a colónia do Cabo, que o

administraria até 1938, poderá ter contribuído para a escolha do
tema por parte de Campbell, traçando-se no poema sucessivos

paralelos entre a solidão e o isolamento bravios desta ilha

perdida em pleno Atlântico Sul e do Eu poético que directamente

a interpela.
25

"Rounding the Cape" (in ibidem; 22-23), composto em 1927,

foi igualmente publicado pela primeira vez em Adamastor. A

apresentação do Cabo que domina a cidade como "[...] lugar de

partição e de passagem entre as tormentas e a 'boa esperança',
entre os lados 'mau' e 'bom' da África." (Furtado, 1990: 139)

justifica já uma alusão de Campbell aos Portugueses,

poeticamente nomeados como "The sons of Lusus", em estreita

conexão com esse sacrílego gigante de mitológicas proporções e

ressonâncias. Não obstante esta referência, o principal motivo de

interesse deste poema reside, conforme o notara já Filipe Furtado,
na construção de uma atmosfera de ameaça e violência latentes,

26

bem como de um tenso e expectante silêncio, que joga com a

negritude da noite, da raça e do próprio continente.
27

Nas

palavras de Lawrence Lipking, "Adamastor is the Other; the

dark, unconquerable continent; the victims of imperialism; the

24
Entre outras referências, Campbell apresentá-lo-ia como alguém "[...]

who has shared ali my traveis in Portugal, has called his forthcoming book on

Portugal Rose of the Winds — the most perfect description of this country that

was ever given." (Campbell, 1957a: 99).
25
Cf., por exemplo, "Why should you haunt me thus but that I know / My

surly heart is in your own displayed, [...)" (w. 13-14 in ibidem: 15) e sobretudo

"Exiled like you and severed from my race / By the cold ocean ofmy own disdain,

/ Do I not freeze in such a wintry space, / Do I not travei through a storm as

vast / And rise at times, victorious from the main. / To fly the sunrise at my

shattered mast?" (w. 67-72 in ibidem: 17).
26
"Across his back, unheeded, we have broken / Whole forests: heedless of

the blood we've spilled, / In thunder still his prophecies are spoken, /
In silence,

by the centuries. fulfflled." (w. 9-12 in Campbell (ed. Peter Alexander), 1982: 22).
27
'The land lies dark beneath the rising crescent, / And Night, the Negro,

murmurs in his sleep." (w. 19-20 in ibidem: 23).
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blacks who already inhabit the land but whom The Lusiads

barely notices." (Lipking, 2004: 75).

Em âmbito mais directamente relacionado com o nosso

património literário, "Luis de Camões" (in ibidem: 89-90), nas

palavras do seu tradutor Jorge de Sena, "[...] documenta uma

compreensão [...] comovente do destino camoniano, por parte de

quem estimava Portugal talvez por aquilo mesmo que mais nos

entristece: a orla atlântica separada de tudo..." (Sena, 2005: 70;

tradução in ibidem: 158). Composto em Junho de 1943 e publicado

originalmente em Talking Bronco (1946), este poema assume

particular interesse, não apenas pela estatura do homenageado,
mas também visto ser o soneto a forma adoptada por Campbell

28

para a exposição de paralelismos entre os percursos pessoais de

ambos; na verdade, o facto de Camões e Campbell terem aliado as

experiências da guerra e da criação poética, representadas

respectivamente na conhecida sinédoque da espada e da pena,

decerto contribui para a apresentação de Camões como "[...] the

soldier's poet par excellence" (Campbell, 1957a: 142) e o

reconhecimento de que "I find a comrade where I sought a master:

[...]" (v. 4 in Campbell (ed. Peter Alexander), 1982: 89),
29
num

quase eco das afinidades electivas subjacentes à recepção e às

traduções oitocentistas de Richard Francis Burton (1821-1890).
A similitude de experiências entre Camões e Campbell poderá

igualmente ter contribuído para um outro soneto,
30 também ele

composto em Junho de 1943 e publicado em Talking Bronco

(1946): trata-se de "Imitation (and Endorsement) ofthe Famous

Sonnet of Bocage which he Wrote on Active Service Out East" (in

Campbell (ed. Peter Alexander), 1982: 90), que outro não é senão

o conhecido "Camões, grande Camões, quão semelhante". Esta

remissão confirma e reforça a efectiva presença de um afluente

camoniano no caudal poético de Campbell (já detectado, de resto,
há quarenta anos, por Joaquim Paço dArcos),

31

para o qual terá

28 De resto, o esquema estrofico-rimático não é sequer o do soneto inglês,
mas uma das variantes do petrarquista (abab/cdcd/efg/efg).

29
A sugestiva imagem do segundo verso ("Bom in the black aurora of

disaster" in ibidem: 89; negritos nossos) surge reescrita em Portugal como "[...]
angry morning (...]" (Campbell, 1957a: 143), o que indicia uma prática de auto-
revisão dos textos.

30 O modelo rimático agora adoptado (abba/cddc/efe/gfg) diverge do anterior
(cf. supra: nota 28), o que sugere destreza no cultivo da forma.

31
Referindo-se a Lorca — An appreciation of his poetry, publicado em

Cambridge em 1952, escreve Paço dArcos: "Neste ensaio recorda Campbell uma
vez mais Camões, que quase poderíamos considerar seu patrono no sonho, na
aventura e no estro poético. Perante a 'Elegia de Joana a Louca, evoca o episódio
de Inês de Castro, em Os Lusíadas'." (Paço dArcos, 1968: 17).
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decerto concorrido a celebração vática da dobragem do Cabo

rumo ao Malabar, mas que, como veremos, se manifesta também

nos campos da tradução e da ensaística. 32

3) O tradutor e divulgador da literatura portuguesa:

Esta vertente constitui, a nosso ver, a mais importante de

toda a actividade lusófila de Campbell, justificando por si só um

estudo que, de forma profunda, rigorosa e sistemática, aferisse

os graus de 'equivalência', 'fidelidade' ou 'traição' das traduções
assinadas pelo nosso autor. Os propósitos e limites deste artigo

impedem-nos de ousar tal empresa, tanto mais que não seria

fácil navegar entre Cila e Caríbdis, evitando em simultâneo, por

um lado, avaliações ou apreciações globais, mais ou menos vagas
e impressionistas, das capacidades e realizações tradutológicas
de Roy Campbell e, por outro, comentários excessivamente

casuísticos, direccionados para o poema A, a estrofe X, o verso Y,

a expressão W ou a palavra Z. Assim, limitar-nos-emos a

cartografar o corpus literário lusófono traduzido por Campbell,
na certeza de que esse mero exercício permitirá por si só dar

conta, quantitativa e qualitativamente, da sua extensão e

importância.
Além da tradução de dois romances de Eça de Queirós, O

Primo Basílio e A Cidade e as Serras,
33 ambas elas criticadas com

alguma severidade por Helen Kelsh (2001: 73-74 e 77; cf. ainda

H. V. L., 1954 e Keenoy et ai, 1995: 22-25), a antologia poética

organizada por Peter Alexander, à qual começámos uma vez mais

por recorrer, inclui "Love Song
— At St. Simeons shrine I sat

down to wait — Mindinho [sic]" (Campbell (ed. Peter Alexander),

1982: 121-122),
34
"Re-encounter —

Joaquim Paço dArcos" (in

32

Apesar da presença assídua de Camões nesta mesma revista (cf., por

exemplo, Lipking, 2004: 55-82, Monteiro, 1999: 7-15 e idem. 2002: 37-55.

Odber de Baubeta, 2001: 43-65 e idem. 2003: 27-34, Kelsh, 2001: 67-82 e

Ramos, 2005: 7-25), nem sempre Roy Campbell surge mencionado (Lipking,
2004: 75, Odber de Baubeta, 2001: 55, 59 e 62 e sobretudo Kelsh, 2001: 73-74.

entre outras, são as excepções), pese embora a investigação produzida sobre o

'camonismo' de Campbell pelo próprio George Monteiro (1996: 122-125 e 147).
33

Na página anterior à do rosto de Portugal, a lista de traduções em prosa

menciona ainda The Relic, dando-a como igualmente publicada pela editora

londrina Max Reinhardt; contudo, não lográmos colher quaisquer outras

informações sobre este trabalho. Tê-lo-ia Campbell deixado incompleto, mas já

contratualizado?
34

Tradução sem data conhecida e publicada originalmente em Campbell,

1957: 124 da cantiga de amigo "Sedia-m'eu na ermida de San Simion", de

Mendinho.
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ibidem. 122-123), uma evocação pungente do abandono e do

esquecimento que tomaram conta de Giraul, Angola,
35
e "Counsel

— Manuel Bandeira" (in ibidem; 123-124).
36 Nada nos é dito

sobre as razões ou os critérios de tão heterogénea escolha; aliás,
mutatis mutandis, já Filipe Furtado, na sua recensão a Shades of
Adamastor, estranhara o emparelhamento de Paço dArcos com

Camões e Fernando Pessoa.
37

No que respeita o nosso autor, é

verdade que o último trabalho de Campbell foi, de facto, a

tradução de um volume de poemas de Joaquim Paço dArcos, cuja
edição não viria já a testemunhar (Paço dArcos, 1952 e 1960);

38

como ressalta, porém, das meticulosas investigações efectuadas

por George Monteiro (1994 e 1998: 19-27 e 108-136), o

'pessoanismo' de Campbell transcende em muito o mero registo
de uma passagem comum — embora não coetânea— pela Durban

High School, antes contribuindo, de forma pioneira, para os

primórdios da tradução e divulgação de Pessoa no espaço

anglófono de meados do século XX.
39

5

Tradução de "Reencontro", igualmente sem data conhecida e publicada
em 1960, da qual citamos, a título ilustrativo, o seguinte passo: "Miss Blond no

longer takes the children walking, / Tall, noble Tiger' died of ripe old age, / The
natives long ago destroyed their fetters, / Only the spectres have remained /
Where they were left. They, only, populate / The memory and inhabit the town,
/ With their faint, beloved voices, / With their lost voices / In the deserted
House, which now the desert / Covers with dust [...]" (w. 21-30 in ibidem 123).

36

Tradução de "Renúncia", datada de Maio de 1952 e publicada originalmente
em Campbell. 1957b. A escolha desta exortação ao estoicismo reafirma o gosto
de Campbell pela forma sonetística, já patente nas relações textuais mantidas
com Camões e Bocage, e, de resto, cultivada com esmero pelo autor de Pasárgada.'

"(...] a inclusão de Joaquim Paço dArcos a par de dois vultos fundamentais,
sem qualquer alusão aos desníveis de vária ordem que deles o separam, é no
mínimo pouco abonatória dos critérios seguidos na antologia, além de conducente
a equívocos evitáveis por parte de leitores naturalmente distantes da literatura

portuguesa." (Furtado, 1990: 138).
18

Naja citada conferência de 1967, Paço d'Arcos teria, de resto, ocasião de

expressar e agradecer a honra que para ele representara o interesse do autor sul-
africano, explicando-o, de forma tentativa, "(...] pela aragem do vasto mundo,
pela evocação das praias distantes, das paisagens remotas, de estados de

espirito idênticos aos seus —

aos dele, de nómada impenitente —

que aquelas
minhas poesias reflectiam." (idem, 1968: 6).

39
"He [Roy Campbell] initiated a translation project by characteristically

talking up his poets — especially Pessoa — in radio broadcasts. But his plan for
a collection of Pessoa in English translation had not yet materialized when in
1957, he died in a car accident [...]. He left unfinished in manuscript a study of
Pessoa, under contract to a London publisher, that did not achieve print for
nearly four decades. (The surviving draft of this unfinished work appears below
in the Appendix.)" (Monteiro, 1998: 9-10; o referido estudo, marcado por longas
e frequentes digressões, bem como por algumas opiniões político-ideológicas
bastante polemicas e contundentes, surge in ibidem 108-136). Mais adiante, o
mesmo Monteiro acrescenta: "A great admirer of Portugal

— its history, people,
and literature — Campbell set forth in the early 1950s to write a book on Pessoa
for an Anglo-American audience." (ibidem: 12).
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Prefaciado por Edith Sitwell, o terceiro volume de Collected

Poems (Campbell, 1960a) é inteiramente dedicado a traduções de

originais latinos, portugueses, castelhanos e franceses. A listagem

seguinte, da qual excluímos já as três traduções lusófonas que
constam da antologia organizada por Peter Alexander (cf. supra:

notas 34-36), mas à qual poderiam somar -se as traduções

pessoanas dispersas nomeadas por George Monteiro,
40

comprova

um aumento significativo dos autores e textos traduzidos:
41

"Love Song
— Tell me, my daughter, my pretty young

daughter
— Pêro Meogo" (Campbell, 1960: 119-120);

42

"My lover goes wounded — Pêro Meogo" (ibidem:

120);
43

"Dance Song
— Airas Nunes" (ibidem: 121);

44

"A scene from a play by Gil Vicente. What Every-Man
does, and what No-One does" (ibidem: 121-124);

45

"Rowing go the rowers
— Gil Vicente" (ibidem: 124);

46

"Canção IX — Camões" (ibidem: 124-127);
47

"The Sailor-Girl — Camões" (ibidem: 127-128);
48

"From The Lusiads, Book VIII — Camões" (ibidem:

129);
49

"On a shipmate, Pêro Moniz, dying at sea
— Camões"

(ibidem: 129-130);
50

"Seven long years was Jacob herding sheep
— Camões"

(ibidem 130);
51

"Dear gentle soul, who went so soon away
— Camões"

(ibidem: 130-131);
52

40 É o caso, por exemplo, do "O Mostrengo"
—

reencarnação em Pessoa do

Adamastor camoniano —

, parcialmente transcrito no mesmo estudo de Campbell
(in Monteiro, 1998: 135-136); cf. também ibidem: 25 e 139. nota 23.

41
Os títulos reproduzidos são os que constam da edição de 1960,

acrescentando-se-lhes, em nota de rodapé, a identificação sumária dos seus

correspondentes em português; para não alongar a já extensa bibliografia,

prescindiu-se da referenciação das edições consultadas das obras que integram
todos estes originais.

42

Cantiga de amigo "Digades. filha, mia filha velida".

43

Cantiga "Tal vai o meu amigo, con amor que lh'eu dei".

44
Bailia "Bailemos nos ja todas três, ai amigas".

45
Excerto do Auto da Lusitânia

46
Abertura do Auto da Barca do Purgatório.

47
"Junto de um seco, fero e estéril monte".

48
"Irme quiero, madre".

49
Na verdade, o passo original não consta do Canto VIII, mas do VII (estr.

79, v. 4 - estr. 81).
50
Soneto "No mundo, poucos anos e cansados".

51
Soneto "Sete anos de pastor Jacob servia".

52
Soneto "Alma minha gentil, que te partiste".
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"My being turns to smoke in the mad strife
—

Bocage"

(ibidem: 131);
53

"Hymn of the Morning
— Antero de Quental" (ibidem:

131-135);
54

"The Most Holy Virgin
— Antero de Quental" (ibidem:

136);
55

'The thing that hurts and wrings
— Fernando Pessoa"

(ibidem: 136);
56

"Death comes before its time" (ibidem: 137);
57

'The poet fancying each belief — Fernando Pessoa"

(ibidem: 137);
58

"From the Maritime Ode—Álvaro de Campos" (ibidem:

138-139);
59

"Fear — Joaquim Paço dArcos" (ibidem: 139-140);
60

"Irrigation
— Francisco Bugalho" (ibidem: 141-142);

61

"Fado-Canção — José Régio" (ibidem: 142-144).
62

Pela sua heterogeneidade e amplitude temporal, este corpus

enquadra-se plenamente na indicação de que "As late as 1954,

he [Roy Campbell] was 'translating an anthology of Portuguese
poetry from the troubadours to the present day, to be published

simultaneously by the Portuguese government, who commissioned
the work, and by the Harvill and Pantheon presses, respectively
in London and New York." (Monteiro, 1996: 123). No entanto, e

como complemento da via tradutológica, a divulgação
campbelliana da literatura portuguesa materializar-se-ia tam

bém num ensaio intitulado 'The Poetry of Luiz de Camões" e

publicado já postumamente (Campbell, 1957c), do qual citare

mos, em nota de rodapé, algumas passagens mais relevantes e

que correspondem praticamente ipsis verbis às considerações
avançadas sobre o poeta em Portugal (idem, 1957a: 133-146).

53
Soneto "Meu ser evaporei na lida insana".

54
"Hino da Manhã".

55
Soneto "À Virgem Santíssima".

56
"O que me dói não é".

57
"A morte chega cedo".

58

"Autopsicografia".
59

O excerto traduzido é: "Ah, todo o cais é uma saudade de pedra (...) Como
se fosse a sombra duma nuvem que passasse sobre água sombria". O estudo
inacabado de Campbell sobre Pessoa contém uma versão diferente e mais
extensa da "Ode Marítima" (Monteiro, 1998: 131-133)

60
"Medo".

61

"Rega".
62
Mantido o título original.
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Além da transcrição do soneto próprio "Luis de Camões" (cf.

supra: 150), bem como de todas as recém-citadas traduções de

originais camonianos, parecem-nos de destacar, neste ensaio,

uma nova chamada de atenção para a intraduzibilidade do termo

"saudade" (cf. supra: nota 12) e a relacionação dos sentimentos

a ela subjacentes com as border ballads, canções gaélicas e

jacobitas, omitindo-se, porém, as outras aproximações luso-

-escocesas constantes de Portugal;
63
a revelação da compra de

um exemplar da obra lírica de Camões antes do alistamento nas

forças britânicas e da partida para a costa oriental de África no

início da década de 40;
64
e, finalmente, as observações relativas

ao Dia de Camões (actual Dia de Portugal, Camões e das

Comunidades Portuguesas).
65

Fará sentido, em nossa opinião, concluir esta breve resenha

da figura e obra lusófilas de Roy Campbell com uma referência

63
A título de exemplo, "The big stone boar carved in the rock at Dunadd in

Argyllshire is the brother to that of Murça [...], Braganza [sic], and other places.

Like that ofMurça, the Scottish one is accompanied by a hollow bowl to contain

the oil of anointment. The very ancient clan whose name I bear landed in western

Scotland in about the first century B.C. Not only did they carve a boar identical

with those of northern Portugal in the solid rock [...]. but they wear it to this day

as their tribal crest or totem in their glengarries, and use a very similar dark

green tartan to many of the shirts to be seen on the fishermen in Nazaré [...].

(Campbell, 1957a: 16) e "The great Lusitanian hero Viriathus had to be got rid

of by bribing other Celtiberians to murder him. This is
the weakness of ali Celts:

they seem to enjoy fighting each other more than their common enemy, and the

descendants of Viriathus in the north of Scotland wasted centuries in petty clan

feuds which. even at criticai moments like Killikrankie and Culloden, always

took precedence over their quarrel with the common enemy." (ibidem: 21).
64

"At the outbreak of the last war I sailed from Lisbon to volunteer for the

British Army, and spent my last money on the complete poems
of Camões, which

I eventually carried in my kitbag round the Cape and out
east to many of the very

places described in the Lusiads. such as Mombasa [sic], Melinde, Lama: but the

most extraordinary coincidence was to be posted [...] opposite the very spot

where he wrote the most affecting of his Canções [sic]; apparently he was coast-

watching for Arab dhows, as I was for Jap submarines, which often eamouflaged

themselves as dhows, to come in close [...]. The 'hideous mountain' of Camões

is at Cape Guardafui." (idem, 1957c: 25).
65
"What he [Camões] is to the Portuguese populace may be

assessed in the

fact that the only non-religious festival which
is accorded the importance of one

[.. ] is the Day of Camões. Imagine the English having a national hohday on

'Shakespeare Day'. They are awed by Shakespeare but he is too aloof and

impersonal to inspire a national love: he means nothing to the people. The

nearest personal memory in England [...] would be that of Lord Nelson. The

Portuguese have as great sailors and as great
a naval history as ours but it would

be difficult to imagine their celebrating a Vasco da Gama Day with the solemmty

of a Camões Day." (ibidem 33); a propósito deste contraponto entre Camões e

Shakespeare, veja-se, por exemplo, Ramos,
2005: 7-25. Repare-se como, através

do possessivo "ours", a auto-identificação
deste sul-africano com a histona naval

inglesa/britânica abre pistas aos Estudos
de Identidade, (Pós-)Impenais e (Pos-

JColoniais.
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específica aos capítulos 7 e 8 de Portugal intitulados "Portuguese

Poetry from King Sancho I to José Régio [sic]" e "Portuguese

Prose" (Campbell, 1957a: 119-163 e 164-185, respectivamente).
As diversas menções feitas a Aubrey Bell (1881-?) levam-nos a

pensar que Campbell deverá tido acesso ao influente estudo

Portuguese Literature, publicado em 1922 e traduzido para

português (Bell. 1971),
66
ou porventura conhecido o eminente

lusófilo, mas trata-se apenas de uma hipótese de trabalho que só

investigações adicionais poderiam ou não confirmar.

Embora os juízos avançados sobre os vultos escolhidos nem

sempre ultrapassem o plano das generalidades biográficas, por
vezes com imprecisões factuais e cronológicas e mesmo erros

ortográficos, o propósito de divulgação condensada do nosso

património poetico-literário merece renovadas palavras de apreço,
tanto mais que à recuperação, para fins ilustrativos, de

praticamente todas as traduções citadas nas páginas anteriores

vêm somar-se outras duas: a do último terceto de um conhecido

soneto de Bocage
67
e a famosa descrição da morte do rouxinol de

Bernardim.
68

Gostaríamos, enfim, de concluir, com uma chamada de

atenção para duas apreciações que nos surpreenderam, mas que
oferecem colateralmente alguns ténues elementos sobre o modo

como Campbell concebia e praticava a actividade da tradução, e

sobretudo induzem questões teóricas de maior fôlego e mais

longo alcance, susceptíveis de concitar a atenção de historiadores

e teorizadores literários em geral e de pendor comparativista em

particular.

Assim, se é no mínimo curiosa a ênfase colocada por Campbell
na qualidade poética de Gil Vicente face à actual valorização da

66
Já George Monteiro havia sugerido a utilização como fonte de The Oxford

Book of Portuguese Verse, a antologia organizada por Aubrey Bell (Monteiro,
1998: 139, nota 23).

67
"I was a second Aretine! I stained / Sanctity! Impious folk, if you believe

me, / Tear up my verse! Believe eternal life!" (ibidem: 147).
68

"While I was thus plunged in my reverte, it was not long before a

nightingale carne and sat on a green bough overhanging the waters. He began to

sing in so sweet a voice that I was soon entirely taken up with listening to him.

He redoubled his laments, till I thought he must cease from sheer fatigue, but
he always began to sing more beautifully still. Then in the midst of his plaints,
I know not how, he suddenly fell dead on the waters. As he fell between the

boughs, many leaves fell with him and I took it as a sign of mourning and

sympathy for so great a misfortune. He drew the ripples after him, and the leaves
after the ripples. I should have loved to fetch him, but at that spot the currents
are too swift, and the thickets on the water-edge too thorny; and soon he

disappeared ou t of sight. My heart was so seized to see one, who had sung so

sweetly a moment before, fali so suddenly dead, that I could not stop my tears."

(ibidem: 167).
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sua actividade dramatúrgica,
69

que dizer dos louvores tecidos a

João de Deus,
70

hoje em dia praticamente esquecido ou, quando
muito, lembrado apenas como devotado pedagogo e autor da

Cartilha Maternal? Estaremos perante uma posição meramente

individual e pessoal de Campbell ou, pelo contrário, de reflexos

de um mais vasto sentir coevo, sem correspondência no nosso

presente? Entre esses dois tempos
—

o Então e o Agora
—

, que

eventuais alterações se terão registado a nível de estruturas de

sensibilidade e horizontes de expectativa? Terá esse intervalo

conferido a Mestre Gil uma canonicidade alternativa e, pura e

simplesmente, descanonizado João de Deus? Se sim, quando,
como e porquê?

Interrogações como estas convocam, logicamente, os domínios

e conceitos dos Estudos Literários Comparados, da Estética da

Recepção e da História do Gosto, mas também da História da

Tradução e dos Estudos de Cânone numa perspectiva bilateral

que julgamos dever ser enfatizada e poder ser desenvolvida. Na

verdade, sabe-se ainda relativamente pouco sobre o modo como

se processou(a) a formação, difusão e recepção no estrangeiro

(neste caso, em Inglaterra) de cânones literários de outras

literaturas (na circunstância, portuguesa) ... para não falar já do

apuramento e da caracterização de lógicas, fluxos e mecanismos

de 'exportação' e 'importação' de cânones; do papel desempenhado

pela tradução nas suas (re)configurações além-fronteiras da(s)

língua(s) de origem; do seu confronto com os cânones nacionais

oficialmente instituídos ou consagrados; ou das próprias

'flutuações' ou 'variações de cotação' de autores e obras

(naturalmente geradoras de 'mais-valias' e 'menos-valias') nos

'mercados editoriais' e nas 'bolsas de valores literários', nacionais

e estrangeiras.

