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1 — INTRODUÇÃO 

 

1.1 — Dos objectivos e sua justificação  

 

Quando nos ocorreu eleger para tema de tese de doutoramento em História da Arte 

Contemporânea, pela Universidade Nova de Lisboa, as relações entre o fado e as artes, 

durante o espaço de mais de um século (desde os anos 40 do XIX até meados da 

centúria seguinte), surgiram-nos de imediato algumas interrogações, ligadas à 

abordagem de uma canção sujeita a controvérsia, sobretudo no marco temporal 

escolhido, quando começou a ser odiada por uns e amada ou apenas tolerada por outros, 