69
"He is the greatest all-round original genius that Portugal ever produced,

and if he yields an inch to Camões in the sphere of poetry, it is due to the latters

powers of assimilation and learning from classical and contemporary foreign
models. Here is a song from Gil Vicente literally translated. without attempting

the impossible, which would be to try to capture the charm along with the

meaning [...]." (ibidem: 132).
70
"After the romantics we come to a Pleiad, known as the Coimbra group,

largely because the chief poets [...] were [...] students there. But there is one

outstanding and radiant contemporary figure, who [...] could not be relegated to

any school, locality, or period
— [...] the exuberant, divinely happy, and delightful

João de Deus, who [...] sings as naturally as a cicada
in a green pine. umtmg the

golden age to that of the trovadores [...]. His poetry is more difficult to translate

than that of any other Portuguese poet. because rapture cannot easily be

transferred from one language to another. The glow vanishes. Poetry traveis

more easily in the ice of sorrow and despair." (ibidem: 149-150).
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Todos estes caminhos, entre inúmeros outros, foram já
sinalizados nos dois estimulantes artigos que, com sentido de

visão, lucidez e um pragmatismo empirista tipicamente britânicos,
Patrícia Odber de Baubeta e Helen Kelsh dedicaram à

apresentação do megaprojecto Sir Henry Thomas, tão aliciante

quanto ambicioso, em anterior número desta mesma revista

(Odber de Baubeta, 2001: 43-65 e Kelsh, 2001: 67-82). Resta-

-nos formular o desejo e a esperança de que uma mais extensa

e profunda abordagem da lusofilia de Roy Campbell (idealmente,
a nível de pós-graduação) possa ter lugar no quadro de

convergências e cruzamentos multidisciplinares como aqueles
que esboçámos, conjugando reflexão teórica e análise prática e

contribuindo para uma maior abertura dos Estudos Anglo-
-Portugueses tradicionais a autores, textos, géneros, temas,

correntes e metodologias críticas contemporâneos.

Referências da bibliografia seleccionada:

A — Primária:

CAMPBELL, Roy, 1949, The Collected Poems. London, The Bodley Head,
vol. I.

(trad.), 1953: Cf. QUEIRÓS. Eça de, Cousin Bazilio.

(trad.), 1955: Cf. QUEIRÓS, Eça de, The City and the Mountains.

, 1957a, Portugal London, Max Reinhardt Ltd.

, 1957b. The Collected Poems, London, The Bodley Head, vol. II.

, 1957c, 'The Poetry of Luiz de Camões", Separata de The London

Magazine, vol. 4, n° 8 (Agosto): 23-33.

, 1958, Poemas. Selección. version y prólogo de Aquilino Duque,
Madrid, Ediciones Rialp, S.A., col. "Adonais", CLVII.

, 1960a, The Collected Poems, London, The Bodley Head, vol. III.

(trad.). 1960b: Cf. PAÇO DARCOS, Joaquim, Nostalgia.

• 1971 (Hollis & Cárter, 1951), Light on a Dark Horse,

Harmondsworth, Penguin Books Ltd.

(ed. Peter Alexander), 1982, The Selected Poems of ,

Oxford/New York/Toronto/Melbourne, Oxford University Press, 1982.

(trad.). 1992: Cf. QUEIRÓS, Eça de, Cousin Bazilio.

(trad.), 1994: Cf. QUEIRÓS, Eça de, The City and the Mountains.

154



WILCOX, Joseph, HOWLAND, A. F. e CAMPBELL, Roy, 1956, Investigations

of the tomato fruitworm: its seasonal history and methods of control

Washington, US Department of Agriculture, "Technical Bulletin". n°

1147.

B — Secundária:

ALEXANDER, Peter, 1982, Roy Campbell: A Criticai Biography, Oxford.

Oxford University Press.

FURTADO, Filipe, 1990, "Sombras de Homens Brancos", Revista de Estudos

Anglo-Portugueses, Lisboa, INIC - Centro de Estudos Comparados de

Línguas e Literaturas Modernas da Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, n° 1: 137-143.

GOMES, António Caldeira, 1992. "Roy Campbell: a demanda de um

highlandef. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Série 1 10a,

nos. 1-12 (Jan. Dez): 83-91.

http://en.wikipedia.org/wiki/Roy Campbell fpoet).

MONTEIRO, George, 1994, "Fernando Pessoa: An Unfinished Manuscript

by Roy Campbell", Portuguese Studies, London, King's College, n° 10:

122-154.

PAÇO D'ARCOS, Joaquim. 1968, Roy Campbell, o homem e o poeta. Lisboa,

Separata da revista Ocidente, vol. LXXIV: sem indicação de páginas.

SENA. Jorge de, 2005a (1953), "Roy Campbell" in Sobre Literatura e Cultura

Britânicas, Lisboa, Relógio DÁgua Editores, "Obras de Jorge de Sena":

67-68.

, 2005b (1957), "Sobre Roy Campbell" in ibidem: 69-70.

WRIGHT, David, 1961, Roy Campbell, London, Longmans.

C — Varia:

AIKEN, Alison, 1998, "Eça in English Translation: Some Treasures and

Some Travesties", Portuguese Studies, London, Kings College, n° 14:

92-103.

ANÓNIMO. 1953. On the Four Quartets of T. S. Eliot, London, Vincent

Stuart.

BELL, Aubrey F. G., 1971 (1931), A Literatura Portuguesa (História e

Crítica). Tradução do inglês por Agostinho de Campos e J. G. de Barros

e Cunha, Lisboa, Imprensa Nacional (ed. original: Portuguese
Literature.

1922).

CALADO, Ana Isabel Nú. 2005, O Portugal de Salazar visto de uma
Varanda

Transmontana, Lisboa. Centro de Estudos Anglo-Portugueses/Fundação

para a Ciência e a Tecnologia.

155



FRYER, Peter e PINHEIRO, Patrícia McGowan, 1961, Oldest Ally. A Portrait

of Salazar's Portugal London, Dennis Dobson Ltd.

H. V. L. (Harold V. Livermore?), 1954, "Cousin Bazilio, by Eça de Queiroz,
translated by Roy Campbell (London: Max Reinhardt, 1953. Pp. 296.
12s 6d)", Atlante. A Quarterly Review published by the Híspanic & Luso-

Brazilian Councils, London, vol. 2. n° 1 (January): 48-49.

HARVEY. Sir Paul (ed.), 1983 (1932), The Oxford Companion to English
Literature. 4th. ed., revised by Dorothy Eagle, Oxford, at the Clarendon
Press, 1983.

KEENOY, Ray, TREECE, David e HYLAND, Paul, 1995, The Babel Guide to

the Fiction of Portugal, Brazil & Africa in English Translation. London,
Boulevard Books.

KELSH, Helen, 2001, 'Towards a History of Portuguese Literature in

English Translation — Volume II: From the nineteenth century to the

present day". Revista de Estudos Anglo-Portugueses. Lisboa, Fundação
para a Ciência e a Tecnologia/Centro de Estudos Anglo-Portugueses
n° 10: 67-82.

LIPKING, Lawrence, 2004. "The Genius of the Shore: Lycidas, Adamastor,
and the Poetics of Nationalism", Revista de Estudos Anglo-Portugueses,
Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Centro de Estudos

Anglo-Portugueses, n° 13: 55-82.

MONTEIRO. George, 1993 (1988), "Traduções em língua inglesa" in A.

Campos Matos (org.), Dicionário de Eça de Queiroz, 2a ed., Lisboa,
Editorial Caminho, AS: 907-908.

, 1996, The Presence of Camões: Influences on the Literature of
England, America and Southern Africa, Lexington, Kentucky, The

University Press of Kentucky, "Studies in Romance Languages", n° 40.

. 1998, The Presence ofPessoa: English, American, and Southern

African Literary Responses, Lexington, Kentucky, The University Press
of Kentucky, "Studies in Romance Languages", n° 43.

. 1999, "Notes on Camões", Revista de Estudos Anglo-Portugueses,
Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Centro de Estudos

Anglo-Portugueses, n° 8: 7-15.

, 2002, "Camões in the United States", Revista de Estudos Anglo-
Portugueses, Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Centro
de Estudos Anglo-Portugueses, n" 11; 37-55.

ODBER DE BAUBETA, Patrícia Anne, 2001 , "The Sir Henry Thomas Project:
Towards a History of Portuguese Literature in English Translation",
Revista de Estudos Anglo-Portugueses, Lisboa, Fundação para a Ciência
e a Tecnologia/Centro de Estudos Anglo-Portugueses, n° 10: 43-65.

. 2003, "Camões in Translation: Further Discoveries", Revista de
Estudos Anglo-Portugueses, Lisboa, Fundação para a Ciência e a

Tecnologia/Centro de Estudos Anglo-Portugueses, n° 12- 27-34

156



PAÇO DARCOS, 1952, Poemas Imperfeitos, Lisboa, SIT.

■ (trad. Roy Campbell). 1960, Nostalgia, a Collection of Poems.

London, Sylvan Press.

PINA, Manuel A.. 1997, "O caminho de Casa", Tempo Livre, Lisboa, INATEL,

n° 74 (Junho): 82.

QUEIRÓS, Eça de (trad. Roy Campbell), 1953, Cousin Basílio, London, Max

Reinhardt Ltd.

, 1955, The City and the Mountains. London, Max Reinhardt Ltd.

, 1992, Cousin Basílio, Manchester, The Carcanet Press.

, 1994, The City and the Mountains, Manchester, The Carcanet

Press.

RAMOS, Iolanda Freitas, 2005, "Ser e não ser
— Camões, o Shakespeare

Português", Revista de Estudos Anglo-Portugueses, Lisboa. Fundação

para a Ciência e a Tecnologia/Centro de Estudos Anglo-Portugueses,
n° 14: 7-25.

SENA, Jorge de, 1981, "A Tradução Inglesa de 'Os Maias'" in Estudos de

Literatura Portuguesa
— 7, Lisboa, Edições 70, Lda.. "Obras de Jorge de

Sena": 143-150.

157





MANUELA PORTO: TRADUÇÃO, UM JOGO PERIGOSO"

Maria de Deus Duarte

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

(...) a constatação de que, por uma razão ou por

outra, no mundo se vive uma atmosfera impossível de

respirar, não será um incitamento a que nem por um

segundo mais consintamos em não o modificar?

Manuela Porto, Doze Histórias Sem Sentido.

Conhecida opositora ao Estado Novo e fazendo parte de uma

elite cuja instrução era, à época, claramente reconhecida como

acima da média,
' Manuela Porto (1908-1950) é responsável pela

tessitura de contos e novelas afastados formal e ideologicamente

da produção literária feminina neo-romântica ou de pendor

moralista, como é exemplo "Uma briga de mulheres",
2 "O mar

trouxe um corpo à praia (História banal de uma mulher

'

O presente artigo tem a sua origem na breve comunicação lida em 27 de

Novembro de 2006 na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica

de Lisboa, no âmbito da Conferência Internacional "Translation and Censorship-

from the 18th Century to the Present Day".
1
"Senhora dotada de raras faculdades de inteligência, espmto arguto e

cintilante, fina e requintada sensibilidade, servida por ampla
cultura e esmerada

educação": Anónimo, "Manuela Porto. O funeral da ilustre escritora realiza-se

amanhã, de manhã". República (7-7-1950), p. 4. Cf. ainda: Anónimo, "De Luto.

Manuela Porto", Diário de Lisboa (7-7-1950), p. 2; Anónimo, "O funeral da

escritora Manuela Porto constituiu uma impressionante manifestação de pesar'.

República (8-7-1950), p. 4.
2
Vértice. Revista de Cultura e Arte (Coimbra, Vol. V, N° 54, Fevereiro de

1948), pp. 106-115.
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insensata)",
3 "MariaMargarida",

4
ou as antologias Doze Histórias

Sem Sentido e Um Filho Mais e Outras Histórias.
5

O relatório 2784 emitido pela Direcção dos Serviços de

Censura existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo

mostra que a autorização de publicação desta última colectânea,

pela Inquérito, de 7 de Março de 1945, é dada com a exigência de

cortes de páginas da narrativa "A história que me contaram" a

par da eliminação do conto "Era fado",
6

segundo o censor,

"impróprio de ser escrito por uma senhora", visto abordarem

temáticas relativas à sexualidade feminina, tidas como escabrosas,

ofensivas e perniciosas à educação do povo.
7

Manuela Porto não escapou pois à análise dos Serviços de

Censura e os contos que, de algum modo, se relacionavam com a

sexualidade, partilharam o destino das diversas obras de

circulação condicionada pelos cortes e cujos relatórios de análise

prévia exibem comentários como: "tem passagens de certo modo

inconvenientes para a disciplina social e por outro lado afecta a boa
moral que devemos a todo o custo valorizar"; "revelam maior dose

de ousadia no campo da moralidade"; "repassado de imoralidade";

"esta leitura não educa, nem constrói. É nociva, em geral";
"impróprio para aparecer em Portugal"; "Imoral"; "É de proibir".

Na produção de Manuela Porto, que revelava "o alto sentido

de dignificação da mulher",
8
cruzam-se sistemas culturais

diversos como o literário e o teatral. Como prosadora, a sua

escrita é vista como 'literatura feminina';
9

enquanto declamadora,
é recordada como intérprete brilhante dos modernos (Ângelo de

3
Vértice (Op. cit. Vol. IX, N° 79, Março de 1950), pp. 135-138.

4
Vértice (Op. cit.Vol. X, N° 86, Outubro de 1950), pp. 216-219.

5
Um Filho Mais e Outras Histórias (Lisboa: Editorial Inquérito. 1945); Doze

Histórias sem Sentido (Lisboa: Centro Bibliográfico, 1952), pp 163-172
Abreviatura: DHSS.

6
O relatório da DSC. que foi possível localizar durante a investigação no

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, assinala ainda um passo de outro conto
desta colectânea, "Um homem feliz", referido como "Um homem infeliz". Cf.
"Fado", publicado postumamente em DHSS, pp. 115-162.

J Evidenciando o conhecimento de ambientes populares que "O Café do
Cais" (DHSS) e "Uma briga de mulheres" espelham, "Fado" é a única das
"histórias escritas há muito" (DHSS, 7) que apresenta a data de conclusão,
Junho de 1944 (DHSS, 115). incidindo sobre a vida conspurcada e a precária
sobrevivência de uma infeliz prostituta a quem oito mil réis diários pelo trabalho
a dias não chegavam para sustentar a família, contada à narradora na estação
de uma terriola saloia a três passos de Lisboa.

8

República, Op. cit, p. 4.
9 Cf. a recensão de Joaquim Namorado, "UMA INGÉNUA, A História de

Beatriz. Novela de MANUELA PORTO — Seara Nova, 1948". Vértice (Op. cit, N°
63, Novembro de 1948), p. 339 a Manuela Porto, Uma Ingénua. A História de
Beatriz (Lisboa: Seara Nova, 1948). Abreviatura: AHB.
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Lima, Sá Carneiro, Fernando Pessoa, José Régio, António Navarro,

Casais Monteiro).
10

Da actividade tradutória destacam-se textos de Anne Bronté,

Katherine Mansfield, Anthony Abbot, e Anton Tchekoff (sic),

autores que explicitam a atenção que deu à transformação de

práticas artísticas e à novidade no texto narrativo e dramático,

revelando, paralelamente ao alcançar de uma maior abrangência

cultural, a afirmação da sua autonomia através das obras

traduzidas para a Biblioteca das Crianças (Nathaniel Hawthorne)

e a Biblioteca das Raparigas (Elizabeth Gaskell; Louise May

Alcott).
u O alicerçar da técnica narrativa, parte expressiva do

seu labor e obra, avança a par da formulação de reflexões sobre

as traduções coevas
12
e a poética translatória:

Todas aquelas frases, por vezes obscuras na aparência,

mas sempre belas e repletas de sentido profundo, quando

vertidas para outra língua, tal qual, sem procurar-lhes

antes equivalência do que tradução literal, tornam-se

10 Cf. "Anónimo", "Manuela Porto", Vértice (Op. cit, Vol. X, N° 83, Julho de

1950), p. 40: Anónimo, "Manuela Porto. Interprete de Fernando Pessoa". Diário

de Lisboa (9-4-1938), p. 5; A. de G. "Arte do Século XX: 2 recitais de poesia e

música", SearaNova, N° 985 (29-06-1938), pp. 146-147; Fernando Lopes-Graça,
"Recordando Manuela Porto", O Comércio do Porto (7-7-1952), p. 5.

11
Além de critica teatral, declamadora e actriz (Companhia Rey Colaço-

Robles Monteiro; Grande Companhia Dramática Portuguesa), encenadora,

ensaiadora de teatro amador (Grupo Dramático Lisbonense), autora de ensaios,

contos e novelas, Manuela Porto traduziu: Elizabeth Gaskell. Infância e Amores

deMargaret Browne (Lisboa: Portugália Editora. Biblioteca
das Raparigas, s.d.);

Nathaniel Hawthorne, O Livro das Maravilhas (Lisboa: Portugália Editora,

Biblioteca das Crianças, n° 4, s.d.); Katherine Mansfield. Cartas (Lisboa: Portugália

Editora, 1944); Anthony Abbot, OAssassino da Rainha do Circo (Lisboa:
Editorial

Século, s.d.) e Louise May Alcott, Oito Primos (Lisboa: Portugália Editora,

Biblioteca das Raparigas, s.d.); co-traduziu, com João Gaspar Simões, Um

Drama na Caça (Uma História Verdadeira) de Anton Tchekoff. "In Memoriam"

(DHSS, 173) faz referência a "um caderninho" de diário que, "acrescido porventura

de alguns contos dispersos", decerto iluminaria a diversidade de motivações e o

percurso da tradutora lisboeta. Daremos relevância ao longo excerto de Mrs.

Dalloway incluído na primeira colectânea de traduções de contos de Virgínia

Woolf em Portugal, publicado postumamente pela Atlântida em 1951: Manuela

Porto, Antologia do Conto Moderno (Coimbra: Atlântida — Livraria Editora,

Limitada, 1951), pp. 103-178.
12
Cf. a crítica à tradução de UAigle à deux têtes (1948) de Jean Cocteau,

"onde todos só parecem preocupados em conjugar nos seus vários modos,

tempos, números e pessoas o verbo amar" em "Alguns Comentários A Propósito

Da Representação Do Teatro Nacional De D. Maria II De "A Águia De Duas

Cabeças" De Jean Cocteau", Vértice (Op. cit. Vol. V, N« 56-57, Abril/Maio de

1948), pp. 391-394 e "A DAMA DAS CAMÉLIAS, drama de Alexandre Dumas,

Filho, pela Companhia dos "Comediantes de
Lisboa"", Vértice (Op. cit, Vol. IX, N

78, Fevereiro de 1950), p. 122.
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num amontoado de palavras, impossível de

compreender.
13

Descrita pela voz autorizada de João Gaspar Simões como

tradutora escrupulosa,
14
nos finais da década de 40 Manuela

Porto (Araújo Pereira) faz duas traduções aparentemente sem

qualquer ligação a não ser a existência de um trabalho contíguo
à função de secretária da redacção da revista Eva, onde lhe é

reconhecida uma "fecunda e brilhante actividade",
15

e à

colaboração em vários periódicos (Diário de Lisboa, Mundo

Literário, Seara Nova, Vértice), garantia da independência
económica. Apesar da diversidade de questões neles equacionadas,
as duas traduções referidas marcam não só uma escolha que os

aproxima tematicamente mas, também, a estreia em língua

portuguesa de VirgíniaWoolf (1891-1941) eada pouco conhecida

escritora americana Hazel Victória Goodwln (18907-1960), ou

seja: A Room of One's Own
16
e Dangerous Toys.

ll

Brinquedos Perigosos/Dangerous Toys é a primeira narrativa

de Hazel Goodwin que se afasta da colaboração na obra do

marido, Harry Stephen Keeler (1890-1967), que o leitor português
conheceria através de "20 Minutes" em The Case of the Barking
Clock (1947) /O caso do relógio que ladra, 'The Versatile Mr. Pan"

em The Case of the Transposed Legs (1948) /O Mistério Das

Pernas Trocadas (1954) e The Iron Ring (1944) /O Anel de Ferro

(1950), produções espalhafatosas apartadas quer da literatura

considerada canónica, quer dos florilégios folhetinescos didáctico-
-moralizantes histórica e socialmente situados. 18

Dangerous Toys nunca foi editado em língua inglesa e nenhum
dos dois originais dactilografados que, por norma, acompanhariam

13
Manuela Porto, "Prefácio". Antologia do Conto Moderno, p. 10. "P".

14
Cf. "Introdução", Katherine Mansfield, Cartas (Lisboa: Portugália Editora,

1944.). p. 9.
15
Diário de Lisboa (7-7-1950), p. 6.

16

Virginia Woolf, A Room Of One's Own (New York: Harvest / HBJ, 1989):
AROO; Manuela Porto, Virginia Woolf. O Problema Da Mulher Nas Letras (Lisboa:
Cadernos da "Seara Nova", 1947): VW.

17
A obra foi rejeitada pela editora Dutton e aceite em 1945 pelo Instituto

Editorial Réus, de Madrid. BP. Agradeço a Richard Polt (Department of Philosophy,
Xavier University, Cincinnati, USA) o empréstimo de Joguetes Peligrosos e de

documentação relativa a Keeler.
18 Cf. "NOTA" a O Mistério Das Pernas Trocadas: "os dois colaboradores

desta novela, muito prudentemente e para evitar conflitos, resolveram escrever

cada um os seus capítulos, e não se imiscuírem no trabalho um do outro! Deste

modo, os três capítulos que neste livro, tanto e pelo enredo, como pela contextura,
parecem ser de Hazel Goodwin, são de Hazel Goodwin, desde a concepção até à

última página dactilografada. Os restantes são exclusivamente de Harry Stephen
Keeler"; p. 5.
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o impresso modelo enviado aos Serviços de Censura pela Editorial

Século, que publica a tradução de Manuela Porto, consta do

espólio de Keeler existente na Rare Book and Manuscript Library
da Columbia University.

19
O texto é lançado em Madrid em 1948

com o título Juguetes Peligrosos pelo Instituto Editorial Réus, em

cujas instalações foram encontrados documentos que demonstram

que em 1945 Keeler cedera a esta editora madrilena os direitos

de todos os seus romances
—

passados, em elaboração e futuros

— na condição de aquela empresa publicar Dangerous Toys (ou

There Was a Door), acordo que o autor americano teria

provavelmente feito também com a editora lisboeta. Keeler era

um autor popular no nosso país, onde circulariam O Dois de

Espadas Chinês (1943); O processo Archibald Chalmers (1945);

Os óculos do Senhor Cagliostro (1947); O Manuscrito Roubado

(1947); O Quarto Rei (1949); O Enigma da Praça de Washington

(1950); O Anel de Ferro (1950); ou O Mistério do Despertador

(195?). Portugal era o segundo melhor mercado, no qual a

Editorial Século lançou dezanove narrativas durante a prepotência

censória, alimentado por um exército de tradutores como Alberto

Peres Ramos, Alberto Pimentel Filho, Cândido de Oliveira, Carlos

José Peres, José Barão, José Correia Ribeiro, José da Natividade

Gaspar, Manoel Neves, Salvador Ferreira, Berta Mendes, Luísa

Derouet ou Maria Judith de Carvalho. Em Portugal, Keeler

publica títulos que nunca apareceram em língua inglesa ou nas

bancas americanas, como é exemplo O Caso do Cadáver

Endiabrado, em cujo prefácio o autor agradece justamente o

apoio do nosso público leitor:

This book is dedicated to the many Portuguese readers

who made possible the publication in this country of 15

of my novéis. Consequently, it is with the greatest pleasure

that / am publishing this book in Portugal before it is

published in any other country, including my own
— THE

AUTHOR.
20

19
Nas páginas que precedem a 'Primeira Parte' da novela, segundo a defi

nição de Manuela Porto, lê-se: "Esta obra no original inglês intitula-se "Dangerous

Toys"" (a referida divisão não existe na edição da Réus, estando o romance

dividido em capítulos). Na generalidade, os tradutores portugueses optam pela

designação novela, contrária à que figura na capa das obras: romance.

20
Itálico nosso. A tradução de Carlos José Peres — O Caso do Cadáver

Endiabrado (Lisboa: Século, 1958) — sublinha a vertente comercial de tal

lançamento: "Este livro é dedicado aos muitos leitores de Portugal que tornaram

possível a publicação, neste País, de 15 dos meus livros. E, portanto, com o

maior prazer que promovo a publicação deste livro em Portugal antes de em

qualquer outro país, incluindo o meu. O AUTOR"; p. 5.
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Visto como um autor obscuro e menor nos Estados Unidos da

América, mas usando o poder de uma cultura entendida como

mais forte, Keeler expandira os seus proventos, depois de vários

problemas com editoras americanas, publicando textos de difícil

urdidura em colecções de "[As] Grandes Obras de Mistério e

Acção" em Espanha e Portugal. Romances policiais de enredo

excêntrico, incorporavam muitas vezes contos, descrições e

observações da autoria de Hazel, a qual assinava uma coluna

como Victória Grey no periódico Chicago Ledger, editado por

Keeler nos anos 20 ("Talks to Women"; "Whafs Your Problem?";

"There Are No Homely Women"), realçando a heteronímia do

singular, woman: mulher; mãe, por regra biológica; esposa, por

regra jurídica.
Narrativas intermináveis repletas de personagens com nomes

estranhos, enredos convolutos e uma panóplia de surpresas

mirabolantes, os textos de Keeler tinham o seu lugar na cultura

popular, preenchiam os horizontes e hábitos da população citadina

albabetizada, trazendo até nós o espaço americano mas

respeitando os valores que presidiam à cultura de chegada.
Considerados inócuos numa visão sistémica (Even-Zohar, 1990:

28), sem personagens politicamente empenhadas ou prejudiciais
à desagregação do lar, desnecessárias, inadequadas à moral e

aos "bons costumes", ou enquanto subgénero que raramente

incluía cenas de sexo ou grande violência, os romances de Keeler,

legitimada a publicação, cumpriam ainda a função de mostrar a

face negra e censurável dos erros humanos iluminando, no

desvendar dos mistérios, o lado brilhante da virtude: num

optimismo balofo, eram vistos como uma espécie de brinquedos
não perigosos, não fomentando o receio de uma eventual influência

nefasta, escapando assim em Portugal ao rigor do lápis azul.
Estabelecido o enquadramento da Hazel Goodwin enquanto

mulher de Keeler e colaboradora na produção e divulgação dos

seus textos,
21
a dimensão perigosa e censurável de Brinquedos

Perigosos parecia nào existir para o primeiro leitor / censor, se

atentarmos até no paratexto, convidativo a uma leitura

putativamente inocente alimentada pela expectativa de cenas

ocorridas em Lisboa, as quais, na realidade, não são incluídas no

texto de Manuela Porto, tal como as duas páginas de elogio da

21
Sublinhado na "Presentation" da tradução de Dangerous Toys por Fernando

Noriega Olea mas inexistente na edição portuguesa, a qual omite o nome de
casada na capa, como Keeler solicita no contrato que assina com a editora

madrilena, facto que não se verifica, afinal, na edição da Réus.
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grande raça mediterrânica enquanto reserva espiritual do

Ocidente, ou as referências a Giuseppe Sergi e Madison Grant:
22

Esta novela tem como protagonista Valéria de Brito

Grimm, rapariga de origem portuguesa, educada na

América, casada com um estranho homem, Douglas Grimm.

Valéria encontra-se em face de um problema, por assim

dizer, insolúvel. O processo estranho e original porque

consegue solucioná-lo é o argumento desta história. A

acção passa-se em Chicago, Londres e Paris, tendo cenas

de importância capital ocorridas em Lisboa.

Na realidade, depois de uma intriga misteriosa e rocambolesca

na qual a diáfana ex-actriz cuja vocação se perdera ao casar

recorre à arte da actriz Jotte Chotard, sua frágil sósia, para
salvar o casamento com o escritor Douglas Grimm, Lisboa é

apenas referida no final da tradução publicada pela Editorial

Século. Trata-se do momento em que Valéria de Brito (que

substitui Valeria Rodríguez do texto em castelhano) revela como

se desfez de uma parte da herança da avó portuguesa,

anteriormente residente em Toledo, Ohio, para ficar em situação

de igualdade com Pierre Chardière, o novo amor, cantor humilde,

também de origem ibérica, que a salva da investida de um toiro:

22 Cf. William Z. Ripley, The Races of Europe. 1899. Na publicação em

castelhano incluem-se a "Dedicatória" e a bibliografia de antropólogos defensores

da pureza da raça, mantida durante milénios: The Mediterranean Race, 1901 e

The Passing of the Great Race, 1916 —

"Hay una raza, la antigua raza ibérica,

una de las tribus neolíticas, que tiene descendência moderna en Europa. Esta

raza tiene un arból genealógico que se ramifica en nuestros dias no solo en

enormes ramas en la Península Ibérica, sino en outras igualmente claras,

aunque más pequenas, que se extienden por toda
la Europa occidental y central,

desde las islãs Lofoten, en Noruega, hacia el Este, en linea recta, a través de

otras islãs y dei continente. Abunda esa raza en las islãs Britânicas, Francia y

outros lugares demasiado numerosos para mencionarlos. Siendo, como son,

gentes amantes de la paz, de inventiva e ingenio, buscaron en los tiempos

antiguos lugares los más acessibles y lejanos, para formar
así asilos ai abrigo de

los beligerantes, invasores dei Este. Estes iberos de los tiempos actuales, como

los catalizadores en química, o las burbujas azabache en los rios de burbujas

blancas, han pasado puros por siglos
— si es que han pasado

—

; no contaminados

por mezcla nenhuma. Sus dotes finamente integradas, emotivas y
sentimentales,

que conducem sus logros mentales a tan considerables alturas, están más

delicadamente equilibradas que el mecanismo dei reloj más perfecto; mas

exactamente afinadas que las cuerdas dei más raro violin antiguo; mas

perdurablemente frescas que una fuente. Para estas gentes no existe ningun

sentimento de "vergúenza por las emociones naturales"; o, por lo menos,

semejante vergúenza habria que consideraria, y
con justicia, como algo mórbido

o insano. Sus triunfos en su labor creadora en el campo dei arte y de la ciência

atestiguan la justicia de esta opinion", pp. 7-8.
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"o resto da herança ficou na terra onde nasci. Depositei esse

dinheiro num Banco, em Lisboa, para com ele fundarem uma

casa onde abriguem, protejam e mantenham cinco órfãos, até à

maioridade" (BP. 316).

A recepção impressa e destinada à leitura da tradução do

triângulo amoroso da actriz Valéria envolvia não só uma

temeridade e um risco mas, também, um espaço de partilha e

visibilidade pública de um tema que Manuela Porto ensaiara em

"Uma briga de mulheres".
23

No processo de tradução de Dangerous Toys. a lacuna por

parte de Manuela Porto das incómodas referências directas à

problemática eugénica afigura-se-nos particularmente

interessante, já que é uma opção que não dilui o (re)aparecimento,
não censurado, do sentido, na caracterização ideologicamente

estereotipada das personagens de origem portuguesa,
24
louras e

de porte esbelto e esfíngico,
25

construção incongruente que ecoa

a da grande raça nórdica, de que a mediterrânica seria uma

ramificação.
Tal prática de omissão e a censura da autora pela tradutora,

gerando a representação do seu estar -no-mundo e iluminando e

contribuindo para a leitura do contexto de destino, é o nexo de

causalidade que terá evitado a proibição de Brinquedos Perigosos
e o apagamento do texto de Hazel Goodwin.

Cabe-nos a reconstrução e a reposição do sentido que a

omissão parcial paradoxalmente enuncia: a trama de Dangerous

Toys é susceptível de estimular o leitor interessado a alargar o

seu conhecimento a um conjunto de dados de natureza contextual

e permite, paradoxalmente, a discussão de temas como a violência

23
Vértice (Op. cit. Vol. V, N° 54, Fevereiro de 1948), pp. 106-115.

24
"(...) Pergunta o que quiseres. Sejam quais forem as diferenças eu existam

entre nós, somos compatriotas.
— Lá isso é que não. O facto é que a menina, embora seja loira, nasceu em

Portugal.
— Bem sei! Mas teria três anos quando meus pais me trouxeram para a

América. Não me lembro absolutamente nada da terra onde nasci.
— Mas lembrou-se durante muitos anos ainda, depois de ter chegado. Fazia

exactamente parte das minhas atribuições, para consigo, procurar que não

sentisse muitas saudades da terra que havia deixado" (BP. 13).
25

"A sua figurinha loira tinha a realçá-la uma cabecita loira que mais

parecia, pela graciosidade e elegância, uma túlipa oriental sobre a haste. O rosto,

de feições delicadas, possuía uma expressão quase transcendental e, ao mesmo

tempo, clássica. Os olhos azuis muito vivos eram grandes e formosos. As

pestanas e as sobrancelhas não eram escuras — apenas mais carregadas do que
os cabelos —

mas excepcionalmente bem recortadas, expressivas e móveis, e,

quando falava, contribuíam grandemente para a sua intensa expressão" (BP, 9).
Cf. também The Case ofthe Transposed Legs (Phoenix), Chapter VIII.
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doméstica (BP, 43), a infelicidade conjugal, as circunstâncias que

rodeiam o internamento para um aborto e o seu preço (Cap. 35),

ou o suicídio.
26

O aborto sublinhara o triângulo amoroso que se estabelece

entre Maria da Luz, Rosa e Chico em "Uma briga de mulheres"

(1948). Em Brinquedos Perigosos, o tema recorrente do suicídio,

que surge como resultado
da traição amorosa e da dificuldade de

sobrevivência da mulher no teatro, sinaliza uma preocupação

equeva, biograficamente sustentada,
27

que contamina o enredo

da novela Uma Ingénua. A História de Beatriz — escrita entre

1946 e 1948, ampliação do último conto da antologia de 1945,

"Uma Ingénua"
28
— e várias críticas de Manuela Porto a um meio

artístico onde jovens actrizes "tinham encontrado na morte [...] a

libertação de uma vida desgraçada e de um destino que lhes não

permitiram cumprir [...] o amor que a Arte Teatral algum dia lhes

inspirou".
29

O que é manifesto é que sob a perspectiva dos Serviços de

Censura estas polémicas
—

"perniciosas, destrutivas, ofensivas"

— eram passíveis de questionar os costumes. Se o censor nacional

tivesse lido a preceito o longo romance de Hazel Goodwin, seriam

tidas como motivo de eventual desestabilização não só do modelo

esperado de mulher — corpo santo, materno, civilizado
—

,
mas

também de práticas sociais e da continuidade da organização

familiar coeva, justamente a razão que motivara a censura e os

cortes à verdade da colectânea Um Filho Mais e Outras Histórias.

narrativa "acima da craveira comum", como O Século viria a

26
A controversa solução do suicídio como forma de escapar aos limites

impostos, no caso português, nas águas do Tejo, é solução já pressentida no

conto de 1945 — "Detem-se junto de um parapeito perto do rio. Tudo está

finalmente deserto" (AHB, 83)
—

, representando uma preocupação reflexiva que

leva Manuela Porto a escolher apenas uma secção de Mrs. Dalloway (1925), "A

História de Septimus Warren Smith", como texto maior da Antologia do Conto

Moderno. Só em 1954 os Livros do Brasil publicariam a tradução de Mário

Quintana do romance Mrs. Dalloway, de que aquele episódio faz parte.
27
Cf. a introdução ao "Prólogo" do drama O Pó das Casas, no qual Manuel

Mendes acentua a importância da actividade de Manuela Porto no âmbito da

realidade teatral portuguesa, na sua vertente dramatúrgica
e histórica: Vértice

(Op. cit, Vol. X, N° 86, Outubro de 1950), pp. 207-211.

28
Cf. nota 9 supra.

29 Manuela Porto, "Alguns Comentários A Propósito Da Representação Do

Teatro Nacional De D. Maria II De "A Águia De Duas Cabeças" De Jean Cocteau",

Vértice (Op. cit, Vol. V, N° 56-57), p. 392-393;
Cf. ainda: "As Meninas da Fonte

da Bica. Peça Portuguesa do Dr. Ramado Curto", Vértice (Op. cit, Vol.VI, N° 63),

p. 334, relativamente à dificuldade em
obter um papel e a inequação de papeis

dados às actrizes consagradas, como Amélia Rey Colaço; "VIDA SEM LUZ de

Emlyn Williams, pelos Comediantes de Lisboa e "A SENHORA DAS BRANCAS

MÃOS" de Alejandro Casona, pela companhia do teatro de D. Mana II . Vértice

(Op. cit, Vol. IX, N° 80), p. 262.
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assinalar,
30

plena de personagens em situações concretas e

autênticas, desamparadas de ilusões no meio lisboeta.

O segundo texto que Manuela Porto traduz no fim da década

de 40 que gostaria de evidenciar como escolha temática particular

aparece inicialmente na forma da palestra "Virginia Woolf. O

problema da Mulher nas Letras",
31
a qual segue a estruturação

dos quatro capítulos iniciais do texto woolfiano A Room ofOne's

Own, evitando, portanto, a problemática da criação andrógina e

os escolhos de uma descontinuidade narrativa.

Na fronteira porosa entre o ensaio e a conferência, "Virginia
Woolf. O problema da Mulher nas Letras" institui-se como a

primeira divulgação portuguesa daquela obra de 1929, marcando

o aparecimento de versões de Virginia Woolf em Portugal, antes
da publicação em Coimbra, em 1951, do décimo volume da

Antologia do Conto Moderno com selecção, prefácio e tradução de

Manuela Porto.
32
Difícil estreia perante um público leitor que, no

dizer da tradutora, era "talvez o menos preparado para apreciar
devidamente a subtileza, a originalidade fundamental, o

inconformismo" da escritora londrina, ou ante críticos literários

que sofriam "mais agudamente do pendor para a leviandade

desonesta", como dirá Jorge de Sena.
33
Refira-se que a escritora

portuguesa veicula como dado inicial a dificuldade da técnica

romanesca e do processo experimental da obra woolfiana, produto
de um génio afastado do mundo, críticas que traduziam a voz

corrente, a dos detractores, e até o caminho trilhado pelos
trabalhos académicos equevos.

34

30
Cf. notícia do funeral de Manuela Porto de 7 de Julho de 1950, p. 8.

31 Cf. nota 16 supra.
32
Datado de Abril de 1947, cerca de três meses depois da referida palestra,

publicada nos Cadernos da "Seara Nova" ainda no mesmo ano segundo os

padrões da secção de biografias. Possivelmente Manuela Porto não fez a revisão
do "Prefácio" da Antologia do Conto Moderno: aí. afirma-se erradamente que
Woolf morre "nas águas turvas do Tamisa" ("P", 15), com "menos de cinquenta
anos" ("P", 14).

33

Excepto porventura a curta recensão de The Years de Paulo Quintela para
a Revista de Portugal (1937-40) em 1938. Cf. Jorge de Sena, "Viagem à Volta da
Literatura Inglesa Com Algumas Incidências Sobre a Situação da Cultura",
Inglaterra Revisitada. (Duas Palestras e Seis Cartas de Londres). (Lisboa: Edições
70, 1986), p. 14. Conferência realizada no Instituto Britânico do Porto, a convite
da Associação Luso-Britãnica, em 22 de Maio de 1953 (pp. 13-25).

34
Qf -p- 7_g Na pLTjL, a primeira dissertação de licenciatura registada

sobre Virginia Woolf. em Filologia Germânica, intitula-se precisamente Virginia
Woolf e o Monólogo Interior: de The Voyage Out a To The Lighthouse, Maria de
Lurdes Marques Pires, 1950. Cf., a propósito: Esperança Augusta de Almeida,
Virgínia Woolf: o Amor e a Morte na sua Obra (1955); Maria Madalena Santos e

Silva Bacelar, A Insuficiência do Espírito Humano nos Romances de Virginia Woolf
(1962) e Fernando Nuno Tavares Silvestre, A Comunicação Humana na Obra de
Virginia Woolf (1967).
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Compreender a esperança de Manuela Porto relativamente a

um "outro universo melhor [que] há-de despontar" (DHSS, 7) e a

especificidade do lugar em que traduzia Woolf em 6 de Janeiro de

1947, isto é, a Sociedade Nacional de Belas Artes, no âmbito da

Exposição de Livros Escritos por Mulheres organizada pelo
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947),

35

filiado no Conselho Internacional das Mulheres e, mais tarde, na

Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres, é tão

importante quanto o significado do que dizia, ao centrar-se nas

razões da exclusão das escritoras do cânone literário.

Tal como a Exposição de Livros Escritos por Mulheres, o

ensaio escolhido por Manuela Porto, na linha da proximidade a

outras figuras em oposição ao regime, divulgava a sua apropriação
do tributo às mulheres que foram testemunhas do auge do

romance e com ele afirmaram a sua profissão e visibilidade,

evidenciando igualmente a deslocação dos traços constitutivos

do ensaio literário até à fonte primeira da obra woolfiana, ou seja,
uma palestra em Girton College.

A edição do texto no âmbito da Seara Nova, ainda em 1947,

espelha não só a papel do periódico que a acolheu, essencialmente

doutrinário e crítico relativamente ao salazarismo, mas

fundamenta também a preocupação da Polícia Internacional e de

Defesa do Estado, no seu lamentável binarismo, com a postura

da escritora, a sua presença no MUD (cujas listas assinara em

1945) e no CNMP (no qual exerceu o cargo de Vice-Presidente em

1946), e a defesa da candidatura do General Norton de Matos: 36

o texto suspeito da "perigosa" palestra é devolvido à PIDE com

relatório de 14 de Março de 1949, autorizando a circulação.
37

35
Recorde-se que das várias organizações feministas portuguesas

—

Grupo

Português de Estudos Feministas (1907), Liga Republicana das Mulheres

Portuguesas (1908/9-1919), Associação de Propaganda Feminista (1911-1918),

Associação Feminina de Propaganda Democrática (1915-1916), Cruzada das

Mulheres Portuguesas (1916)
— só o CNMP, a que Manuela Porto pertencia, teve

existência duradoura.
36 Cf. o recorte de O Primeiro de Janeiro, n

°

28, de 29-1-1949, incluído no

processo de "oposicionista" da Polícia Internacional e de Defesa do Estado 15-

431-SSE; NP 3694, 'Emissão Da Propaganda Realizada Na "Voz Do Operário" E

Promovida Por Uma Comissão Eleitoral Feminina A Favor Da Candidatura Do

General Norton De Matos': "a seguir foi concedida a palavra à Sr. D. Manuela

Porto que frizou não poder a Mulher portuguesa desinteressar -se do futuro, e

fez, a terminar, um caloroso e entusiástico elogio do general Sr. Norton de Matos,

o que provocou aclamações".
37
Cf. ofício 316/0 de 14-3-1949 mencionando o relatório 4019, não localizado

nos documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo durante esta

investigação.
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No Catálogo da exposição lisboeta, que também exibe obras

da primeira crítica britânica da nossa literatura, Mary
Wollstonecraft Shelley,

38
afirma-se que o certame "representa

mais alguma coisa do que um vulgar acontecimento literário e

artístico" (CE, i). Na palestra de Manuela Porto que o abrilhantou,

a tradutora e contista portuguesa faz sobressair do ensaio

woolfiano a desvalorização das qualidades femininas e o

menosprezo a que as mulheres eram votadas; com lucidez,

reitera questões decisivas relativas à literatura e à política da

obra da escritora inglesa, que irão surgir, já em 1978,
39
na

reflexão formal e breve de Maria Isabel Barreno
40
no prefácio à

apressada tradução do mesmo ensaio por Maria Emília Ferro

Moura,
41

espelhando a acção das intelectuais portuguesas após
o 25 de Abril.

No final da Segunda Guerra Mundial, quando muitas

expectativas democráticas floresciam em todo o mundo, a

invisibilidade das escolhas e da intencionalidade de Manuela

Porto no processo de tradução não existe: "No mundo de pesadelo
onde vivemos — embora certos de que um dia nos será dado

acordar — o mais que, por vezes, podemos fazer uns pelos outros

é deixar aqui e além uma pequena mensagem" (DHSS, 8).

Censurada, e filha de um escritor que vira as suas palavras
proibidas,

42
ao traduzir e ao manipular alguns dos passos

fundamentais de Virginia Woolf, Manuela Porto procurava, por
um lado, uma leitura verdadeira, exposta e sem resguardo da

ensaísta britânica que protagonizaria a emergência de novas

formas e relações culturais e, simultaneamente, contornar a

8

Catálogo da Exposição. Exposição de Livros Escritos por Mulheres.

organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (Lisboa: Sociedade
Nacional de Belas Artes, 1947): CE. A propósito do papel de Mary Shelley veja-
se: Patrícia Anne Odber de Baubeta, "Women and Literary History in the 19th

Century". Comunicação ao Congresso Internacional Interdisciplinar e Evocativo
da Guerra Peninsular, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 8-11-2007.

39
Autora do "Prefácio" a VirginiaWoolf, Um quarto que seja seu (Lisboa: Veia,

1985 (1978)): t/g».
"Que mais poderia dizer, embirrando crescentemente com análises

racionais do que saiu da pele de outrem e com discursos sobre o já dito, para
além de sublinhar a sua importância inovadora e da sua aceitação tardia?"

(ug. 8).
41
Tradutora do ensaio em 1978. Cf, a propósito, Graça Abranches, "Re

lendo A Room Of One's Own: onde se conta de mudas que ouvem, surdos que
falam e mudas que aprendem a falar". Revista crítica de ciências sociais (4-5.
Outubro 1980) e Graça Abranches, "The Portuguese Reception ofVirginiaWoolf,
The Receptions of Virginia Woolf in Europe. Eds. Mary Ann Caws and Nicole
Luckhurst. (London: Continuum, 2002), pp. 312-327; 428-431.

42
O democrata César Porto viu a sua obra A Rússia hoje e amanhã proibida

no regime fascista.

170



presença de agentes da polícia que certamente vigiavam o edifício

da Sociedade Nacional de Belas Artes.

À argumentação da escritora portuguesa subjaz a necessidade

de as mulheres do seu país alcançarem um papel activo enquanto

sujeitos históricos no derrube do conservadorismo que lhes

fechava a vida pública e a actividade política consciente e as

encerrava num papel menor no lar e na família, explorando,
contudo, a temática que considera primordial no ensaio de

Virginia Woolf, ou seja, "a actuação da mulher nas letras" (VW,

9)
43

e a transformação dos papéis femininos à luz das fontes

literárias, sujeitas muitas vezes à tradução, a qual, "na medida

do possível, perto do original", [usa] "de uma certa liberdade de

expressão, respeitando
—

ou fazendo o possível por isso
— mais

o espírito do que a forma" ("P", 11).

Assim, aceitando a (re)contextualização e a variação como

traços válidos da poética translatória, o excerto relativo a Judith

Shakespeare não é introduzido na totalidade, e a manipulação de

Manuela Porto revela não só uma amputação que privilegia a

crítica à ausência da mulher da esfera política e do mundo

profissional mas, também, a denúncia da especificidade do

momento histórico, das circunstâncias nacionais e das linhas de

força que estruturavam a sociedade portuguesa:

Segundo Virginia Woolf, Shakespeare teve uma irmã,

uma irmã gémea, igualmente talentosa, igualmente dotada

para o teatro. Simplesmente, enquanto William foi

mandado para a escola para aprender gramática, lógica e

latim, Judite — chamemos Judite a essa irmã imaginária
— ficou em casa a aprender a coser. Como era

excepcionalmente inteligente, conseguiu, por si só,

aprender uns rudimentos indispensáveis e, entre as

advertências dos pais, lá conseguiu ler um ou outro livro

apanhado ao irmão.

Não tardou que chegasse o momento de pensarem em

casá-la. Tinha feito dezasseis anos. Como resistisse,

declarando que preferia ficar solteira e dedicar -se à poesia,

43

Repare-se que a ênfase na ficção se dilui ("Women and Fiction", ainda que

no ensaio Woolf entenda a ficção como "imaginative work"). Cf.: "Fiction,

imaginative work that is, is not dropped like a pebble upon the ground, as

science may be; fiction is like a spider's web, attached ever so lightly perhaps.

but still attached to life at ali four corners. (...) when the web is pulled askew,

hooked up at the edge, tom in the middle, one remembers that these webs are

not spun in mid-air by incorporai creatures, but are the works of suffering

human beings, and are attached to grossly material things" (AROO, 41).
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o pai deu-lhe uma boa sova para a convencer. (VW, 32;

itálico nosso)

Vemos que Manuela Porto não resiste à adaptação da

irrealidade ficcionada da hipotética irmã de Shakespeare
—

uma

irmã gémea não existe no original
—

, sem que a adaptação
reflicta um problema de intraduzibilidade: "Let me imagine, since

facts are so hard to come by, what would have happened had

Shakespeare had a wonderfully gifted sister, called Judith, let us

say" (AROO, 46).

Esta reescrita (Lefevere, 1982) sublinhava o facto de muitas

outras mulheres estarem ausentes daquela sala da Sociedade

Nacional de Belas Artes porque envolvidas na verticalidade

patriarcal, na qual a família e a crença eram instrumentos da

opressão, violência e abuso (AROO, 47): "ficou em casa a aprender
a coser", "o pai deu-lhe uma boa sova para a convencer".

Era um bom pai, que só desejava o bem daquela filha,
a quem queria mais do que à menina dos olhos, e sabia

perfeitamente qual era a vida que convinha a uma mulher

honrada.

Tomando como exemplo o irmão que, ao ver-se

envolvido em complicações sentimentais que não o

interessavam, fugiu para Londres, Judite fez uma pequena
trouxa e abalou também certa noite de luar.

Ia fazer dezassete anos e sentia que uma chama lhe

ardia dentro do peito. Tal como o irmão qualquer coisa de
muito forte a impelia. Desejava escrever peças e

representar.
Foi bater à porta de um teatro. Todos riram dela.

Houve mesmo quem declarasse que uma mulher a

representar era como um cãozinho amestrado. Mulher

alguma seria jamais capaz de pisar um tablado. (VW, 34;
itálico nosso)

Só o pai sabia "a vida que convinha a uma mulher honrada",
escreve ironicamente Manuela Porto, mas o texto de Virginia
Woolf é bastante diferente: "for they were substantial people who
knew the conditions of life for a woman and loved their daughter"
(AROO, 47); "he [her father] begged her instead not to hurt him,
not to shame him in this matter of her marriage" (AROO, 47):

Que poderia ela fazer? Tudo eram dificuldades. Nem

sequer lhe seria fácil vaguear sozinha pelas ruas e comer
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pelas estalagens sem complicações, admitindo que tivesse

dinheiro para aguentar -se. Ora, uma arte como aquela

que teria sido a sua precisava de contacto com o mundo

e com as gentes que o povoam.

O mais que Judite conseguiu foi ter um filho do

principal actor da companhia. Viera para Londres na

primavera, cheia de esperança, aquecida por uma chama

interior, nos primeiros dias de outono suicidou-se por não

ter outro caminho a seguir. (VW, 32-34; itálico nosso)

William vai para Londres para fugir a um casamento apressado
e a um filho não desejado

— "ao ver-se envolvido em complicações
sentimentais que não o interessavam, fugiu" (VW, 33) — ; Judite

vai para Londres não por capricho ou fantasia
— "abalou também

certa noite de luar" (VW, 33) — , mas para evitar um casamento

que tornaria impossível uma oportunidade no teatro, embotando

a necessidade de aprender a expressar a vivência e a criatividade.

O corpo de mulher no qual "uma chama [...] ardia dentro do

peito" transforma-se num corpo sacrificado às leis da reprodução

humana e da fatalidade da maternidade, em vez da criação
— "O

mais que Judite conseguiu foi ter um filho" —

, possibilitando a

Manuela Porto reforçar a economia política que envolvia o género.
A autora de que falava Manuela Porto era perigosa? Decerto,

pois ensinara no turno pós-laboral em Morley College de 1905 a

1907, trabalhara na causa sufragista em 1910, fizera parte da

farsa que cobrira de ridículo a Marinha britânica (Dreadnought,

Fevereiro de 1910), defendera o romance de Radclyffe Hall The

Well of Loneliness, banido até 1949, e estivera ligada aos

movimentos feministas através da Women's Co-operative Guild,

cujos elementos de Richmond costumavam reunir-se na casa

dos Woolf. Fora uma mulher politicamente activa (Rodmell Labour

Party, de que exerceria até a função de Secretária em 1939) e

uma romancista que vencera o preconceito e o conservadorismo

na introdução à colectânea de biografias de mulheres da classe

trabalhadora Life as We Have Known It.

Manuela Porto falava de um texto que prestava homenagem

às mulheres que tinham transcendido a morte social, como

revelava a conceituada History of England de Trevelyan, na qual

não existiam (AROO, 42), proclamando que a escrita feminina

saía de um apagamento deliberado e contínuo durante séculos,

que não possibilitara a existência de instrumentos
de trabalho e

de uma tradição real que apontasse o novo caminho (AROO, 76)

num século em que a novidade na ficção se tinha tornado uma
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constante: "fiction is becoming chaotic and formless and

omnivorous".
44

Repetindo a omissão que Virginia Woolf faz de

escritoras dos séculos XVI e XVII que pudessem servir de modelo,

Manuela Porto defende também uma escrita feminina totalmente

nova, elaborada por mulheres em liberdade: "Literature is open

to everybody. (...) Lock up your libraries if you like; but there is

no gate, no lock, no bolt that can set upon the freedom of my

mind" (AROO, 75-76). Uma escrita em que as palavras

transgredissem a sua própria limitação já que, embora sendo

fiéis ao real, não podem captar a multiplicidade da vida e das

idiossincrasias de cada ser, arrastando as escolhas de quem as

coloca no papel: "And up to a point there is nothing more real

than the effect of things upon one's mind. The difficulty is to

resist the temptation of conjuring up sensations for the pleasure
of feeling them". 45

Se Virginia Woolf imaginara a vida da 'irmã' de Shakespeare,

que teria sido vitima da intolerância isabelina e morrido só numa

encruzilhada da capital britânica (AROO, 48) para falar da

dificuldade de escrever e criar sendo mulher, Valéria Brito Grimm,

a jovem de ascendência portuguesa de Brinquedos Perigosos que
deixa de ser actriz para acompanhar o marido, é descrita por um

narrador que disserta de modo irónico sobre a arte da ficção no

masculino, tal como as páginas de Virginia Woolf. A tradução de

Manuela Porto de um romance cuja protagonista sofria a crueldade

de um marido escritor desvendava aos que o liam que não era

apenas Valéria Brito quem tinha sido silenciada e caricaturada

pela escrita numa sociedade que sublinhava o papel da mulher
como espelho que tinha de reflectir a imagem do homem com o

dobro do seu tamanho natural (AROO, 35):

Não; ele [Douglas Grimm] não pertencia a essa

categoria de homens defensores de um sem número de

princípios chamados modernos, e tinha nisso muita honra.
E de uma coisa estava convencido: um escritor deve ser

a preocupação única e constante de sua mulher, seja
qual for a sua conducta. (BP, 194)

Em ambos os casos, o trabalho de tradução de Manuela Porto

revela-se enquanto processo autobiográfico e de auto-censura na

44

Virgina Woolf, "The Claim of the Living", The Essays of Virginia Woolf
Volume II. 1912-1918. Ed. Andrew MacNeillie (London: Hogarth Press, 1987),
p. 257. Cf. ainda: "Second Marriage", Op. cit, p. 238.

45

Virgina Woolf, "Romance", Op. cit, p. 73.
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escolha, à primeira vista, inesperada, de Dangerous Toys. dos

textos que advogam a causa de uma escrita feminina nova e em

liberdade, na selecção de passos, na omissão de teorias que

estariam na base do pensamento fascista, a que se opunha e,

bem assim, na colagem do tema do suicídio enquanto solução da

ansiedade vivencial — patente na descrição da tentativa da jovem

de vinte e um anos, Valéria, saltando para as águas escuras

(Cap. XIII)
—

aos passos da novela Uma Ingénua. A História de

Beatriz, a "Uma História como tantas" de Doze Histórias Sem

Sentido, ou à tradução do excerto de Mrs. Dalloway relativa a

Septimus Warren Smith.

Mas, a par desse processo biográfico e intrínseco —

e apesar

da óbvia disparidade e qualidade dos dois textos, relativamente à

qual poderíamos enumerar um vasto conjunto de diferenças
—

,

as duas traduções revelam uma escolha denunciadora dos tempos

e uma revolução silenciosa no que diz respeito à censura, à

situação da mulher enquanto sujeito histórico, ao relatarem, à

revelia das orientações políticas, a existência de uma vida feminina

asfixiante e sem protagonismo real, promovendo a polémica

através de uma linguagem encarada como veículo da evocação,

mas contornando o desafio directo que tornaria impossível essa

denúncia, através de estratégias distintas.

Assim, em Dangerous Toys, em primeiro lugar, a tradução de

um texto ficcional visto como entretenimento inócuo é o pretexto

da voz à resistência ao apagamento, denunciando as dificuldades

das mulheres que queriam ser escritoras, artistas ou actrizes,

próximas da experiência histórica vivida pela tradutora, como

desde logo regista Joaquim Namorado na recensão que publica

na Vértice, ao assinalar tão diáfana camuflagem.
46

Em segundo lugar, a omissão da defesa directa da supremacia

moral e ética da raça ibérica evidenciada pelas personagens

Valéria Grimm e Pierre Chardière permite paralelamente o jogo

perigoso de uma trama que abre a discussão
acerca do que está

nos interstícios, e dos temas do suicídio, aborto, adultério, do

trabalho no feminino, da possibilidade da ambição pessoal de

46
"Escusava Manuela Porto de escrever o seu "post-fácio", de fazer a

analogia do destino de Beatriz como o das suas amigas e companheiras, a sua

obra é o eco mais largo de muitos e muitos casos autênticos: A História de

Beatriz não é só a da artista cuja vocação se desfaz contra a inveja, a injustiça,

a incompreensão e a corrupção do meio, cuja vida e consciência são dilaceradas,

esmagadas sem dó, até fazerem dela um corpo sem vontade, amorfa, e a histona

de muitas outras histórias anónimas e a crónica da vida cotidiana do nosso

mundo": "UMA INGÉNUA, A História de Beatriz. Novela de MANUELA PORTO —

Seara Nova, 1948", Vértice (Op. cit, Na 63), pp. 338-339.
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notoriedade ou da maior liberdade da mulher nas relações

conjugais.
Partindo de um princípio consensual e enquadrado num

cenário de leitura inócua enquanto romance de mistério e acção,

Dangerous Toys /Brinquedos Perigosos circularia sem grandes
entraves sem ser questionada a sua dimensão estética e a

possibilidade de incitamento ao crime. Contrariamente, a

identificação fascinada que a palestra de Manuela Porto

representou, reveladora da feminização do acto interventivo da

tradução, afigurava-se mais perigosa: era um alerta de abertura

à diferença e à renovação ao veicular os factores materiais e

ideológicos que ignoravam, marginalizavam e inibiam a mulher,

perpetuando a sua passividade. A manipulação discursiva de

"Virginia Woolf. O problema da Mulher nas Letras" assume um

valor especial se pensarmos que Woolf se torna voz pública entre

nós a partir da sala na qual Manuela Porto discursava, fiscalizada

por agentes da polícia, que o CNMP seria selado pouco tempo

depois pela PIDE-DGS (Junho) e que todos aqueles livros escritos

por mulheres, objectos perigosos, seriam votados ao

esquecimento, num ano que ficou conhecido como o ano da

"purga" dos intelectuais. 47
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THE VOYAGE OF MAGELLAN: A DRAMATIC CHRONICLE FOR

RADIO (1948), DE LAURIE LEE. A PERCEPÇÃO SENSORIAL

EM TORNO DOS DESCOBRIMENTOS IBÉRICOS

Rogério Miguel Puga
Universidade de Macau

Ali his great dream of the world [...].

Laurie Lee, The Voyage of Magellan, 1948, p. 30.

Em Outubro de 1946, no início do Third Programme da

BBC,
' é emitida The Voyage ofMagellan, uma "crónica dramática"

radiofónica de Laurie Lee (1914-1997), autor de obras como

Cider with Rosie (1959), As I Walked Out One Midsummer Night

(1969) e A Moment of War (1991). O texto-guião da peça é

publicado dois anos depois, com ilustrações do pintor Edward

Burra (1905-1977) e uma nota introdutória do Autor, que define

a obra como "an experiment in radio drama".
2
Num estudo sobre

1
O Third Programme da BBC é a terceira rádio nacional britânica, fundada

em 1946 e integrada na BBC Radio 3, em Abril de 1970 [os outros dois serviços

da BBC eram, à data, o Home Service (Radio 4) e o Light Programme (Radio 2)].

A questão da qualidade das peças emitidas, enquanto elemento de formação do

gosto do público, é largamente discutida (serviço público), sendo o Third

Programme considerado uma serviço elitista, demasiado caro para o reduzido

público que tem. Em 1957, quando as horas de emissão são diminuídas, é

formada, por T. S. Elliot. Albert Camus e Sir
Laurence Olivier, entre outros, The

Third Programme Defense Society [cf. John Drakakis, «Introduction». in John

Drakakis (ed.). British Radio Drama. 1981. pp. 12-14, 1 7 e Humphrey Carpenter,
The Envy ofthe World: Fifty Years ofthe Third Programme and Radio Three, 1997,

pp. 3-180].
2
Laurie Lee, The Voyage ofMagellan: A Dramatic Chronicle for Radio, 1948,

p. 5. Doravante indicaremos a paginação da obra, entre parêntesis, no corpo do

texto.
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o teatro radiofónico, o imaginário verbal e a utilização do som

como arte, Timothy Crook afirma:

radio drama has been one of the most unappreciated
and understated literary forms of the twentieth century

[...]. Academics, media theorists and writers in most

cultures have not fully appreciated that the médium of

sound has provided an environment in which a new story

telling genre has been born. It has developed with

sophistication and explosive energy, it now occupies a

significant position in the cultural lives of societies

throughout the globe. Even where the dominance of long-
term popular dramas has transferred to television, the

audio drama narrative is central to the short narrative

communication of radio commercials. Huge traditions,

styles and movements have been established and remain

largely undocumented. Even now, radio drama is regarded
as an adjunct production practice.

3

The Voyage of Magellan interessa-nos enquanto teatro de

rádio na sua versão escrita 4
e obra de cariz anglo-português, na

medida em que é uma representação ficcional inglesa da viagem
do navegador português Fernão de Magalhães (c. 1480-1521)

5
e

que, como veremos, se ocupa também das relações luso-

-espanholas no século XVI. De acordo com Francisco Contente

Domingues, são escassos os testemunhos directos da circum-

-

navegação,
6
sendo portanto simbólico o facto de Laurie Lee se

fazer valer de um tripulante da armada de Magalhães, que narra
a sua história pessoal.

3
Radio Drama: Theory and Practice, 1999, p. 3. O autor (ibidem, pp. 22-23)

resume a história do teatro radiofónico através de seis fases (c. 1878-actualidade:

época da rádio na Internet ou por satélite). Veja-se também John Drakakis,
«Introduction», in John Drakakis (ed.), op. cit, pp. 1-10.

4

Timothy Crook, op. cit, p. 7, recorda o carácter efémero das peças
radiofónicas que antecedem o auge do cinema, pois muitas delas não sobreviveram
na sua forma "mecânica", mas apenas em versão escrita.

5
Sobre o navegador português vejam-se, entre outros: Visconde da Lagoa,

Fernão deMagalhães (A sua Vida e a sua Viagem), 2 vols., 1938; Vítor Rodrigues,
s. v. «Magalhães, Fernão de», in Luís de Albuquerque (dir.). Dicionário de História
dos Descobrimentos Portugueses, vol. 2, 1999, pp. 644-647; Raquel Varela e Flor
Neves, Fernão deMagalhães, 2005; Revista de Cultura/Review ofCulture, edição
internacional (Macau), n. 17, 2006, pp. 23-118, e José Manuel Garcia, A Viagem
de Fernão de Magalhães e os Portugueses, 2007, passim.

6
Francisco Contente Domingues, «Comentário: Relato da Viagem de Fernão

de Magalhães», in Luís de Albuquerque (dir), Grandes Viagens Marítimas, 1989,
p. 115. Sobre os vários relatos da circum-navegação veia-se idem, ibidem, pp.
115-126.

F
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A qualidade literária do texto de que nos ocupamos torna-se,

como veremos, um veículo privilegiado do poder de sugestão do

mesmo e a sua nota introdutória contextualiza a acção

representada e caracteriza as personagens de forma colectiva

através da adjectivação:

Its story is of man's first voyage round the world, a

stumbling achievement as revolutionary to the human

mind, perhaps, as anything that has ever happened to it.

The world then encircled is not our world; and the men

who sailed round it are no men that we know but a

curious species killed by time, Mediterranean strangers,

brutal, sensitive and deeply religious. (5)

O tema da viagem, cronotópica por natureza, associa-se ao

da descoberta e da contribuição de Fernão de Magalhães e dos

seus pares para a História da Humanidade, gerando-se, desde

logo, a sensação de distanciamento temporal. Segundo a tipologia

apresentada por Sue Vice,
7
o cronótopo funciona de três formas:

a) como meio através do qual o texto representa a História, b)

como imagem do tempo e do espaço no texto a partir da qual a

representação da História é construída e c) como forma de

discutir as propriedades formais do próprio texto em relação a

outras narrativas, assentando a estrutura da "dramatic chronicle"

de Lee, em grande medida, na representação do espaço e tempo

históricos em que a circum-navegação8 tem lugar. O cronótopo

relaciona de forma íntima a vivência humana com o contexto em

que esta tem lugar,
9
ou seja a Europa quinhentista e o mundo

por desvendar. A acção ganha forma maioritariamente nas cinco

naus da armada que parte de Guadalquivir, em 10 de Agosto de

1519 (Trinidad, San António, Concepción, Victória e Santiago),

comandadas, respectivamente, por Magalhães, Juan de

Cartagena, Gaspar de Quezada, Luiz de Mendoza e o português

João Serrão. De acordo com Foucault, o navio é a heteropia por

excelência, ou seja, um microcosmos fora de todos os outros

lugares, mas que é, no entanto, localizável. O barco é assim "[...]

un morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu [...], fermé sur soi

7
Sue Vice, Introducing Bakhtin, 1997, pp. 201-202.

8
Vide F. H. H. Guillemard, The Life of Ferdinand Magellan and the First

Circumnavigation ofthe Globe 1480-1521, 1890. pp. 87-314; Edouard Rodoti,

Magellan ofthe Pacific, 1972, pp. 145-237 e Ian Cameron, Magellan: The First

Circumnavigation ofthe World, 1974, pp. 58-209.

9 Consulte-se Gary Samuel Morson. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics,

1990, pp. 366-370.
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et qui est livre en même temps à 1'infini de la mer et qui, de port
en port, de bordée en bordée [...] va jusqu'au colonies chercher

ce qu'elles recèlent de plus précieux [...]", daí que para a nossa

civilização o barco seja a maior reserva de imaginação, "[...] le

plus grand instrument de développement économique."
10

A função do navio apresentada por Foucault coaduna-se com

a representação desse espaço flutuante na obra em questão,
ficando claro desde a nota introdutória que a utensilagem mental

dos navegadores quinhentistas não é a mesma da do leitor,

informando Lee este último das técnicas de construção do texto.

Estabelece-se assim um contrato de leitura prévio a esse mesmo

processo:

In order to maintain that sense of distance - both with

character and history
- the play that follows deliberately

avoids the colloquial or documentary technique. Instead
a form of speech has been sought that would be simple,
concentrated, intelligible, yet heightened towards poetry;

aiming first to capture the eye before attempting to move

to other senses. Written for radio it plans to transmit

above ali else, a visual experience, and for this reason the

story is told to a blind beggar, with whom the radio

listener is identified.

É assim apresentada ao leitor a estratégia literária que

permite ao Autor conferir ao texto um cariz predominantemente
visual, sendo a figura do leitor implícito ou implicado comparada
à do narratário, um pedinte cego que se familiariza com um dos

maiores feitos da História. As diferentes atmosferas e espaços da

acção são sugeridos pelas falas dos actores, pela música e pelos
efeitos especiais no estúdio da rádio, ou seja, os sentidos,
sobretudo a audição e a visão (mental) /imaginação são convocadas
no processo de interpretação lúdica do texto, que se assume

também como poético, sendo nosso objectivo estudar a sugestão
da percepção sensorial em torno dos Descobrimentos ibéricos. n

Michel Foucault, «Des espaces autres (conference au cercle d etudes
architecturales, 14 mars 1967)», Architecture, Mouvement, Continuité n

°

5
Outubro de 1984, p. 49.

11
Sobre a percepção sensorial vide: James J. Gibson, The Perception ofthe

Visual World, 1950; idem, The Senses Considered as Perceptual Systems, 1966'
idem, The Ecological Approach to Visual Perception, 1979 e Veit Erlmann «But
What of the Ethnographic Ear ? Anthropology, Sound and the Senses», in Veit
Erlmann (ed.), Heanng Cultures: Essays on Sound, Listeninq and Modernitu
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As ilustrações de Edward Burra (16, 23, 28, 33, 36, 50, 55, 60)

aumentam a sensação visual da obra que, enquanto "teatro

invisível",
12

fora até então apenas ouvida e que agora é

complementada por interpretações pictóricas. O horizonte de

expectativa,
13
ou "point-of-listening"

14 do ouvinte /leitor informado

é então um dos elementos essenciais na construção do radio

drama de que nos ocupamos, daí que o Autor informe num breve

exercício de teorização literária:

Like most radio dramas, The Voyage ofMagellan is an

essay in reduction. Three years wandering about the

world are reduced to an hour, the breadth of the pacific
to a minute's speech, while Magellan crew of 250 are

reduced to a chorus of four sailors. The storyteller,
obsessed by sin, disease, and the things he has seen, is

throughout the soloist. The text is printed with full studio

direction, and it has not been thought necessary to

explain them by the aid of a glossary. Such directions [...]

have long become, at least to most readers, familiar and

self-explanatory.
15

As condições de vida a bordo das naus são evocadas ao longo
das falas do 'narrador' anónimo, tornando-se o pecado (10, 57,

63), a doença (10, 24, 37-41, 60-61, 63) e a 'experiência de saber

feito' temas recorrentes. De acordo com Virginia Woolf e Gian-

-Paolo Biasin,
16
a doença é uma temática comum na Literatura,

dando origem a momentos de tensão, suspense e introspecção,

que por vezes antecedem a morte 'lenta' e The Voyage ofMagellan

recorda o quão efémera é a vida humana (23-24, 37-39, 63),

12

Expressão de Andrew Crisell, «Better than Magritte: How Drama on the

Radio became Radio Drama», Journal of Radio Studies, vol. 7, n.° 2, 2000, pp.

464-473 e de Eduardo Street, O Teatro Invisível: História do Teatro Radiofónico,

2006.
13
Vide Wolfgang Iser. The Act of Reading: A Theory ofAesthetic Response.

1978, p. 99 e Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic ofReception, 1982, p. 88.

Consultem-se também Lance Sieveking, The StuffofRadio. 1934 e John Drakakis.

op. cit. pp. 22-29. 32-33.
14
Sobre a 'zona de audição pessoal' do ouvinte, consulte-se Alan Beck.

«Point-of-Listening in Radio Drama», Sound Journal: <http://www.kent.ac.uk/

sdfva/sound-journal/beck981.html> (visionado em 20-06-2006).
15 Relativamente à dimensão técnica do teatro radiofónico (produção/

realização), veja-se Timothy Crook, op. cit. pp. 235-250.

16

Virginia Woolf, «On Being 111», in Collected Essays. vol. 4, 1999, p. 317 e

Gian-Paolo Biasin, Literary Disease: Theme and Metaphor in the Italian Novel.

1975. pp. 5-35.
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ficando para a posteridade apenas o nome e a memória dos feitos

de homens como aquele que dá título ao texto.

A última frase da «Introductory Note» sintetiza a estrutura da

peça e a viagem de Magalhães, "a circle" (5), adiantando que a

emissão do radio drama "[...] was produced by Rayner

Heppenstall,
17
and there was special music composed by Brian

Easedale. The part ofMagellan was played by FrederickValk,
18
and

that ofthe Sailor by Bernard Miles."
19

(6). As qualidades profissio
nais da equipa que, através dos códigos não verbais da rádio

(efeitos sonoros, gravações e música), dá forma à "crónica dramá

tica" concorrem para o cariz audiovisual pretendido pelo Autor,

como o demonstram as inúmeras directrizes presentes no texto

entre parêntesis rectos e a itálico, que funcionam como didascãlias.

A emissão começa com os sons de uma saeta, de tambores e

trompetes durante uma procissão, que, por sua vez, remete para o

ambiente religioso e fúnebre que se faz sentir quer no local da acção
inicial quer a bordo das naus (27). O ritmo das músicas enriquece
a expressividade auditiva do texto e o leitor descobre mais tar

de (16) que a missa se celebra em honra de Magalhães, que, como
é sabido, fora assassinado durante a expedição.

Os cinco sentidos são uma presença constante ao longo da

obra, sendo tal estratégia conseguida, como o Autor informa,
através do escuro universo do pedinte cego, que "cheira" um funeral

nas ruas de Sevilha, por onde a morte marcha. A cidade funciona,

assim, como um motivo cronotópico que evoca o passado histórico
através do espaço geográfico e incorpora a experiência colectiva e os

percursos e as histórias pessoais dos residentes. O pulsar urbano
e os episódios apresentados como simultâneos num espaço (assim)
fortemente 'temporalizado'

20
relacionam-se com os afectos, a me

mória e o movimento das personagens nos espaços públicos, que
marcam o início da acção e adensam o cariz cronotópico de The

Voyage ofMagellan, pois, como afirma Ato Quayson:

[...] the innercity is a chronotope as Bakhtin defines

it, the chronotope is a time-space organisation that calls

up a specific affective response and allows us to relate an

17
John Rayner Heppenstall (1911-1981), romancista, crítico, poeta e

realizador da BBC.
18
Frederick Valk (Hamburgo: 1895-Londres: 1956), actor.

19
Sir Bernard Miles (1907-1991), actor, guionista, realizador e fundador do

Mermaid Theatre (Londres), em 1959.
20
Vide Mike Crang, «Rhythms of the City: Temporalised Space and Motion»,

m Nigel Thnft e John May (eds.), Timespace: Geographies ofTemporalitu, 2001
pp. 188-191.

9
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image to specific spaciotemporal and historical

coordinates. [...] The chronotope of the alleyways, and
dark streets [...] serves to signal a concern with the

otherness of the cityscape even as a variegated racial

(and class) demography is written onto it.
21

Os movimentos da cidade estendem-se posteriormente para
os mares desconhecidos, mas antes que tal aconteça o leitor

toma conhecimento do contexto em que a narrativa da circum-

-navegação de Magalhães tem lugar em Sevilha, quadro este

enriquecido, tal como toda a 'peça', por breves e diversificados

momentos musicais, que, tal como as directrizes presentes nas

didascálias, veiculam o suspense, a tensão e os sentimentos das

personagens. Os sons de canções, moedas, sinos, músicas,

tambores e passos, bem como o cheiro da morte, do sal e do mar

e o sabor das especiarias (9-10, 28-29) funcionam como o meio

de contacto do cego com o mundo exterior, concorrendo para a

representação do espaço da acção, enriquecido pelas vozes de

quatro marinheiros que funcionam como o coro ("Tellers", 1 1-12),

que enumera os víveres e as mercadorias a transportar nos

navios, "to the limit of the known world" (12).
O contacto com o desconhecido exige uma atenção especial

por parte dos navegadores perante perigos como as tempestades
(18-19, 60), a doença, a fome (61) e a falta de segurança (23-24),
remetendo esse confronto para a função dos cinco sentidos,
sobretudo o olhar e como recorda João David Pinto-Correia:

o olhar viajante começou [...] pela disponibilidade
total para a contemplação ou o esquadrinhamento dos

novos espaços (mar, rios, terra, florestas, cidades). Era o

olhar limpo, transparente, puto, ingénuo a dirigir-se para
as novas fronteiras do conhecido, a cobri-las ou a realçá-
-las, tal como elas eram, ou tal como puderam ser

apreendidas nesse total desprendimento de apenas ver,

documentar, registar.
22

21
«Postcolonialism and Postmodernism», in Henry Schwarz e Ray Sangeeta

(eds.), A Companion to Postcolonial Studies, 2000, pp. 104-105. Sobre a cidade

como cronótopo, vejam-se Daphne Erdinast-Vulcan, «"Sudden Holes in Space
and Time": Conrads Anarchist Asthetics in The Secret Agent», in Gene M. Moore

(ed.), Conrad's Cities: Essays for Hanz Van Marie, 1992. pp. 207-222 e Paul

Smethurst, The Postmodern Chronotope: Reading Space and Time in Contemporary
Fiction, 2000, pp. 115-144.

22
«Deslumbramento. Horror e Fantasia. O Olhar Ingénuo na Literatura de

Viagens», in Fernando Cristóvão (coord.), O Olhar do Viajante: Dos Navegadores
aos Exploradores, 2003, p. 33.

187



O desprendimento e olhar ingénuo do navegador é agora

exigido pelo 'narrador' ao cego, pois apenas os olhos puros deste

último poderão ver/imaginar as inacreditáveis façanhas que o

marinheiro se encontra prestes a narrar, ou seja, a observação
do viajante rumo ao exterior é aproximado ao olhar interior do

invisual. Na página 17 a temática do olhar regressa, sendo a

cegueira do pedinte associada à dos marinheiros no início da

viagem-aprendizagem: "Beggar, we were ali blind at the dawn of

that journey,/ but with his [Magellan] black-eyes he led us-five

ships, /five creaking worlds in a green universe of ocean." A

escuridão (mental) do período inicial da expedição é, portanto,

contraposto à claridade do final da mesma, como podemos
verificar através do campo semântico em que assenta a

enumeração dos nomes das cinco naus e a descrição do começo

da aventura ("darkness", "dark", "black sky"; "rain", "black

heaven": 18-19). Sendo a radio um meio de comunicação não

visual,
23

o binómio visão/cegueira adquire um duplo significado
no âmbito do texto de Lee, característica que será mais facilmente

abordada se recordarmos as palavras de John Drakakis sobre a

'cegueira' e a natureza dramática da rádio:

[...] the blind médium of radio in its unique power

upon the ear of stimulating the imagination makes for a

kind of drama which can embrace subjects film and

theatre may never approach. Its subtle and mercurial

manipulation of sounds and words, allied to its quality of

immediacy and intimacy with the listener, give it

possibilities of development that await only the right
dramatist. 24

Tal como esse estudo conclui, em uníssono com a peça de

que nos ocupamos: "[...] the activity of visualisation took place in
the imagination of the listener",

25

logo a drama play, o feature
programme e o microphone serial 26

dependem da tecnologia no

23
Vide Peter M. Lewis e Jerry Booth, The InvisibleMédium Public Commercial

and Community Radio, 1989 e Alan Beck, «Is Radio Blind or Invisible? A Call for
a Wider Debate on Listening-in», 1999, World Fórum for Accoustic Ecology
(College of Education, University of Oregon: Eugene), edição electrónica: <http:/
/interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/readings/blind.html> (visonado em 18-
06-2006).

24
«Introduction», p. 1.

25
Idem, ibidem p. 6. Veja-se também Peter Lewis, s. v. «Radio Drama», in

Martin Banham (ed.), The Cambridge Guide to Theatre, 2000, p. 895.26
Sobre estes conceitos, vejam-se idem ibidem pp. 894-897 e John

Drakakis, «Introduction», pp. 8-10.
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estúdio da estação de rádio, assumindo-se o radio drama inúmeras

vezes como teatro avant-garde.
21
Chamando a atenção para (a

técnica de) focalização do texto, que é também apoiada por

excertos musicais, um dos poucos sobreviventes da armada de

Magalhães conta ao cego as aventuras que o envelheceram ao

longo de três anos "[...] in terror around the world [...]" (10),

afirmando o primeiro que escrevera nos olhos ineficazes do

pedinte a história que se encontra prestes a narrar. Os verbos

"ver", "ouvir" e "cheirar" são assim dos termos mais significativos
da obra, tal como o substantivo "olhos", símbolo dos

Descobrimentos ibéricos e do poder imaginativo do invisual, ou

seja, do chamado olho da mente.
28

O capitão Magalhães é caracterizado como um homem de

coragem e meticuloso, que preparara os seus homens para os

mares desconhecidos, pois "[...] this is no ordinary journey [...]"

(1 1), tal como o próprio navegador luso, cujos inimigos e oponentes
lhe dificultam a preparação e a realização da viagem, por exemplo,

Sebastián Alvarez, o espião que D. Manuel I envia a Sevilha com

medo que a expedição ameace o monopólio português das

especiarias no Oriente.
29

O navegador e o espião, bem como

Mendoza e Espinosa, dirigem-se uns aos outros utilizando formas

de tratamento ibéricas como "Don" e "Senor" (13-14, 31), que,

juntamente com as orações em latim (19, 47), conferem uma

carga ibérica, ou seja, católica ao texto, pedindo o português a

"Fernando", embora em vão, que regresse ao seu país, onde será

bem recebido. Magalhães afirma ironicamente já não entender,

como outrora, a língua portuguesa, livrando-se assim das

artimanhas de Alvarez ao afastar-se de um dos símbolos (de

pertença) da portugalidade. A rivalidade ibérica no que diz respeito

aos Descobrimentos é, assim, abordada através da missiva do

espião para o rei português e torna-se um dos temas do texto.

O relato da solitária viagem que dá título à peça começa na

página 15 enquanto a missa em honra do herói-protagonista tem

lugar em Sevilha, sendo a sequência de acontecimentos da

27
Idem, ibidem, p. 15, que, nas páginas 16-17, refere as possibilidades e a

liberdade da rádio relativamente ao teatro exploradas em peças radiofónicas por

Samuel Beckett [AU that Fali ( 1 957) . Embers ( 1 959)] ; Harold Pinter [A Slight Ache

(1859); A Night Out (1960); The Dwarfs (1960)], Dylan Thomas, Henry Reed,

Louis MacNeice, Tom Stoppard e John Arden.

28
Sobre a temática da cultura visual na Literatura, veja-se Karen Jacobs,

The Eye's Mind: Literary Modernism and Visual Culture, 2001, pp. 1-78,

29
Bertha S. Dodge. Questsfor Spices and New Wbrids, 1988. p. 70, aborda

a acção de Sebastião Álvares, também apresentada no início da peça.
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expedição marítima narrada de forma linear, com algumas

interrupções do narratário.
30

Magalhães entra em acção,

descrevendo-o o marinheiro com uma certa inveja devido ao facto

de Espanha não "produzir" homens assim, ao caracterizá-lo

através da adjectivação tripla e de três sugestivas comparações
associadas ao universo exótico dos Descobrimentos, que conferem

um tom lírico à narrativa:

We did not love Magellan,
he was sharp as pepper, hard as a turtle,

crafty, bloody, cold as pitch.
[...]

"

His eyes were like cannons, not the eyes of a man

Yet he was a man. (17)

O sentimento dos espanhóis para com o capitão deixa, desde

logo, antever a revolta de alguns membros mais ambiciosos da

tripulação, mais tarde castigados com a morte, como Juan de

Cartagena, que se socorre de uma comparação
—

figura de estilo

recorrente na obra —

para apresentar ao protagonista o estado

de espírito dos seus tripulantes ["you lead us like sheep, but will

not hear us bleat" (21)], tornando clara a relação pouco amistosa

ente lusos e espanhóis:

As we are gentlemen of Spain, I swear no pirate

Portuguese shall treat us so! (21)

This Portuguese frog, in some black service of his

own,

has brought us to this wilderness to destroy us

together with ali our ships of Spain . . .

[...]

Is not Portugal the enemy of Spain?
Would not the admirai do his king good service

if he lost a fleet of Spain in these far seas? (25-26)

O discurso directo das personagens espanholas, receosas

dos intentos e possíveis planos dos portugueses, entrecruza-se

30
Sobre as características formais do teatro radiofónico contemporâneo

inglês, veja-se Ken Garner, «Putting the Drama into Dramatisation», Sound

Journal edição electrónica:

<http://www.kent.ac.uk/sdfva/sound-journal/Garner991.html>, 1999

(visionado em 20-06-2006).
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com as falas do marinheiro-narrador, conferindo uma maior

vivacidade ao texto. Já no final da circum-navegação, durante

uma tempestade, a doença e a necessidade de água e mantimentos

fazem com que os navegadores tenham necessidade de ancorar

na ilha de Moçambique,
31

"[...] which is Portuguese [...]" (60),

temendo os espanhóis que os lusos os odeiem e tornem seus

escravos, pelo que evitam esse espaço ocupado pelos portugueses
desde 1506: "No! Our glory waits for us in Spain; /hold to our

courage, /and we will sail there yet!" (61). Esse medo volta a

repetir-se quando a nau passa ao largo das ilhas de Cabo Verde,

"[...] which were also those of our enemies [...]" (62), sendo os

portugueses enganados e caracterizados como invejosos pela

tripulação de Magalhães, já falecido.

Também o "sailor" recorre à comparação para descrever ao

pedinte o universo exótico que se desvendara perante os olhares

da tripulação, aproximando assim a fauna recém-descoberta de

elementos europeus, conhecidos do narratário, para que este

possa visualizar a realidade dos novos mundos. Essa figura de

estilo encontra-se, portanto, ao serviço da poética da alteridade:

"As we crossed that sea we saw strange birds/ [...] Blue fish rose

up like ravens from the waters [...]" (21, itálico nosso). O contacto

e as trocas comerciais com os nativos ao longo do tempo e do(s)

espaço(s) Outros são também descritos através quer dos efeitos

especiais
32

quer da comparação (22, 41, 51-52) enquanto a

"estética do diverso" 33

reforça a necessidade de se estar sempre

alerta, enfatizando a importância dos cinco sentidos. O texto

adquire também uma dimensão etnográfica, sendo referidos, ao

longo do relato da viagem, inúmeros topónimos de locais que a

velha Europa passa a conhecer, enquanto os climas das diversas

partes do globo terrestre são comparados, processo que contrasta

o 'cá' familiar com o 'lá' distante, desconhecido e agreste.

No espaço geográfico que a tripulação nomeia de Patagónia
são capturados dois gigantes para serem convertidos ao

cristianismo e oferecidos ao rei, mas que falecem com saudades

31 Vide Luís de Albuquerque, s. v. «Moçambique», in Luís de Albuquerque

(dir). Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, pp. 751-752 e

Octávio Pais de Carvalho, s. v. «Moçambique, Ilha de», in idem, ibidem, pp. 752-

753.
32
Alec Nisbett, Sound Studio: Audio Techniques for Radio, Television, Film

and Recording, 2003, p. 112, afirma: "In radio drama the acoustics of a studio

are used creatively, the 'scenery' being changed by altering the
acoustic furniture

around the microphone."
33

Expressão de Victor Segalen, Essai sur Vexotisme, 1999, p. 41.
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das suas mulheres, figuras mitológicas cuja presença se faz

sentir também na obra deWilliam Shakespeare.
34
A geografia, os

nativos, a fauna, a flora e o clima são elementos simbólicos das

descobertas progressivas da armada, como refere o marinheiro,

recorrendo à hipérbole, à exclamação e à noção de perspectiva:

"[...] we saw a cape,/ and beyond the cape a new sea,/ wide, wide

as the world!" (35), não podendo a viagem parar: "[...] we resumed

our journey,/ rejoicing at the great sea that opened to our eyes."

(36).

Nas águas do Pacífico a doença e o desespero tolhem os

sentidos dos navegadores, morrendo quarenta tripulantes, que
são mandados para o mar e alguns deles comidos pelos colegas,
tornando -se o olfacto um sentido predominante nas páginas 39

e 43, perante quer a doença quer a paradisíaca paisagem das

Filipinas, onde a religião dos nativos se torna uma questão
relevante, provando que no período das navegações ibéricas o

comércio e a missionação são actividades paralelas, tal como

Magalhães confessa ao rei de Sebu, quando refere quer o princípio
da reciprocidade (comercial) quer a importância da fé cristã:

[Loud] King brother of Sebu!

We are sailors from another world,

And we have come to trade with you for spices,
We have brought in exchange many fine things-
Bells, knives, and crystals, and little red caps.

But there is something we bring you which you
cannot see;

[...]

This is the word of God,

And this word we exchange for your love.

[•••]

For without God you would be as stones. (45-46)

Através do envolvimento dos tripulantes com nativas, o

exotismo da paisagem Filipina acaba por rimar com exotismo

(47-49) antes de Magalhães ser assassinado. O momento de

descanso e prazer durante o qual os europeus não se encontram

34

Veja-se Rogério Miguel Puga, «The 'Lusiads' at Sea and the Spaniards at
War in Elizabethan Drama: Shakespeare and the Portuguese Discoveries», in
Holger Michael Klein e José Manuel Gonzaléz (eds.), Shakespeare Yearbook:

Shakespeare and Spain, vol. 13: Shakespeare and Spain, 2002, pp. 100-102.
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tão alerta do perigo, desviando os seus sentidos a atenção para

outras realidades, é assim seguido do trágico episódio da morte

do protagonista do texto-viagem durante um combate com nativos

descritos como "selvagens". A morte do capitão é descrita através

do recurso a mais uma comparação e da expressiva imagem do

seu sangue a diluir -se na agua:

He fights alone, and the water is red around him.

He stands in his broken shell of armour

swinging his squat arms like a crab,

turning, again and again,
to look at us from his great eyes... (54)

O trágico momento termina com os gemidos de Magalhães
moribundo, conforme indica a didascália: "[Tragic demented

howl dying slowly away]" (55), confessando o marinheiro:

Seeing he was dead,

We left in our boat, and got away.

We were like men mutilated of our senses, and we

returned to our ships, speechless,
Without will or vision. (55)

Neste excerto o herói português ao serviço da coroa espanhola

é caracterizado como o guia e mestre da tripulação, sendo a sua

experiência e sentidos essenciais para todos os membros, daí

que estes regressem aos barcos sem voz, força de vontade ou

visão, como que desprovidos dessas faculdades. Um outro

português, Duarte Barbosa,
35

e um espanhol, Juan Serrano, são

eleitos líderes da armada, continuando as adversidades e os

perigos que caracterizam a expedição, simbolizados

posteriormente pelo sangue derramado também por Serrano,

Barbosa e Diego. No entanto, as duas naus que restam da

esquadra, agora sem Magalhães, encontram-se perdidas

("wandered blindly"), acentuando esse facto a caracterização de

Magalhães como "guide and master" (58). A hipérbole caracteriza

o estado de espírito do narrador ao terminar de descrever a

cilada que vitima o protagonista no final do relato, quando
afirma

35 Sobre a figura histórica por detrás dessa personagem, Bertha S. Dodge,

Questsfor Spices and New Worlds, 1988, p. 69, afirma que quando Magalhães

chega a Sevilha, chama a atenção de expatriados portugueses como Diego

Barbosa, cujo filho Duarte se voluntária para participar na circum-navegaçao.
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que os marinheiros navegaram e procuraram "[...] ali the islands

of the world [...]" (58), antes de chegar ao arquipélago das ilhas

Molucas,
36
a sul das Filipinas. A temática dos sentidos acentua-

-se de novo, pois ao chegar a essa nova fronteira cultural os

navegadores observam os montes verdes e cheiram as especiarias,

carregando a Victória, a única nau que regressa a Espanha, com

cravo e outras mercadorias. A tripulação continua determinada

a concluir a circum-navegação e alguns membros permanecem
no Oriente, pelo que gritam, de terra para a nau, cumprimentos
e mensagens para os seus familiares, marcando a audição

presença em mais um episódio do enredo: "We left their cries,

and followed the sun." (60)

Em Cabo Verde, ao saber a data exacta do mês, os tripulantes
descobrem que ao dar a volta ao mundo, rumo ao Ocidente,

ganharam um dia, aproximando-se a nau posteriormente da

Europa: "[...] the smell of our homes carne to us [...]" (62), ou seja,
a terra-natal dos heróis é identificada também através de um

outro sentido, o olfacto. No final da obra, o narrador descreve a

entrada do navio em Espanha, em 6 de Setembro de 1522, mais

propriamente na Baía de San Lucar e, dois dias depois, a

chegada a Sevilha: "[...] that bay of Spain was like puré gold, /and
children floated in the streets like angels,/and the white houses

of the town glittered with goodness." (62). A acção torna-se,

assim, cíclica e a igreja de Sevilha é o destino final da tripulação

que acompanhara o sol ao longo de "cem mares", confessando o

marinheiro ao cego:

We have come round the world

to walk through these streets of Seville,

barefooted, in shirts and candles-

and this church is the end of our journey.
[...]

but you blind man, if you could look upon us who are

left,

would not know whether we lived or died. (63)

A glória que hoje atribuímos a heróis como o narrador da

crónica dramática de que nos ocupamos é assim esbatida no

momento da chegada à Europa, sendo-nos apresentado um

36
Luís de Albuquerque, s. v. «Molucas», in Luís de Albuquerque (dir),

Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, pp. 755-758.
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quadro marcado pelo cansaço, pela fome e miséria, respondendo
o pedinte ao viajante, de forma ambígua:

Sailor, I do not need to look,

By my ears I know your death is already with you... (63)

Como já afirmámos, a morte torna-se um dos temas

recorrentes do texto, que termina como começara, também em

termos musicais, conforme indica a didascália final "[Requiem
mixes to drums and trumpets of 'Saetas'. bring up to clímax and

fade]" (63). Em The Voyage ofMagellan, e no teatro radiofónico

em geral, o narrador é um artifício dramático essencial,
37

descrevendo o "sailor" ao cego a viagem que dá título à obra de

que nos ocupamos. O espectáculo dos sentidos na peça de Lee —

também emitida em língua alemã pela BBC —
38

leva, desde a

nota introdutória, o ouvinte/leitor a questionar -se, tal como

Henry Reed, sobre "o que o rádio pode fazer pela Literatura",
39

bem como sobre: o que a voz humana transmite/sugere; a

chamada 'gramática da rádio'; o detalhe; a dimensão espacio-

temporal; os temas e a tarefa de construir, juntamente com o

Autor, o universo ficcional ou mundo possível representado, o da

circum-navegação de Fernão de Magalhães. As personagens auto

e hetero-caracterizam-se através das suas falas, enquanto o som

evoca figuras históricas, ambientes e estados de espírito diversos,

sugerindo cumulativamente as imagens mentais de que nos

ocupámos. O facto de o texto em questão, tal como muitas outras

peças de teatro radiofónico, existirem em suporte sonoro e

escrito recorda-nos as palavras de Francis Berry, na sua obra

Poetry and the Physical Voice, com as quais terminamos

simbolicamente este nosso estudo: "Now the specific timbre of

the voice of a dead poet can, it will be maintained, sound from

behind the pages of his work [...]. Ali poetry, with but few, and

then recent, exceptions, is primarily sound (real or imagined
—

imagined when, silently reading, we yet hear the voice ofthe poet)
whether or not recorded in mute transcript or print."

40

37
Cf. Ken Dancyger, The Technique of Film and Video Editing: History.

Theory, and Practice. 2002, p. 77.
38
Cf. Steven Mawrie, «'Ein Urviech und eine Seele von Mensch': Erich Fried

at the BBC», in Charmian Brinson e Richard Dove (eds.), 'Stimme der Wahrheit':

German-Language Broadcastiong by the BBC. 2003. p. 127.

39

Henry Reed, «What the Wireless Can Do for Literature», BBC Quarterly,
vol. 3, 1948-1949, pp. 217-222.

40
Francis Berry, Poetry and Physical Voice. 1962, pp. 12 e 5, respectivamente.

Sobre voz e tom no teatro, veja-se J. Clifford Turner. Voice and Speech in the

Theatre. 2000, pp. 8-138.
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DESCOLORAÇÕES EXÓTICAS DO ALENTEJO:

ALENTEJO BLUE, DE MÓNICA ALI

Carlos Ceia

Universidade Nova de Lisboa

Centro de Estudos Anglo-Portugueses

Alentejo Blue (Doubleday, Londres, 2006), o segundo romance

da inglesa Mónica Ali,1 é, até notícia em contrário, o primeiro
romance publicado por um escritor britânico sobre o Alentejo. É

comum na literatura de viagens britânica aquilo que E. M. Forster

fez para relatar a viagem da heroína Lucy Honeychurch a Florença
e aí situar parte do romance A Room with a View (1908): recorrer

a um guia de viagens idóneo (o Baedaker's no caso das

personagens do romance de Forster) e tentar embrenhar -se na

cultura local. Mónica Ali descobriu o Alentejo com o mesmo tipo de

ajuda e declara-o no pós-texto de agradecimentos, em especial
Backwards out ofthe Big World, de Paul Hyland, e Oldest Ally: A

Portrait of SalazaPs Portugal, de Peter Fryer. Confiou ainda em

alguns amigos para ter a melhor informação sobre o País e a região.
O romance é uma colagem de histórias paralelas, sem uma

intriga central, que correm lentamente, sem que esse ritmo esteja
associado ao estigma do passar lento do tempo que o imaginário
nacional atribui ao Alentejo.2 Essas histórias estão situadas

1
O primeiro romance de Mónica Ali é Bríck Lane (2003), sobre a experiência

imigrante da comunidade bangladeshi que vive no centro de Londres. Esta

primeira obra fez parte da selecção final do Booker Prize. Antes de estar

publicada em livro, Mónica Ali já havia feito parte de uma selecção criteriosa da

revista Granta, especializada em textos de autores britânicos recentes, que de

dez em dez anos escolhe os jovens escritores mais promissores; na edição de

2003, Mónica Ali apareceu ao lado de nomes como os de Ben Rice e Zadie Smith.

2
Há hoje um certo modelo de romance (?) que se repete em vários espaços

literários e que se resume à facilidade com que se alinham pequenas histórias

201



num núcleo geográfico imaginário a que se deu o (infeliz) nome

de Mamarrosa, para preservar a identidade da verdadeira

localidade onde Ali passou algum tempo com a sua família para

poder escrever esta história. Não é difícil situar Mamarrosa no

Alentejo, uma vez que todas as referências exteriores (a partir

das viagens particulares das personagens) são nomeadas

realisticamente: Vila Nova de Milfontes, Santa Clara (Almodôvar),

São Martinho, Lindoso, etc. A proximidade com o mar, pelas
referências às praias da Costa Azul (não nomeadas), ajuda
também a dar uma ideia da zona onde devemos situar o romance.

Mas saber exactamente onde fica Mamarrosa não é sequer

significativo para a exegese do romance, mesmo que saibamos

que a Autora tem ou teve uma casa no concelho de Odemira.3 É

o Alentejo como zona de província e como sinédoque de uma

nação perdida civilizacionalmente que está no centro de todas as

atenções. A metáfora construída com a cor azul não pode também

ser interpretada como um sinal positivo de um local que anuncia

um paraíso perdido. Pelo contrário, o Alentejo azul de Mónica Ali

tem a sua imediata ligação às terras da Costa Azul, que podemos
tentar compreender como um todo desde os tempos em que os

Romanos classificaram a região alentejana como a Província da

Lusitânia.

O Alentejo como tema literário não tem a mesma sorte de

outras paragens portuguesas. Dificilmente alguém escreverá um

romance de celebração da vida, dos costumes ou da geografia do

do quotidiano sem o pressuposto de existir uma relação forte de causalidade

entre as acções narradas. Alentejo Blue é deste tipo. O crítico Lionel Shriver

resumiu muito bem esta modalidade de romance, ao rever a segunda obra de

Mónica Ali: "Alentejo Blue is a frustrating novel, for page by page it is well written
and often entertaining. But the book is structurally more akin to the linked

short-story collections recently in vogue than a fully fledged novel. Each set piece
on different denizens of Mamarrosa has its merits, and many of these chapters
could stand on their own as stories; strung together, they fail to form the are that

makes the form of the novel so rewarding." (11-06-2006, <http://
www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml7xmU/arts/2 006/06/03/
boali04.xml&sSheet=/arts/2006/06/03/bomain.html>)

3
A verosimilhança do espaço do romance está confirmadíssima pelas

entrevistas dadas pela Autora. Ao Expresso, em 1-7-2006, declara: "Visitámos há

muitos anos o Alentejo, que conhecemos através de amigos. Apaixonámo-nos a
tal ponto por essa região que há quatro anos comprámos lá uma casa. Desde

então, passo três a quatro meses por ano no Alentejo. Adoro o tempo que lá fico,
sobretudo estar sentada na varanda a olhar o Sol e a ver o céu mudar de cor. Foi

daí que surgiu a inspiração para escrever sobre a região. Passei muito tempo a

observar a «cena local», mas a vila descrita em Alentejo Blue é imaginada.
Mamarrosa é uma vila inventada, mas inspira-se fortemente na povoação onde

nós vivemos. Os incidentes que descrevo, as personagens e a cor local baseiam-

-se muito no que encontrei nessa vila, e alguns dos incidentes são reais."
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Alentejo ou das suas gentes. O que sempre atraiu alguns
romancistas é o Alentejo como terra de fronteira: Vergílio Ferreira:

Aparição. Manuel da Fonseca: Seara de Vento, Fernando Namora:

O Trigo e o Joio, José Cardoso Pires: O Anjo Ancorado, José

Saramago: Levantado do Chão, ou o recente Rui Cardoso Martins:

E se eu gostasse muito de morrer... O Alentejo não serve sequer

de lugar de peregrinação para qualquer escritor treinado ou

motivado para a literatura de viagens. Quando Bernardim Ribeiro

escreve na Écloga II que "Ver Alentejo era um dó!" está a dar o

único mote que parece interessar aos romancistas que fizeram

do Alentejo um motivo literário. Até uma das epígrafes escolhidas

(a de T.S. Eliot: Ash Wednesday) por Mónica Ali para o seu

romance parece servir o objectivo geral de declaração universal

de um lugar capaz de servir de símbolo único da desolação

humana. O apelido Mau-Tempo usado por Saramago em

Levantado do Chão é um outro símbolo semelhante do valor que

devemos atribuir ao homem e à mulher do Alentejo. O azul de

Alentejo Blue só faz sentido num território onde vivem homens e

mulheres de nome Mau-Tempo. Nada de verdadeiramente azul

vive no Alentejo que não seja dado um por um deus menor a que

todos se submetem e a que se chama, vulgarmente, destino. O

azul do Alentejo de Ali não é um sinal de esperança ou de vida:

é o anúncio de que o destino não pode ser conquistado. Quem

quiser ver o azul do céu, cegará ('The sky was so blue it hurt.",

p. 99); quem quiser acreditar que há um céu azul sobre todos

nós, enlouquecerá de tanto acreditar no que não poderá alcançar.

A dor literária que se sente pelo Alentejo anda sempre

acompanhada por certo sentimento, mais ou menos disfarçado,

de lástima por aquilo que é visto num dado momento. O Alentejo
dos romancistas não é nunca um cenário teatralmente construído:

é um território marcado por um réprobo identificado ou não

historicamente, é uma terra marcada pela acção vil do homem de

poder, é o resultado da falta de progresso, é o lugar da catástrofe

não denunciada, é um lugar cercado onde ninguém pode aspirar

a nenhuma espécie de felicidade.

No romance de Ali, Mamarrosa é mais um desses lugares

marcados por fatalidades sociais, o lugar de uma peregrinação

final e refúgio para estrangeiros e portugueses atípicos: hippies

drogados, alcoólicos, escritores falhados como
Stanton que quer

escrever um romance sobre Blake, jovens alentejanos que desejam

emigrar para Londres, uma família inglesa de imigrantes que

pecam por estar mais desalinhados consigo próprios
do que com
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o local onde decidiram acolher-se, camponeses perdidos no seu

próprio habitat, comunistas perdidos no tempo e na história,

sinais tímidos de modernidade pela presença de um cybercafé e,

a única promessa do enredo de histórias humanas, o regresso

prometido de um filho pródigo de Mamarrosa que trará

prosperidade e futuro àquela terra. Como vieram parar ali tantos

forasteiros? Um deles resume assim a situação: "How did we ali

turn up here, mate? On the run! On the fucking run!" (p. 61).
Uma narrativa feita de colagens de pequenas histórias, sempre a

correr, sempre sem sabermos por que é que o que está a

acontecer está a acontecer desta forma e não daquela. A falta de

segurança com que as informações locais são ficcionadas não

fica eliminada pelos inúmeros enxertos de palavras portuguesas
—

para justificar perante o leitor estrangeiro que a Autora

estudou o local? — , porque há muitos aspectos descritos com um

pendor de consciência civilizacional superior que se podia
facilmente evitar. Por exemplo, a gastronomia é descrita com um

injusto sentimento paternalista, porque tudo se parece resumir

a sopas de pão com alho, numa triste descoloração de um prato

(a açorda) que salvou da fome muitos alentejanos no passado e

é hoje uma presença irregular nas suas mesas. Toda a

gastronomia alentejana tradicional está relacionada com a terra

e com aquilo que o homem dela obtém. Há uma relação íntima

entre a terra que um alentejano pisa e aquilo que ela lhe dã para
comer. Essa relação escapou por completo a Ali, mas não devia

ter escapado, se o seu programa de escrita era precisamente a

consagração da terra e do lugar.
Não há referentes históricos a nenhuma das narrativas

coladas, com excepção da única incursão no Portugal de Salazar,
observado em retrospectiva pelo olhar derrotado de um velho de

84 anos de nome João, em frente ao cadáver de um amigo
suicidado. O olhar histórico com que abre o romance não traz

nenhuma espécie de novidade em relação ao regime de mentira

e punição de Salazar, a não ser para o leitor internacional. Este

começo parece mesmo anunciar um romance que rapidamente
se desfaz e a força política e sexual por detrás das primeiras

imagens desaparecem logo no segundo capítulo, quando a

narrativa histórica dá lugar à história de quantas narrativas a

Autora soube recolher do quotidiano de Mamarrosa. Este é um

romance de recolha de pequenas narrativas, chegando mesmo a

partilhar com a literatura de cordel o carácter volante e

circunstancial dos acontecimentos. Salazar como símbolo opressor
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do Alentejo em particular, onde o livro se quer situar, é descrito

simbolicamente nestes termos:

"Salazar," said Rui, who was, after ali, afraid of silence,

"has not told a single truth from the day he was born. If

he tells you that the sun will rise in the east, you know

it will rise in the west. But we keep pretending to believe

his lies. Thafs the problem with our people. If you

pretend for long enough, you forget you were only

pretending in the first place. The illusion becomes a kind

of reality." He looked underneath his jacket where he had

thrown it down and found the tin of bait and then began
to wind in his line. "Ifs like me. I didn't start coming to

the river to fish, but now I think I'm a fisherman."

"Why did you come, then?" said João, wanting to hear

it.

Til tell you something," said Rui, finally letting his

eyes meet Joao's. It was safe now that he was standing.
"Salazar has told so many lies that his tongue has begun
to rot. Really, it is what I heard. Thafs why he likes to

hide away. Yes, my friend, it is true. This is true: Salazars

tongue is black." (p. 19)

No final deste primeiro capítulo, o velho suicidado aparece

com a língua negra: "The tongue, his tongue, was turning black."

(p. 25). É o fim do velho ideal comunista, em paralelo com o

mesmo fim "negro" pré-anunciado pela mesma personagem

sacrificada para a figura de Salazar. Este é o melhor colorido neo-

-realista que Mónica Ali consegue dar ao seu romance, mesmo

que esse não fosse o seu objectivo, mesmo que esse programa

estivesse há muito esgotado.
O facto de posteriores comentários editoriais de Alentejo Blue

tenderem a não mencionar a obra como romance, preferindo

referi-la como "collection of stories" ou "fiction", denuncia a

fragilidade de qualquer classificação que se tente impor para
esta

obra. Se outros fossem os méritos de Mónica Ali, esta fragilidade

seria a força maior da obra. Muitas obras-primas da literatura

universal se impuseram pela sua impossibilidade classificatória.

Não é o caso. Há um registo de narrativas volantes que somadas

terminaram numa obra de ficção de uma escritora promissora.4

4
De entre os vários comentadores internacionais da obra. podemos citar

Sean 0'Brian que resume assim o valor da obra: "Alentejo Blue is set in rural
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Os leitores que façam agora dela o que quiserem. Mas a Autora

esforçou-se por nos dizer o que é e o que não é o livro. Na

entrevista ao Expresso, ficou clara qual era a agenda do escritor

antes de escrever a obra:

Como é que surgiu esta vontade de escrever um

livro sobre o Alentejo?
Na verdade, o meu plano era o de escrever um livro

completamente diferente. Passei muito tempo a promover

Brícíc Lane, e quando finalmente me sentei para começar

a trabalhar queria escrever sobre Londres e o Norte de

Inglaterra. Quer dizer, o meu plano não tinha nada que

ver com o que acabei por escrever. Mas quando comecei

a escrever o primeiro capítulo estava completamente
distraída a pensar em Portugal. Tinha uma série de

imagens gravadas que não me deixavam. Por exemplo,
um velho, com um chapéu preto, a levantar a mão. Uma

rapariga da vila a enviar um SMS ao namorado. Tinha

também a imagem de um homem que caminhava atrás de

mim a carregar uma mala de viagem. Não sei quem era,

nem para onde ia. Estas imagens surgiam e não conseguia
escrever o livro que tinha planeado. Depois percebi que
tinha de escrever sobre o que me preocupava. E foi assim

que o livro surgiu. De certa maneira também surgiu de

ideias sobre a quantidade de britânicos que têm a fantasia

de viver no Sul da Europa. Há muitos programas na

televisão sobre o assunto, e também muitos romances.

Mas recentemente comecei a ler artigos sobre pessoas

que estão a regressar desiludidas do Sul de França e da

Itália. As pessoas pensam que fazem as malas e vão-se

Portugal, among natives, expatriates and tourists. More significantly, perhaps,
it is a series of adjacent episodes rather than a fully orchestrated novel. It has

themes but not much development, opportunities galore but little inclination to

take them. (...) The novel seems strangely modular, relying on the reader's

consent to a kind of shorthand which recalls the empty "issues" and mechanical

gravitas of soap opera. Predictably. the politicai and historical dimensions —

Salazars version of Fascism, the failure of revolution to keep the land from

slipping back into the hands of the rich —

are no sooner introduced than they
are tidied away. Such writing is doomed to exlst not for itself but as an example
of a genre, holiday reading to be forgotten as soon as it is consumed. None of this
will stand in the way of the books popularity, but there are enough passages
with point and suggestive power to indicate that Ali has more serious work to do.

She can write with appealing clarity. It would be a pity if she thought that the

empty efficiency of language and style practised in Alentejo Blue were evidence

of what she might really achieve." ("Without purpose in Portugal", <http://
enjoyment.independent.co.uk/books/reviews/ article623356.ece>, 2-6-2006).
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embora e a vida melhora, mas de facto, quando partem,
levam os problemas consigo. Estava interessada em

escrever algo muito diferente do que se tem escrito sobre

o Mediterrâneo. Livros como A Year in Provence (de Peter

Mayle) ou Under the Tuscan Sun (Sob o Sol da Toscana,

de Francês Mayes) são muito romantizados. O que eu

escrevi é ligeiramente diferente. Há mais realidade e mais

aspereza. Espero que também encontrem muito humor.

Nos agradecimentos finais, ficamos a saber que não é "neither

a history book nor a travei book, only a work of fiction." Apenas

ficção
— esta é a única classificação autorizada pela Autora. Se

não pode ser um romance de espaço, como seríamos facilmente

levados a aceitar que o fosse, Alentejo Blue é um romance sobre

um lugar privilegiado pelo olhar contemporâneo da Autora.

Mamarrosa não é apenas um local onde as pessoas

podem vir projectar as suas fantasias. A vila tem a sua

própria vida. Por outro lado, não é um romance com uma

estrutura tradicional ou com um enredo complicado.

Alentejo Blue é híbrido. E esta estrutura é ditada pelo

tema. Inicialmente pensei que Stanton, o escritor, poderia
ser a personagem principal, que contaria a história do

seu ponto de vista. Esse seria o enredo de um romance

tradicional. Mas percebi muito rapidamente que isso

seria um erro, porque o local (e não Stanton) foi o ímpeto

para o livro. Por outras palavras, Mamarrosa é a

personagem principal. A minha preocupação foi a de dar

uma voz a um lugar, e para o fazer foi necessário encontrar

um conjunto de personagens que funcionam como um

coro. Assim, para algumas personagens, Mamarrosa é

um sítio de onde é necessário fugir, escapar, enquanto

para outras é um sítio para fugir de outras pessoas, para

isolar-se. (Entrevista ao Expresso, 1-7-2006)

Alentejo Blue é, pois, um romance de personagem, cujo

protagonismo é representado por um lugar (Mamarrosa). Esta é

a tese auto-interpretativa da Autora. Vejamos em que condições

podemos validar esta tese.

Quando o poeta galês LandegWhite publicou o seu Where the

Angolans Are Playing Football (2003), relatando em verso livre a

sua visão do declínio do Império Britânico em África e nas

Caraíbas, Stephen Howe recenseou a obra em "Landeg White
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Afrocentrism." (The London Review of Books. Vol. 21, n° 10,

1999), falando de afrocentrismo como se tivesse sido inaugurada
uma nova mitologia sobre um mundo que os países europeus

ocidentais sempre viram como subsidiário, política e

economicamente, mas também culturalmente. Quando um

escritor britânico viaja literariamente (e fisicamente), pressupõe-
-se que o faça para descobrir novas identidades e passar, quase

de forma ritual, por um processo de aculturação, seja de que

nível for. Alentejo Blue pode funcionar, em teoria, como um

desses casos exemplares do escritor britânico que descobre uma

nova cultura, num lugar recôndito da civilização contemporânea.
Acresce-lhe, normalmente, uma missão implícita na viagem: o

mundo civilizado ficará a conhecer, com a nova visão-de-fora-cá-

-dentro, que há lugares que só um escritor atento e

descomprometido consegue representar literariamente, daí sendo

até possível extrair uma lição cultural. Aquilo que hoje se chama

vulgarmente, em teoria literária, exotismo tem também aqui

espaço para crescer: o escritor da civilização maior descobre um

mundo alegadamente perdido numa civilização estranha, cuja

singularidade é dada pelas diferenças profundas em relação à

matriz cultural em que vive o observador-escritor-viajante. Até

que ponto este sujeito se estranha a si próprio no novo mundo é

algo que ajudará a compreender o grau de exotismo da sua

representação livre de uma região (Alentejo) que apenas se supõe
existir para ser observada por fora.

Neste caso como em tantos outros na ficção britânica

contemporânea, a focalização exótica é um elemento com dois

tipos de sujeito-intéprete de toda a realidade observada. Tudo em

Alentejo Blue é observação distante e pessimista: os que vivem lã

desde o berço sentem-se desalinhados do mundo, os que vão

viver temporariamente para lá sentem-se chegados ao fim do
mundo. O lado menos conseguido de Mónica Ali tem a ver com

o facto de o seu olhar ser constantemente o de um turista que

quer dar a ver a outros turistas este lugar exótico que terá

descoberto. Como bem observa Natasha Walter, na sua recensão
em The Guardian: "Ifs not just the presence of more than one

tourist in the book that makes you feel like a tourist when youre
reading it. Ali the characters bow off too hurriedly, little sketches
that never get fleshed out, people glimpsed from a train that is

moving too quickly through a strange landscape." (20-5-2006). O
narrador de uma viagem a um lugar exótico não pode (ou não

deve) sobrepor-se à ética do lugar que visita. Compete-lhe mostrar
o mundo por fora e por dentro, mas não é sua missão decidir por
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todos os viajantes do mundo que esse lugar esteja predestinado
a ter uma só leitura.

Que tipo de relação estabelecem então as personagens de

Alentejo Blue neste duplo processo de territorialização

(personagens locais) e desterritorialização / reterritorialização

(estrangeiras). É necessário compreender que a trave-mestra de

Alentejo Blue é a descrição de uma aculturação assumida como

projecto. Todas as personagens estrangeiras são exóticas neste

Alentejo azul, no sentido em que todos foram introduzidas num

espaço cultural estranho às suas origens, mas também a paisagem

e a sociedade alentejanas lhes são exóticas, porque se sentem

permanentemente desalojados das suas referências culturais. O

leitor ainda mais se surpreende quando toma consciência de que

qualquer das duas formas de exotismo tende para o vencidismo:

os estrangeiros estão ali por fatalidade e aquela terra e gente são

o rosto visível e descolorido de um Alentejo desconhecido e sem

solução civilizacional, incapaz de anular a fatalidade que os

trouxe àquele lugar; os alentejanos vivem amargurados com um

destino que lhes escapa constantemente e que só parece pedir

que fujam à descoberta de outro mundo melhor.

O romance de Mónica Ali não vive do preconceito que

facilmente podia ser colado a uma tal visão pessimista de um

mundo isolado, isto é, não pode ser acusado de ser uma visão

politicamente incorrecta e paternalista de um visitante de uma

civilização rica que chega a uma civilização pobre e só vê perdições,

por oposição ao seu território de origem que guarda o melhor que

uma civilização pode ter. Estamos perante uma obra que consegue

aquele entrar naquele ambiente de estranhamento perante o

mundo que pode conduzir a uma criação artística dada pela

percepção única da realidade, sem a mudar através de pré-

-noções, mas antes levando-nos a descobrir uma singularidade

que só um artista podia ser capaz de transmitir. Se aceitarmos

que é esta a postura de Mónica Ali perante o seu Alentejo dado

em cor azul ('The sky was so blue it hurt.", p. 99), chegamos a

uma ilustração singular da arte como distanciação, como previu

Viktor Chklovski na definição correcta que faz do conceito de

estranhamento: "A finalidade da arte é dar uma sensação do

objecto como visão e não como reconhecimento; o processo da

arte é o processo de singularização dos objectos e o processo que

consiste em obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a

duração da percepção. O acto de percepção em arte é um fim em

si e deve ser prolongado; a arte é um meio de sentir o devir do
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objecto, aquilo que já se 'tornou' não interessa à arte."5 Nisto

consiste o estranhamento de Mónica Ali perante a realidade

observada no Alentejo: há uma série de efeitos especiais
descritos

em modo narrativo que nos distanciam (ou estranham) em relação

ao modo comum como apreendemos o Alentejo. A acção de

Alentejo Blue reduz-se a um conjunto alinhado de episódios

sobre o quotidiano de personagens sem carisma nem grandeza

histórica, mas o trabalho do artista não é o de fotografar falsos

heroísmos numa província desconhecida do mundo:

We had coffee and chatted, like new friends at the

Rotary.

My husband said, 'Fascinating region, the Alentejo.

Undiscovered.'

And at breakfast he'd been saying there's a reason for

that, Eileen, theres a reason why ifs undiscovered.

The man said, 'Poorest region in the poorest country

in the European Union. Until ali them eastern monkeys
climbed on board.'

My husband nodded as if he had been on the verge of

saying this himself.

'Highest male suicide rate though,' said the man. 'Still

holds the record for that.'

'Right,' said my husband, storing it up.

'Ali these old geezers. Found another one today, they
did. Gone and strung hisself up in the woods.'

'Awful,' said the woman. She shivered and rubbed her

arms.

'Yeah,' said the man. Td stick a gun in me mouth but

never a rope round me neck.' (pp. 118-119)

A única arte de Alentejo Blue está, pois, nesta capacidade de

mostrar que, embora já tudo pareça sem remédio (Chklovski

diria que tudo já se "tornou"), embora o suicídio se apresente
como marca de identidade civilizacional do Alentejo, há um certo

azul que merece ser contemplado
—

o azul do céu, o azul

rectilíneo das casas caiadas —

e é nessa coloração que talvez

esteja a esperança da vida que se tem antecipadamente por
vencida.

5
"A arte como processo", in Teoria da Literatura I: Textos dos Formalistas

Russos apresentados por Tzvetan Todorov, Edições 70, Lisboa, 1999, p. 82.

210



Mónica Ali não criou uma nova mitologia sobre o Alentejo. Se
esse fosse o objectivo do romance, seria um falhanço total. Não

podemos falar aqui do Alentejo como falamos de afrocentrismo

para o imaginário africano. O Alentejo de Ali é uma descoberta

voluntária que vai muito para além da curiosidade natural de um

forasteiro que anda pelo mundo a espreitar novas culturas.

Algumas das personagens de Alentejo Blue podem entrar nesta

categoria, mas, no seu todo, o romance é antes de mais um

exercício virtuoso de descrição literária de uma cor local exótica,

de um azul que estranhamente ilumina uma civilização sem

rumo. Os momentos de descrição de um romance conhecidos por

cor local são, em regra, de importância secundária para o

desenvolvimento da narração do principal tema de uma história.

Contudo, a forma como Mónica Ali se envolve na cor local

descrita na sua obra leva a um processo curioso de identificação

paratextual cora a região escolhida para cenário do romance.

Mónica Ali esforçou-se por esclarecer que a sua relação cora o

Alentejo não é necessariamente idêntica à vivida pelas

personagens do seu livro. De notar que a informação paratextual
é decisiva para chegar a esta conclusão: o livro começa com uma

nota filológica sobre a pronúncia correcta da palavra "Alentejo",

para o público estrangeiro que não conhece este lugar tido por

exótico (distante e desconhecido); e termina com uma nota de

agradecimento a todos quanto ajudaram a autora na experiência
vivida no Alentejo, com a sua família e amigos. Nesta última nota,

não hesita em declarar que a sua obra não é nem um romance

histórico nem um livro de viagens. Nas entrevistas que deu sobre

este livro, manteve sempre uma atitude positiva sobre o Alentejo,

que não corresponde (nem tinha que corresponder) ao pensamento
das personagens do livro.

Alentejo Blue é a construção de um mapa de geografia social

e humana através de um realismo muito próximo da tradição
romanesca do século XIX, em particular dos romances norte-

americanos de cor local. Nessa tradição, Mark Twain e Bret Harte

deram-nos a conhecer a Califórnia, o Nevada e o Missouri, como

Edward Eggleston redescobriu o Indiana, como Mary Noailles

Murfree as montanhas do Tennessee, etc. Todos eles partiram do

princípio realista de que o local a descobrir tem que ser o

resultado de uma experiência vivida e o romance de cor local tem

de ser mais apoiado nas personagens que se distinguem na

paisagem do que em intrigas elaboradas. Estas premissas

cumprem-se com Alentejo Blue, que apenas não serve o mesmo

propósito político do realismo como expressão da democracia
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que iluminou o romance norte-americano de cor local na segunda

metade do século XIX. A agenda ficcional de Mónica Ali não inclui

qualquer tentativa de unificar ou unir os Portugueses num
ideal

comum sobre o Alentejo, uma vez descobertos os seus segredos

e peculiaridades.
O realismo de Alentejo Blue mede-se também no processo de

caracterização das personagens, porque são actores do
ambiente

em que vivem e não meros observadores. As personagens de

Alentejo Blue vencem em todas as circunstâncias da narrativa,

no balanço entre a necessidade de descrever um local e a

necessidade de retratar quem nele vive e actua.

O balanço civilizacional de Alentejo Blue aponta sempre para

o mesmo ponto: o imobilismo social e individual. O denominador

comum de quantos romances conheço sobre o Alentejo é, afinal,

um mesmo desejo de denúncia de um lugar absurdo. O Alentejo
é o absurdo desconhecido, o lugar do sem-sentido, onde todas as

questões existenciais se resumem a saber que a vida não faz ali

nenhum sentido. O absurdo seria o que resiste a todas as

questões existenciais; é o que fica depois de perguntarmos qual
o sentido da existência de um lugar desconhecido e nada mais

podermos concluir que esse lugar é apenas o resultado de uma

existência colectiva precária: "My husband said, 'Fascinating

region, the Alentejo. Undiscovered.'" (p. 118). É esta a sociologia
do romance e o seu pretexto como ficção sobre o exótico reduz-

-se a esta lógica de denúncia do lugar mais pobre da União

Europeia. Não é este o Alentejo azul nem o azul do Alentejo se

pode identificar com este anátema sobejamente conhecido. O que

prevalece é ainda o Alentejo como lugar de vencidos da vida. Há
uma atmosfera permanente de quem espera por um Godot

qualquer: "Long after ali hope had gone Stanton stood there and

waited for something to happen and nothing happened at ali."

(p. 71). Este é um romance sobre o que não acontece no Alentejo,
o sobre o nada acontecer, por isso a narrativa também não

contém acontecimentos que valham a pena serem recordados em

forma de ficção. A conclusão de uma civilização assim descrita

aparece, sem novidade, nas palavras de Vasco: "'Well', says Vasco

to himself, 'what is life without the time to sit alone and

contemplate? This, at least, is something that the Portuguese
understand." (p. 81). Não aceito que seja esta a identidade dos

alentejanos. A contemplação do azul do imenso céu de planície
tem uma espécie de nobreza que dificilmente um forasteiro

consegue enxergar. E não conheço nenhum romance que a tenha

conseguido descrever, mesmo em nome da ficção mais livre.
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RECENSÕES CRÍTICAS

Isabel Stilwell, Filipa de Lencastre, a Rainha que

mudou Portugal, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2007

Maria João Afonso
Centro de Estudos Anglo-Portugueses

Isabel Stilwell, jornalista e escritora, publicou em Abril de

2007 um romance histórico intitulado Filipa de Lencastre. A

Rainha que mudou Portugal Com chancela da Esfera dos Livros,

de Lisboa, é um texto que se estende ao longo de quinhentas e

poucas páginas, incluindo bibliografia de referência e uma secção
de iconografia relativa a esta rainha.

Partindo dos pontos de contacto que encontrou entre a sua

família — a mãe da autora é inglesa, nasceu no Lancashire e teve

também oito filhos —

e a da princesa britânica, Isabel Stilwell

conduz o leitor desde o dia 20 de Maio de 1364, tinha Philippa

quatro anos, até 15 de Julho de 1415, dia da sua morte no

convento de Odivelas para onde se retirara quando atingida pela

peste.
A autora divide o romance em duas partes, ambas

encabeçadas por árvores genealógicas. A primeira, a vida da

princesa até à sua vinda para Portugal, tem no início a árvore

genealógica da Casa dos Plantagenetas, família a que Philippa

pertencia. Por ela verificamos a sua posição na sociedade inglesa:
neta do rei Eduardo III, prima direita do rei Ricardo II e irmã do

futuro Henrique IV, não existia em Inglaterra dama de linhagem
mais subida do que a sua. O pai, John of Gaunt, político

aventureiro, destemido e truculento, era um potentado no seu

país, pelo que desde muito nova se habituou à vida na corte e se

familiarizou com os assuntos da política.

A segunda parte do romance —

que se inicia em 17 de Julho

de 1386 — é encabeçada pela árvore genealógica da Dinastia de
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Avis. onde podemos verificar a estrutura familiar daquela que

veio a ser conhecida como a ínclita Geração.

A romancista foca a sua atenção na figura da Princesa, e é a

partir do seu ponto de vista que nos narra e descreve o que teria

sido a vida na Inglaterra de trezentos e, posteriormente, a vida da

corte portuguesa. Assente numa pesquisa cuidada, se bem que

por vezes indirecta
—

a autora refere ter encontrado apenas uma

obra sobre esta figura: a de T.W.E. Roche, Philippa: D. Filipa of

Portugal
—

vamos deparando-nos com os factos de uma época

conturbada da história de Inglaterra mas, mais uma vez, de um

ponto de vista muito específico: não são os problemas do rei

Ricardo que ocupam o centro de cena, mas as ambições políticas

de John of Gaunt, que se achava com direito ao trono de Castela,

e a forma como Philippa avaliava as acções do pai. O papel do tio

do Rei de Inglaterra no romance é muito importante, sobretudo

na primeira parte, em que surge como político hábil e determinado

mas, ao mesmo tempo, absolutamente implacável quando tal se

afigurava necessário. O seu papel na conquista de Santiago de

Compostela, Monção e Melgaço é parte importante da acção.

Philippa aparece-nos como filha de um pai dominador mas

ausente, cuja figura de referência era a mãe, Blanche, uma

beleza reputada do seu tempo. Durante toda a sua vida, esta

figura dominará o seu pensamento e será a sua acção que a

Princesa procurará emular. Isabel Stilwell desenha-nos uma

mulher forte, determinada como o pai, mas, ao mesmo tempo,

discreta, não fazendo alarde das suas capacidades, preferindo,
mais tarde, uma acção eficaz junto do marido e dos filhos,

apresentando também algumas fraquezas: um certo complexo de

inferioridade em relação à mãe, que idolatrava, o facto de corar

facilmente, alguma rigidez em certo tipo de situações, o medo da

rejeição e, a dado momento, o ciúme da amante do marido.

Um pormenor menos conhecido em Portugal mas que a

autora não deixa de realçar é o facto de ter tido Geoffrey Chaucer,
o poeta de A Morte da Duquesa Blanche e Contos de Cantuária e

autor de Tratado do Astrolábio como tutor, o que atesta da

qualidade da sua formação intelectual. Philippa não é um bloco

de perfeições como certa mitologia popular poderia fazer crer,

antes nos surge como uma mulher de corpo inteiro levada pelo
dever e amor familiar, mas com dúvidas e momentos de lassidão.

Habituada a gerir a casa do pai na sua ausência, após a morte
da mãe, é com naturalidade que assume o mesmo papel em

Portugal.
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O subtítulo do romance, "A Rainha que Mudou Portugal", dá-
-nos a linha orientadora: a remodelação sucessiva dos vários

palácios pertencentes à coroa portuguesa (entre eles, Leiria,

Óbidos, Coimbra e Sintra) com o intuito de os tornar confortáveis,

higiénicos, funcionais e não por ostentação, o acompanhamento
das obras do mosteiro da Batalha, a educação dos filhos em

moldes apresentados como inovadores em Portugal, o

desenvolvimento do comércio com Inglaterra, a sua actuação

regular como regente enquanto o rei se dedicava à guerra com

Castela, tudo isto surge como sendo devido à imensa influência

que a sua educação inglesa teve na forma como agiu. Apesar de

a fazer profundamente envolvida na vida portuguesa, Isabel

Stilwell faz com que a Rainha use como referentes sistemáticos,

por exemplo, Kenilworth e Bolingbroke, duas propriedades da

sua família, assim como as cerimónias que vivera em Inglaterra,
a organização de vida a que estava habituada desde a infância,

numa tentativa de combinar as duas realidades de forma

harmoniosa.

É interessante a forma como Isabel Stilwell trata este "choque
de culturas": Philippa começa por ter dificuldades de adaptação
a uma corte que vê como muito menos sofisticada do que aquela
em que vivera, problema que é encarado de acordo com o

estereótipo da "frieza e distância dos ingleses" por oposição à

falta de formalidade da corte portuguesa. Posteriormente, a

Rainha integra-se perfeitamente, mantendo sempre a já referida

tentativa de fusão das duas culturas.

Em apreciações deste romance feitas em dois blogues: http:/

/nlivros.blogspot.com/ e http://osopinadores.blogspot.com/.
lastima-se o facto de a autora ter fugido a uma maior incidência

na narração dos factos históricos do reinado de D. João I em

detrimento da descrição da vida pessoal e familiar dos envolvidos.

O próprio Tratado de Windsor é referido de forma breve, o que o

torna, a meu ver, de certa forma mais "humano": as negociações

quase não são descritas, e o que se conta em pormenor é a vida

dos fidalgos que se deslocaram a Inglaterra para o estabelecer.

Não penso que seja um defeito, muito pelo contrário: o romance

histórico permite liberdades em relação à História que lhe

conferem nova vida. A própria Isabell Stilwell afirmou ao Jornal

de Notícias (5/5/2007) que "muitos livros históricos tornam as

personagens tão distantes da realidade que as pessoas não

conseguem, com elas, criar qualquer empatia ou entender o que

foi o seu passado", e o romance histórico "tem que ser feito com

rigor histórico tão profundo quanto possível" mas permite
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humanizar personagens e recriar incidentes que trazem uma

nova vida às figuras retratadas, aproximando -as assim
do leitor.

Esta humanização de figuras que a História por vezes nos dá

"maiores do que a vida", como é muitas vezes o caso em relação

a esta rainha, é perfeitamente conseguida pela autora, que

oferece ao público uma mulher -rainha, mãe de vários príncipes

com personalidades muito distintas e que ela tem a clareza de ver

nos seus defeitos e virtudes, em vez da tradicional imagem da

"mãe da ínclita Geração". E, ao fazê-lo, dá-nos uma nova Philippa

de Avis. Curioso será notar que o nome da rainha nunca é

traduzido — à excepção de no título — sendo sempre utilizada a

grafia inglesa original. Também nisto, a autora nos mostra a

permanência do equilíbrio entre as duas culturas presentes na

vida desta figura.
O livro inclui no final uma lista de personagens que é da

maior utilidade para se compreenderem as peripécias narradas,

uma lista bibliográfica que permitirá ao leitor mais interessado

um estudo mais alargado do tema e um roteiro, "Nos Caminhos

de Filipa de Lencastre", que constitui uma proposta interessante

de visita aos locais de Inglaterra, Galiza e Portugal por onde a

princesa inglesa andou.

A Rainha que Mudou Portugal... a que nível? Na arquitectura

palaciana? Claro
— "a minha arquitectazinha não pode ver duas

pedras uma em cima da outra que não se imagine logo a fazer

obras e a ocupar o lugar". (D. João, p. 375). Na política? Alguma
coisa... Mas aquilo que realmente mudou

—

o tipo de príncipes

que criou
— só se revelou realmente após a sua morte. São esses

filhos que deixaram Lisboa pouco depois da sua morte, para a

conquista de Ceuta, que constituíram o maior monumento à vida

e acção dessa mulher: "Philippa não teria esperado outra coisa..."
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Ralph Fox, Portugal Now. Um Espião Comunista no

Estado Novo, Tradução de Rui Lopes e Prefácio de

José Neves, Lisboa, Tinta-da-China, 2006.

João Paulo Pereira da Silva

Desde há muito que especialistas portugueses das mais

variadas áreas científicas vêm a dedicar a sua atenção aos

abundantes relatos de viagem ingleses sobre Portugal, em

particular aos textos datados dos séculos XVIII e XIX. A

originalidade e a riqueza documental e iconográfica que

caracterizam estas obras têm vindo a despertar o interesse quer
de historiadores quer de académicos da área das Literaturas

Modernas, que não só têm procedido à sua leitura e análise

pormenorizada em dissertações de Mestrado e Doutoramento,

como à sua divulgação através de traduções para português.

Apesar de igualmente numerosas, as narrativas de viagem de

autores ingleses que se deslocaram ao nosso país durante o

século XX têm sido injustamente esquecidas, não obstante

conterem um importante acervo de informação acerca dos

períodos da Primeira República, do Estado Novo e posterior à

Revolução dos Cravos. Talvez pela sua relativa proximidade
histórica e temporal têm sido olvidadas pelos mesmos estudiosos

que se debruçaram exaustivamente sobre os textos congéneres
de séculos imediatamente anteriores.

Entre outros autores, que se deslocaram, ao longo da centúria

de novecentos, a Portugal, contam-se Aubrey Bell, Ronald Bodley,

RalphWinston Fox, Alice Fullerton, John Gibbons, Rodney Gallop,

Helen Cameron Gordon (Lady Russel), Jan and Cora Gordon,

Arthur Hardinge, Marion Hartley, A. Kotnay, Alice Lowther,

Philip Marden, M. Smithes, Marion Kaplan, Paul Hyland e Martin

Page. De todos estes autores apenas os últimos três, viajantes

que se deslocaram ao nosso país após o 25 de Abril, e se
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encontram traduzidos para português ou amplamente divulgados,

serão relativamente conhecidos dos leitores portugueses mais

atentos e receptivos a este subgénero da narrativa.

Contudo, e numa tentativa de retirar grande número destes

escritores do esquecimento a que durante tantas décadas

estiveram votados, o curso de Mestrado em Estudos Anglo-

-Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 2003-2004, seria

parcialmente devotado ao estudo destes textos.

Do trabalho de pesquisa então realizado pelos alunos daquela

instituição universitária, amplamente apoiado pelo Centro de

Estudos Anglo-Portugueses, resultou a publicação da dissertação

de Mestrado de Ana Isabel Nú Calado, sobre a obra do viajante

britânico John Gibbons, intitulada O Portugal de Salazar Visto

de uma Varanda Trasmontana, publicado em 2005 '. O

reconhecimento do valor e do interesse dos relatos de viagem

publicados por cidadãos britânicos que se deslocaram ao nosso

país entre os dois conflitos mundiais (mais precisamente entre

1918 e 1939) levaria a referida investigadora a decidir lançar-se
num projecto ainda mais ambicioso. Trata-se, mais precisamente,
do estudo sistemático do maior número possível de narrativas de

viagem britânicas editadas durante o período do Estado Novo

(1926-1974), que constitui o tema da sua tese de Doutoramento.

Apenas um ano após a publicação do trabalho de Ana Calado

(e, quiçá, por coincidência), surgiria nos escaparates das livrarias

a versão portuguesa do relato da viagem a Portugal do escritor

britânico e militante comunista Ralph Winston Fox, cujo título

original (curiosamente mantido pelo tradutor) é Portugal Now e

foi publicado pela primeira vez em 1937.

É precisamente sobre a tradução deste relato que agora nos

pretendemos debruçar. Trata-se de um texto escrito por Fox em

1936, na altura em que, ao serviço da República Espanhola e

após ter-se alistado nas Brigadas Internacionais, como adiante

teremos oportunidade de referir, se desloca ao Portugal de Salazar
e do Estado Novo, numa arriscada missão de espionagem, no

intuito de indagar e avaliar a extensão do apoio logístico, material,
militar e humano concedido pelo regime fascista português ao

governo de Burgos e às forças nacionalistas.

A data escolhida para o lançamento desta versão portuguesa
do relato de Fox, pela editora Tinta-da-China, não foi certamente

1
Lisboa, Centro de Estudos Anglo-Portugueses, Fundação para a Ciência e

a Tecnologia, 2005.
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ocasional. De facto, em 2006 cumpriram-se 70 anos sobre o

início da Guerra Civil Espanhola e igualmente sobre o momento

em que Ralph Fox deu por concluída a sua narrativa. Por outro

lado, é sabido que a participação do regime de Oliveira Salazar na

Guerra Civil Espanhola, ao lado do Generalíssimo Franco, tem

sido, desde o 25 de Abril, objecto de um crescente interesse pelos
nossos historiadores, intelectuais e literatos, sendo digno de

registo o número significativo de monografias e dissertações que
desde então foram elaboradas em torno desta temática. Entre os

autores que se debruçaram acerca das relações entre os dois

estados ibéricos, no período de 1936 a 1939, contam-se José

Fernandes Alves, Mário Neves, César de Oliveira, Joaquim
Namorado, João Soares, Maria Isabel Nunes dos Santos, Maria

Fernanda Candeias, Fernando Rosas, Miguel Rego e José Viale

Moutinho. Importa igualmente assinalar que a muito lenta e

gradual abertura dos arquivos de instituições directamente

associadas ao Estado novo, como a Pide-DGS, a Legião

Portuguesa, a Censura, o Secretariado de Propaganda Nacional

e o próprio Arquivo Salazar, tem possibilitado aos nossos

historiadores a consulta de um vasto acervo documental, que

não só se encontrava por tratar, mas igualmente de difícil acesso

a académicos e estudiosos da história portuguesa contemporânea.
Através das dezenas de trabalhos alusivos à temática supracitada,

publicados entre 1980 e 20072, têm vindo, por consequência, a

ser trazidos à luz do dia e ao conhecimento público aspectos e

pormenores menos conhecidos de uma das páginas mais obscuras

e dramáticas da história do Estado Novo. Importa igualmente

registar que obras monumentais e de referência no âmbito da

nossa historiografia contemporânea, como as Histórias de Portugal
coordenadas respectivamente por José Mattoso, João Medina e

Joaquim Veríssimo Serrão, nos seus volumes dedicados ao Estado

Novo, incluem já referências e capítulos, mais ou menos extensos

ao momento da vida peninsular ao qual temos vindo a aludir.

Por todos estes motivos, pensamos que a publicação da versão

portuguesa de Portugal Now é simples consequência de todo um

2
Entre outras obras, citaremos, a título de exemplo, as seguintes: Iva

Delgado, Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Mem Martins, Europa-América,

1980; César Oliveira, Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Biblioteca Nacional,

1986; César de Oliveira, Salazar e a Guerra Civil de Espanha. Ia. ed., Lisboa, O

Jornal. 1987; João Soares (et. ai.], Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa,

Câmara Municipal de Lisboa. 1996; Fernando Rosas (coord.). Portugal e a Guerra

Civil de Espanha: Actas do Colóquio Internacional , Lisboa, Faculdade

de Letras, Universidade de Lisboa, Instituto de História Contemporânea, Colibri,

1998, José Viale Moutinho, No Passarán!: cenas e cenários da guerra civil de

Espanha. Lisboa, "Biblioteca de história", Notícia, 1998.
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percurso, no âmbito da pesquisa e investigação histórica, tendo

certamente ido de encontro às expectativas de todo um público

interessado nestas matérias. Esta iniciativa da editora Tinta-da-

-China não passaria, aliás, despercebida por parte da crítica,

tendo surgido, à altura do seu lançamento recensões críticas em

jornais de referência, como O Público, e até em blogs na Internet3.

Mas antes mesmo de procedermos a uma breve apreciação

da tradução do original, do prefácio que a antecede, bem como do

cuidado aspecto gráfico do volume, passaremos, desde já, a uma

apresentação do perfil de Ralph Winston Fox.

Nascido em 1900 na cidade de Halifax, em Yorkshire, no seio

de uma abastada família de classe média, viria a frequentar a

Universidade de Oxford, onde estudou línguas modernas.

Contudo, a carreira das letras, para a qual Fox possuía enorme

capacidade e talento, não viria por si só a seduzi-lo. Assim, em

1920 partiria para a União Soviética, no período subsequente à

Revolução de Outubro, onde colaborou, a partir de 1923, com a

Friends Relief Mission, na região de Samara, uma das regiões
mais pobres e desfavorecidas da Rússia. Em 1925 passaria a

trabalhar para a Internacional Comunista e, finalmente, tornar -

-se-ia bibliotecário do Instituto Marx-Engels, em Moscovo.

Sabemos ainda que, em Inglaterra, foi um dos co-fundadores do

Partido Comunista da Grã-Bretanha (Communist Party of Great -

-Britain), fundado no ano de 1920.

Em 1936, quando estalou a Guerra Civil Espanhola, alistou
-

-se nas Brigadas Internacionais, com sede em Paris, através do

Partido Comunista Francês. Porém, antes mesmo de partir para
o país vizinho, passou brevemente por Portugal, já ao serviço da

República Espanhola. No final do ano de 1936 chegaria finalmente

a Espanha para lutar na Guerra Civil, nas fileiras republicanas,
como muitos outros intelectuais do seu tempo, para quem o

triunfo do fascismo representava o fim da liberdade de

pensamento, da literatura e a destruição sistemática da cultura.

Depois de ter recebido formação militar em Albacete foi-lhe

atribuído o comando da XIV Brigada. Foi imediatamente destacado

para a frente de batalha, mais precisamente para Lopera, na

província de Jaén, onde viria a morrer a 27 de Dezembro de

19364, com apenas 36 anos de idade.

3
José António Barreiros, "Ralph Fox: uma verdade um pouco nua" [29.08.06],

in O Mundo das Sombras. Guerra Secreta em Portugal Durante a II Guerra

Mundial <http://omundodassombras.blogspot.com/2006/08/ralph-fox-uma-
verdade-pouco-nua.html>.

4

Nalgumas biografias consta como data de óbito Janeiro de 1937, data em

que foi oficialmente comunicado o seu falecimento.
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A participação de Ralph Fox na Guerra Civil de Espanha e a

decisão de se alistar nas Brigadas Internacionais terá obviamente
de ser entendida à luz do complexo quadro político internacional
dos anos 30, em que a ascensão de movimentos e regimes
totalitários ou autoritários em numerosos países da Europa
Central, Balcânica e Meridional, e nomeadamente a vitória do

partido Nazi na Alemanha, abalara profundamente a

intelectualidade europeia do tempo, gerando uma fortíssima

polarização política e um extremar de posições. Estamos

exactamente num período histórico em que os campos se

encontravam bem definidos e divididos por uma profunda

clivagem. Para os intelectuais europeus apenas se colocavam

duas opções, ser anti-fascista ou favorável ao Fascismo e ao

Nazismo. Entre os maiores intelectuais e escritores ocidentais

desta época poucos foram aqueles que não tomaram uma posição

pública perante o conflito que dilacerou durante cerca de três

anos o país vizinho. Assim, entre os grandes vultos que apoiaram
a República Espanhola, contam-se os nomes de George Orwell

(que nos legou na célebre narrativa de viagem, Homage to

Catalonia, um testemunho vivo da sua experiência de guerra,

enquanto membro das milícias do Partido Obrero de Unificación

Marxista), Ernest Hemingway, W. H. Auden, John Cornford,

André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, Simone Weil e Pablo

Neruda. No campo oposto, entre os apoiantes de Franco e do

governo de Burgos, contavam-se, como é por demais sabido,

Ezra Pound, Roy Campbell, Gertrude Stein e Evelyn Waugh.
Para além da sua militância partidária e do seu evidente

empenho político, Ralph Fox ficaria igualmente conhecido como

romancista, jornalista, crítico, teorizador literário e político. De

todos os seus escritos transparece permanentemente o seu

posicionamento ideológico e as suas fortes preocupações de

natureza social. Foi membro da Associação Internacional de

Escritores, tendo participado em inúmeros congressos em

diferentes países europeus5.

5 Consultem-se os seguintes sites da Internet, que contém notas biográficas
acerca do autor: "Ralph Winston Fox", in Wikipedia, the free encyclopedia,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph Winston Fox>: Brian Reid, "Ralph Fox

Archive, 1900-1937", in Marxists InternetArchive. CominternWriters, Communist

Party ofGreat Britain, <http: / /www.marxists.org/archive/fox/index.htm>: Harry
Pollitt, "Ralph Fox, A Tribute", in Marxists Internet Archive, Comintern Writers,

Communist Party of Great Britain, Harry Pollitt Archive, <http://

www.marxists.org/archive/pollitt/index.htm>: "Ralph Fox", in Spartacus, <http:/
/www.Spartacus. schoolnet. co. uk/SPfoxR.htm>: "Ralph Fox", in Nidos de

Ametralladora, <http: / /nidosdeametralladora. tripod.com/fox.htm>.
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Muito embora tenha falecido com apenas 36 anos de idade,

enquanto escritor e jornalista Ralph Fox deixaria uma obra

relativamente vasta, que abrange os géneros mais variados.
Entre

ensaios, romances, peças de teatro, relatos
de viagem e biografias,

contam- se em cerca de 16 os volumes publicados durante a sua

vida ou postumamente (como é o caso de Portugal Now, o último

texto de Fox que viria a ser dado à estampa). Entre os seus

trabalhos mais conhecidos contam-se os relatos das experiências

que colheu durante a sua estada na União Soviética e as suas

incursões no campo da ensaística, que incluem
textos de natureza

biográfica e dos domínios da história, da filosofia e teoria política.

Citaremos, a título de exemplo: A Defence of Communism (1927),

Marx, Engels and Lenin on the Irish Revolution (1932), Lenin, a

Biography (1933), The Class Struggle in Britain in the Epoch of

Imperialism (1933), The Colonial Policy of British Imperialism

(1933), France Faces the Future (1934) e Communism and a

Changing Civilization (1935). Particularmente bem acolhido foi o

ensaio The Novel and the People (1937), que conheceu pelo menos

duas reedições (em 1944 e 1948). Acerca da obra ensaística de

Ralph Fox pronuncia-se António Manuel Bernardo Lopes na sua

dissertação de Doutoramento 'The Last Fight Let Us Face It,

Communist Discourse in Britain and the Spanish Civil War",

recentemente apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2006). Procurando

explicar a motivação subjacente à participação de Fox na Guerra

Civil de Espanha, este académico afirma a dado passo da sua tese:

"I realise Fox's essay can hardly be said to qualify as a

document on the Spanish CivilWar. Still I think it definitely

helps us devise the type of ideological motivation behind

the decision most volunteers made to join the International

Brigades. In fact, if we are to compare Fox's text to later

recollections of the survivors of the British Batallion, his

stands out as a subtler, more refined introspection of his

own values and tenets — without ceasing to be, of course,

simultaneously, an aesthetic and politicai pamphlet. Fox's

participation in the war was an attempt to balance his

theoretical militancy, under the guise of writer, literary
critic and journalist, with practical action as a fighter and

politicai commissar in the British Batallion, the 121 st

Batallion of the XTV Brigade"6

6
Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de

Lisboa, 2006, cap. 4.4., p. 774.
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No que respeita a incursão de Fox no campo da crítica e

teoria literárias, mais precisamente através do ensaio The Novel

and the People (1937), António Lopes considera que as teses do

autor britânico se enquadram totalmente na linha de pensamento
crítico e nas concepções estéticas do realismo socialista, tal como

haviam sido definidas por Zhdanov no Congresso de Escritores

Soviéticos de 1934:

'This was the credo Marx had laid down in the Theses

and the Communist Manifesto. It pops up in Fox's text as

the ultimate horizon of ali criticai thinking and of a new

literary aesthetic — that of the socialist realism, which

Zhdanov had already advocated at the 1934 SovietWritefs

Congress [...]. The linearity of Fox's reasoning makes it

seem infallible and watertight in the light of Marxist

teachings."7

A militância política e a orientação ideológica de Ralph Fox

transparecem igualmente da sua carreira de jornalista. Entre os

periódicos de orientação comunista e socialista nos quais
colaborou com artigos sobre história, filosofia e teoria política ou

de simples actualidades, bem como relatos das suas viagens
contam-se Communist Review, The Communist, Daily Worker,

Labour Monthly e Marxism Today.
Numa tentativa de apresentação sumária da narrativa Portugal

Now e de apreciação crítica dos seus conteúdos e da sua estrutura,

diremos, em primeiro lugar que se encontra dividida em oito

capítulos. O primeiro deles, intitulado "Viagem Europeia",
constitui uma espécie de trecho preambular, em que Ralph Fox

tece considerações de vária ordem acerca da situação política
internacional, numa Europa que vivia já ameaçada pelo temor de

um novo conflito mundial. A visão de Ralph Fox é naturalmente

(e por questões que se prendem com o alinhamento ideológico do

autor) pessimista. Neste capítulo descreve a sua breve passagem

por França e por Paris, onde esperou cerca de uma semana pelo
barco que o traria a Lisboa. Fox coloca aqui em confronto a

Europa anterior à Primeira Grande Guerra e a Europa dos anos

30, ensombrada pela ascensão de regimes autoritários e

totalitários, determinados em impor uma "Ordem Nova". A própria

França, o verdadeiro coração do Velho Continente e um dos mais

importantes repositórios da tradição cultural do Ocidente

7
Idem, cap. 4.4., p. 773.
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encontrava-se ameaçada, assinalando o autor a ocorrência de

um atentado bombista durante a sua estada, perpetrado por um

membro da organização fascista Cruz de Fogo8. Tal ocorrência,

abundantemente noticiada pelos jornais, motivaria o escritor a

efectuar considerações e reflexões políticas de variada ordem.

Finalmente, no último parágrafo deste capítulo, Fox explica os

objectivos efectivos da sua demanda e da deslocação que efectuava

a Portugal, não se esquecendo de apontar os obstáculos e

dificuldades com os quais esperava vir a defrontar -se.

"Permaneci uma semana nesta Paris, à espera de um

barco para Lisboa, onde esperava conseguir ver a nova

Santa Aliança da Europa a funcionar. Ao longo deste

tempo, tentei encontrar possíveis contactos que lá me

pudessem ajudar na minha tarefa, mas não havia

ninguém. Um diplomata que eu conhecia tinha partido
há pouco tempo, tal como dois homens que conheciam

bem a costa e os barcos. Ora, isto não era lá muito bom

para alguém cujas opiniões políticas eram tão conhecidas

como as minhas, que tinha enormes carimbos russos

estampados no passaporte, e sem nada que me

recomendasse aos governantes do "Novo Portugal". Um

jornal inglês que eu lera em Paris trazia um artigo sobre

a policia secreta de Portugal, elogiando-a e classificando-

-a como a melhor da Europa. Bem, eu iria ter a

oportunidade de ver se assim era. Era todo o caso, a

polícia secreta merece um capítulo importante em

qualquer livro que se escreva sobre A Nova Europa'."9

As marcas ideológicas que povoam este capítulo preambular

permanecem inalteradas no trecho seguinte da obra, de título

"Barco de Emigrantes", no qual Fox, num tom fortemente irónico,

descreve a sua viagem de barco de Boulogne até Lisboa, na

terceira classe de um navio repleto de emigrantes e refugiados,
metamorfoseado pelo nosso autor em autêntico microcosmos ou,

se quisermos, numa verdadeira alegoria do Velho Continente e

da "Nova Europa" que se agigantava no horizonte.

Viajante culto e informado, munido de uma vasta cultura

humanista e um conhecimento mínimo da realidade portuguesa,
mas carregado dos habituais preconceitos britânicos em relação

8

Op. cit, cap. I, p. 21.
9
Idem, cap. I, p. 24.
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ao seu mais antigo aliado, Fox, o militante comunista, desembarca
finalmente na capital portuguesa, sem aí conhecer ninguém, sem
credenciais e poucos contactos, assumindo-se publicamente, ora
como um escritor interessado em conhecer mais profundamente
o Portugal do Estado Novo, ora como um simples e inocente

turista inglês. Após ter visitado a Embaixada Britânica e

dispendido algum tempo na praia do Estoril, o autor decide pôr
o seu plano em execução. Para além da investigação que pretendia
empreender acerca das fontes de abastecimento de armas aos

nacionalistas espanhóis, Fox pretendia, de facto, saber mais

acerca de Portugal, tendo obtido para tal o contacto do director

da secção do estrangeiro do Secretariado de Propaganda Nacional,
de apelido Eça de Queirós. Dá assim início àquilo que designa
como a perseguição mais fantástica da sua vida, que duraria

cinco dias e cinco noites. A descrição desta sua ilusória demanda
do Senhor Eça de Queirós (que habilmente consegue evitar as

investidas do nosso autor até ao momento em que acede a

recebê-lo, para rapidamente o remeter para o Director do

Departamento de Imprensa, que Fox nunca chegaria a conhecer
e entrevistar), está eivada de uma fina ironia. Ao longo das

páginas deste capítulo o autor dá livre curso à sua veia

humorística, efectuando habilmente divertidas associações entre
o nome do Director do Secretariado de Propaganda Nacional e o

do escritor Eça de Queirós, rematando este trecho da obra com

o seguinte parágrafo:

"Eça de Queirós, o teu nome será sempre música na

minha vida. Foste bem escolhido para atirar o manto

diáfano da fantasia sobre a dura e nua verdade dos feitos

do ditador mais intelectual e misericordioso da Europa, o

regenerador de Portugal, Dr. Salazar."10

Impossibilitado de colher as informações que procurava junto
das autoridades portuguesas, o autor dirige-se então para o bar

do Hotel Vitória, um dos pontos de encontro dos rebeldes

espanhóis e dos muitos milhares de cidadãos do país vizinho

refugiados em Portugal e o local onde pernoitavam os aviadores

nazis nas suas escalas em Lisboa, antes de partirem para

missões em território espanhol.

Envergando a sua máscara de turista acidental e inocente,

Fox começa por dialogar abundantemente com o barman espanhol

Idem, cap. III. p. 46.
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Sally, entusiástico apoiante de Franco, passando logo de seguida
a descrever detalhadamente o ambiente vivido no bar do Hotel

Vitória, que como se sabe é (por ironia do destino e da História),

desde o 25 de Abril de 1974, uma das principais sedes do Partido

Comunista Português.
Particularmente interessante é igualmente o modo como

Ralph Fox descreve a forma perfeitamente livre e sem quaisquer

restrições como os rebeldes espanhóis se conduziam pela capital

portuguesa. A seguinte passagem constitui uma clara ilustração

daquilo que era a presença algo exuberante e nada discreta das

forças nacionalistas em Lisboa e o modo como nela se exibiam,

com o apoio tácito das autoridades portuguesas:

"A história da intervenção é muito simples. O governo

do Dr. Salazar, o ditador -modelo da Europa, considerava
-

-se em aliança militar com o governo de Burgos. Carros

oficiais do governo de Burgos, ostentando o facto de

terem sido requisitados pelas autoridades militares dos

rebeldes, atravessavam abertamente Lisboa; do Hotel

Aviz — o seu quartel-general político
—

ao Vitória — o seu

centro operacional
—

, ou até aos edifícios do governo

português.
Os portugueses, tal como os alemães e os italianos,

recusaram-se a aderir ao pacto de neutralidade, uma vez

que Portugal era a única rota possível para abastecer os

rebeldes. Mas, por meados de Setembro, os rebeldes

tinham já controlo do mar, e os portos rebeldes podiam

agora ser usados, sobretudo o de Cádis. Acresce ainda

que, a partir de Outubro, os próprios rebeldes já podiam
enviar navios mercantes armados até Lisboa.

Os navios mercantes carregavam munições e armas

no porto de Lisboa, rodeados pela Frota Portuguesa. A

Frota Portuguesa, convém explicar, estava "confinada"

aos quartéis desde a malograda tentativa de revolta no

início de Setembro. Os barcos já não vão para o mar,

ficando ancorados ao largo do arsenal.

Ao longo do mês de Agosto, havia barcos alemães e

italianos —

mas sobretudo alemães —

a descarregar
aviões em Lisboa. Eram montados por mecânicos alemães

no aeroporto de Lisboa e daí voavam para Espanha. Os
bombardeiros Junker eram equipados com dispositivos
porta-bombas e torres de metralhadoras. Os alemães

têm, por legítimas razões, um grande número de
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mecânicos em Lisboa, pois aqui fazem escala os zepelins

Hindenburg e Graf, assim como uma linha de

hidroaviões."11

Todas estas informações aqui registadas por Ralph Fox não

são mera ficção nem produto da imaginação do autor, já que a

historiografia contemporânea portuguesa, espanhola e britânica

as confirmam completamente. É igualmente sabido que o apoio

português aos nacionalistas espanhóis não se resumiu ao domínio

da logística, mas igualmente aos campos humano e militar,

sabendo-se que Portugal enviou um corpo de milhares de

voluntários portugueses, a "Legião Viriato", para combater ao

lado das tropas franquistas.
Embora a partir de meados de Setembro de 1936 o governo

português tenha aderido ao pacto de neutralidade, por pressão
das potências ocidentais e nomeadamente do Reino Unido, tal

acordo nunca seria efectivamente cumprido e respeitado pelas
autoridades portuguesas, tal como Fox regista na seguinte

passagem do seu relato:

"Mas não eram apenas os mecânicos alemães que

trabalhavam para os rebeldes. Em meados de Setembro

(depois de Portugal ter aderido ao pacto de neutralidade).

os rebeldes compraram dois bombardeiros Potez à França.
Os bombardeiros foram montados por efectivos da força
Aérea Portuguesa, que utilizam estes aparelhos e por isso

os conhecem bem."12

Contudo, este óbvio desrespeito pelo pacto de não-intervenção

ou de neutralidade estendia-se a outras nações europeias,
nomeadamente estados democráticos como os Paises Baixos, o

Reino Unido e a França, onde grandes empresas e grupos

económicos procediam à venda de armas ao Governo de Burgos
e nomeadamente de aviões. Ao longo do seu relato Ralph Fox

denuncia igualmente o posicionamento algo ambivalente de alguns
membros do governo inglês, que, de forma mais ou menos

velada, apoiavam, de facto, os nacionalistas espanhóis. Tais

afirmações do nosso autor são amplamente confirmadas pelos

historiadores britânicos que se debruçaram sobre a Guerra Civil

Espanhola. Veja-se a tal propósito a seguinte passagem do artigo

11
Idem cap. IV, pp. 52-53.

12
Idem cap. IV, pp. 53-54.
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da Wikipedia intitulado "Foreign involvment in the Spanish Civil

War", onde se toma como fonte principal a obra de Antony

Beevor, The Spanish Civil War (1982)13:

The British government proclaimed itself neutral;

however, the British Embassador to Spain, Sir Henry

Chilton, believed that a victory of Franco was in Britain's

best interests and worked to support the Nationalists.

British Foreign Secretary Anthony Éden publicly

maintained the official policy of non-intervention but

privately expressed the desire that the Republicans win

the war. Admirai Lord Charfield, British Fleet Sea Lord at

the time of the conflict, was an admirer of Franco and,

with or without Government support, the British Royal

Navy favoured the Nationalists during the conflict. As

well as permitting Franco to set up a signals base on

Gibraltar, the Germans were allowed to overfly Gibraltar

during the airlift of the Army of Africa to Seville. The

Royal Navy also provided information on Republican

Shipping to the Nationalists, and HMS Queen Elizabeth

was used to prevent the Republican navy shelling the

Port of Algeciras. The German chargé d'affaires reported
that the British were supplying ammunition to the

Republicans, as well as passing information about Russian

arms shipments to the Germans. During the fighting for

Bilbao the royal Navy supported the Nationalist line that

the River Nervión was mined, telling British shipping to

keep clear of the área
— and were badly discredited when

a British vessel ignored the advice and sailed into the

city, finding the river unmined as the Republicans had

claimed. Despite this, Britain discouraged activity by its

citizens supporting either side."14

Porém, obviamente mais interessantes do que os trechos

anteriores da obra são os capítulos VI e VII, respectivamente
intitulados "Um Salvador da Pátria" e "Ditadura e Civilização",
nos quais o autor traça um retrato de Oliveira Salazar e transmite

ao leitor a sua visão do Portugal do "Estado Novo".

13
London, Orbis, 1982.

14

Op. cit. .<http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign involvement in the

Spanish Civil War>
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São precisamente estes dois capítulos de Portugal Now que

efectivamente marcam toda a diferença em relação aos relatos de

viagem coevos, nos quais a generalidade dos seus autores se

limitava a repetir clichés e toda a sorte de lugares-comuns acerca

do regime português e do seu Chefe de Estado. Assim, enquanto
a esmagadora maioria dos viajantes ingleses deste período

apresentava Salazar como uma figura messiânica, e um homem

modesto, humilde, misericordioso, mas firme, divinamente

iluminado e inspirado
—

o bom e modelar ditador, que fora capaz

de resgatar o país da anarquia social e política em que mergulhara,
durante a Primeira República, e de reequilibrar as finanças de

uma nação arruinada —

, Ralph Fox apresenta-nos era

contrapartida uma visão muito mais realista, crua e corrosiva da

realidade portuguesa e da personalidade que comandava os

destinos do nosso país. Na realidade, a maior parte dos viajantes
britânicos que então se deslocava a Portugal limitava-se a repetir

lugares-comuns, em muitos casos apressadamente absorvidos

através da leitura do livro de António Ferro, Salazar, o homem e

asuaobra (1933)15, vertido para língua inglesa por John Gibbons,

ou do material de propaganda editado pelo Secretariado de

Propaganda Nacional, acabando, nalguns casos de forma

deliberada, noutros inadvertidamente, por servir os desígnios do

regime português, ao projectar uma imagem globalmente positiva
do mesmo para o exterior e, em particular, para o nosso principal
aliado e parceiro económico, o Reino Unido.

Por seu turno, Ralph Fox, situado ideologicamente nos

antípodas do regime salazarista, procura precisamente
desconstruir essa imagem imaculada e idealizada do ditador

português, que a generalidade da imprensa estrangeira então

tratava com extrema benevolência, criticando com uma fina

ironia aqueles (e nomeadamente os jornalistas britânicos) que

então o apelidavam de grande estadista e génio financeiro.

"Estes dois aspectos
—

a relação de proximidade
entre Portugal e a Inglaterra e o carácter calmo e delicado

do seu povo
— contribuíram para estabelecer a reputação

do Dr. Salazar. Pois, através das suas reformas financeiras,

15
Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1933. A referência bibliográfica

da versão inglesa da obra de António Ferro é a seguinte: Salazar, Portugal and

her leader, traduzido por H. de Barros Gomes e John Gibbons. London, Faber &

Faber, 1939.
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o Dr. Salazar tem conseguido uma boa imagem junto dos

líderes comerciais e financeiros da Grã-Bretanha; e como

os seus dóceis súbditos as têm suportado sem grandes

protestos, criou-se esta ideia consensual
de que a ditadura

portuguesa é 'diferente'."16

De forma bastante hábil e revelando um profundo

conhecimento da situação económicamundial, Ralph Fox procura

resgatar o regime republicano português da imagem

profundamente negativa que dele muitos haviam transmitido,

atribuindo o descalabro financeiro em que o país caíra, entre

1910 e 1926, à pesada herança legada por uma monarquia

considerada corrupta e obscurantista, bem como à participação

de Portugal na Primeira GuerraMundial e à subsequente situação

de profunda depressão económica que abalara todo o mundo

ocidental.

No que respeita a figura do chefe de estado português, Fox

limita-se a considerar que está longe de reunir as qualificações

mínimas para ser um autêntico ditador, com um perfil e uma

estatura semelhantes às de Hitler ou Mussolini, traçando o

retrato de um homem provinciano, ingénuo, ultra-católico e

reservado, mas prudente, astuto e inteligente, que se conduz

como um verdadeiro eremita. Procura, deste modo, desmontar e

destruir o mito de Salazar, habilmente engendrado pelo

Secretariado de Propaganda Nacional para consumo interno e

externo17, e que tem, em boa medida, perdurado na memória

colectiva, quase quarenta anos após o seu desaparecimento.

Quer concordemos ou eventualmente discordemos das

opiniões de Ralph Fox ou do forte cunho ideológico que imprime

ao seu relato, ele constitui, sem dúvida, uma leitura imprescindível

para qualquer leitor que se interesse pela história portuguesa

contemporânea e queira conhecer a face mais negra e oculta do

regime de Oliveira Salazar. Trata-se sobretudo de uma narrativa

que nos surpreende pela frontalidade das afirmações, bem como

pela firmeza, convicção e coerência reveladas pelo autor.

O esforço dispendido pela editora Tinta-da-China em divulgar
ao público português este relato de viagem é, por todos os

motivos que já tivemos oportunidade de apontar, certamente

meritório, não obstante a natureza algo apelativa e comercial do

subtítulo (Um Espião Comunista no Estado Novo), inexistente no

16

Op.cit, cap. VI, p. 77.
17
Idem cap. VII, pp. 98-100.
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original inglês, que distorce, em larga medida, a essência do

próprio texto. Desenganem-se por isso todos aqueles que julgarem

poder encontrar nas páginas deste relato componentes como

espionagem, acção e violência, que fariam certamente as delícias

dos apreciadores deste género de narrativas. Não obstante

eventuais equívocos gerados no espírito do leitor mais incauto e

a clara distorção dos objectivos traçados por Ralph Fox para

Portugal Now, trabalho que se inscreve na melhor tradição da

narrativa de viagens britânica, certo é que o trabalho globalmente
realizado pela Tinta-da-China é, sem dúvida, louvável. A tradução

para língua portuguesa, da autoria de Rui Lopes, é bastante

razoável, podendo eventualmente vir a ser melhorada numa

eventual reedição deste volume.

Contudo, o prefácio de José Neves, que antecede esta versão

de Portugal Now, parece-nos menos satisfatório, por ser escasso

em informação sobre o percurso biográfico de Ralph Fox e,

sobretudo, acerca da vasta e diversificada obra que nos legou.
Seria neste caso igualmente desejável uma postura mais crítica

em relação ao texto e ao seu autor e menos digressiva e

especulativa. Merecedor do maior aplauso é obviamente o extremo

cuidado depositado por uma pequena editora na apresentação

gráfica do volume, que contém diversas ilustrações de António

Paredes. Por todos os motivos aqui enunciados julgamos que o

presente volume merece ser atentamente percorrido pelo olhar

crítico e distanciado dos leitores do início deste novo século,

setenta anos volvidos sobre a sua publicação em Londres pela
editora Lawrence and Wishart e sobre a morte de Ralph Fox, em

combate por um ideal nos campos da Andaluzia.
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ABSTRACTS

1. Horward, Donald D., The Peninsular War, Wellington, and

American Scholarship"

During the past forty-five years, a total of twenty-eight doc-

toral dissertations and twenty-five masters theses have been

completed at the Institute on Napoleon and the French

Revolution at Florida State University on topics related to the

Peninsular War. Some studies focused on the activities and

influence of various personalities such as Wellington, Forjaz
Beresford, Charles Stuart, Junot, Thiebault, Loison and

Reynier, while other were devoted to military, diplomatic,

politicai, and social topics that impacted Anglo-Portuguese
strategy in the Península. Each of these studies was based on

original research undertaken in Europe, usually in England,
France, Portugal, and Spain. Many have become the basis of

published award-winning books and scores have appeared
as articles in journals throughout the U.S. and Europe.

2. Padeira, Ana Rita Soveral, "Uma visão artística de Portugal
—

James Murphy e a sua obra"

James Murphy, who was an Irish architect, an artist and a

traveller in Portugal during the late Eighteenth century, left

an original account of our country, which he visited never
-

theless more than once, containing interesting remarks on

manners, customs, arts, history and antiquities as they carne

within his observation, but also incidental occurrences and

anecdotes that offered to his notice.

He is the author of three large volumes on Portugal, artisti-

cally and skilfully illustrated upon sketches and drawings of

his own, some of them consisting of measured and more

technical details, bespeaking his firmness of mind as well as
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of intentions. In fact, Murphy's first tour, which occurred

from 1789 to 1790, was subsidised by another Irish artist

named William Conyngham who encompassing the romantic

movement of the gothic revival commissioned him to make

sketches of one of the most beautiful Portuguese monu-

ments, namely the Monastery of Batalha.

From Batalha he proceeded afterwards to the South where he

hoped to be so well received as he had formerly been by the

Dominicans of the convent. The result of this first complete

tour is the travei book on Portugal, published in London in

1 795, and for many years regarded as the vade mecum of any

traveller in our country.

Terenas, Gabriela Gândara, "Media Coverage of Nineteenth-

Century Anglo-Portuguese Protests: Quillianan versus Bright"

Although, broadly speaking, Media Studies began to develop
in the second half of the twentieth century, it is generally

accepted that the press was already playing a fundamental

role in defining, detecting and reproducing cultural systems
in the preceding century.
The media, and the printed press in particular, considered as

complex systems of factors crucial to the building of images
of social and politicai conflict, offer a key to a better under -

standing and analysis of continuity, change and contradic-

tion in a specific cultural environment.

Taking these premises as its point of departure, the present

paper analyses a group of articles from the nineteenth-

century Portuguese press dealing with protests against the

policies of the Portuguese Government in Africa. The particu
lar case in focus is that of the controversy in the press

concerning the Zaire Question (1883), involving Major Luis

Quillinan, a Portuguese officer of Irish descent, and the

British MP Joseph Bright.

Sousa, Maria Leonor Machado de, "O Pensamento Político e

Económico de Francisco Solano Constâncio"

After studying medicine in London and Edinburgh, Francisco
Solano Constâncio got his diploma in St. Andrews, but had to



leave Britain due to the revolutionary ideas he professed. He

lived in Paris until 1799, when his father let him know that

he could come safely to Lisbon.

In 1807, just before the French entered in Portugal, he went

back to Paris, for fear that his sympathy towards invaders

should get in trouble.

Together with his medicai activities, he devoted himself to

writing, having left an important number of publications,
where he developed his ideas chiefly about politics and

economy. He was the first translator of the English econo-

mists Malthus, Ricardo and Godwin, which he did into French,

does making them known in Europe.
He had a particularly good occasion to develop his ideas both

economic and politicai in 1822-23 while he was Chargé
dAffaires in the United States, in the period of independence
of South American countries, a project he had always cher-

ished. He discussed his observations and projects in the

correspondence he then kept with minister Silvestre Pinheiro

Ferreira.

5. Castanheira, Maria Zulmira, "O aborrecido lavor de traduzir:

Camilo Castelo Branco, tradutor de Lady Jackson"

Fair Lusitânia, Lady Jackson's account of her journey to

Portugal, was published in London in 1874. Only three years
later it was translated by Camilo Castelo Branco, one of the

most eminent figures of nineteenth century Portuguese lit

erature. Welcomed with enthusiasm by the periodical press,
that advertised it and spoke very highly of Camilo Castelo

Brancos work, the translation is preceded by an "Advertência"

and includes almost two hundred footnotes.

This paper examines the translators preface and notes,

which contain interesting comments on the task of translat-

ing, as well as harsh, funny, sometimes malicious criticism of

the author and her depiction of Portuguese society and

manners. It also refers to the letter Lady Jackson wrote to

Camilo Castelo Branco in 1879, soon after she had access to

the Portuguese translation of her travei book, defending
herself from what she considers to be unfair accusations and

snide insinuations. By studying Camilo Castelo Branco's

paratexts the present paper aims at shedding further light on
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the history of translation in Portugal in the nineteenth cen

tury.

Alarcão, Miguel, "Roy Campbell (1901-1957): o Hispanista

Escocês da África Austral"

"I have not tried to write a travel-book, or a guide book, or a

text-book about Portugal. This is a personal book, about a

country which I love and admire and about a people among
whom I can number countless friends in ali walks of life. [...]

It is a book about people I have met and things I have seen

and done in the country which is now my home." (Campbell,
1957a: ix-x).

Thus spake Campbell in a book entitled Portugal and pub
lished in the very year of his tragic death in a car accident

near Setúbal. Fifty years on, the somewhat controversial life,

opinions and literary activities of Mr. Roy Campbell, a South

African poet and hispanist of Scottish ascent, who was also

a traveller and a resident in Portugal and a pioneer (though
often inaccurate) translator of Portuguese literature, are

certainly well worth looking into.

Duarte, Maria de Deus, "Manuela Porto: tradução, um jogo

perigoso"

In the late forties, Manuela Porto (1912-1950) produced two

translations which mark not only a choice that brings them

together thematically, but also the debut in the Portuguese
language of Virginia Woolf (1891-1941) and of the little-

known American writer Hazel Victória Goodwin (d. 1960) —

A Room of One's Own and Dangerous Toys.
Manuela Porto's work as a translator shows itself to be a

process of autobiography and self-censorship in the unex-

pected choice of Dangerous Toys and of texts that defend the

cause of a new, free, women's writing; in her selection of

passages; in her omission of theories that lay at the basis of
fascist thinking, which she opposed; and also in her incorpo-
ration of the theme of suicide as a solution to the anxiety of

life. But at the same time as this inner, biographical process,
Porto's translations reveal a choice that denounces the times

and the situation of woman as a historical subject, as they



tell of the existence of a feminine life that was asphyxiating
and without real politicai action, promoting its polemic with

evocative language, but avoiding the direct defiance that

would have made that denunciation impossible.
Thus, in Dangerous Toys, in the first place, the translation of

a fictional text seen as innocuous entertainment is the pre-

text for a voice of resistance to the effacement of woman,

denouncing the difficulties of women who wanted to be

writers, artists, or actresses. In the second place, the omis-

sion of the direct defence of the moral and ethical supremacy

of the Iberian race expressed by some of the characters

allows for the parallel dangerous game of a plot that opens a

discussion of the themes of suicide, abortion, adultery, wom

en^ work, the possibility of personal ambition for fame, and

the possibility of greater freedom for women in conjugal
relations.

In its setting as a piece of innocuous reading, as a novel of

mystery and action, Dangerous Toys / Brinquedos Perigosos
circulated without great obstacles, without being questioned
about its aesthetic dimension and the possibility of incite-

ment to crime. In contrast, "Virginia Woolf. O problema da

Mulher nas Letras", revealing the feminization of translation

as an act of intervention, appeared to be more dangerous: it

was an alarm, opening the door to difference and renewal, an

alarm sounded against the material and ideological factors

that ignored, marginalized, and inhibited women, perpetuai
-

ing their passivity.

8. Puga, Rogério Miguel, "The Voyage of Magellan: A Dramatic

Chronicle for Radio (1948), de Laurie Lee. A percepção senso

rial em torno dos Descobrimentos Ibéricos"

In October 1946, the BBC Third Programme broadcasts The

Voyage ofMagellan, a "dramatic chronicle for radio" by Laurie

Lee (1914-1997). The script is published two years later with

illustrations by Edward Burra (1905-1977), and an intro-

ductory note by the Author, which defines the text as "an

experiment in radio drama". We analyse the techniques which

allow Lee to represent the first voyage around the world and

ali the adventures that the Portuguese navigator Fernão de

Magalhães (c. 1480-1521) faced, serving the Spanish Crown,

until his death in the Far East.
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9. Ceia, Carlos, "Descolorações Exóticas do Alentejo: Alentejo

Blue, de Mónica Ali"

Alentejo Blue (Doubleday, Londres, 2006), by Mónica Ali, is

the first English novel about Alentejo. It is a multi-layered
novel built with several short stories, told almost in slow

motion, about the misadventures of the uncharacteristic

inhabitants of a small imaginary village (Mamarrosa) some-

where in the South of Portugal. This essay proves that

Alentejo, as seen by Mónica Ali, cannot be just a synecdoche
of a lost country, misplaced in contemporary civilization, and

peopled with atypical heroes that no one will ever keep in

mind. This "collection of stories", as named by they Ali,

escorts the reader through an alleged exotic territory but

with an artificial ethics since the narrator will try to convince

ali travellers that the Alentejo is a lifeless and poignant place.
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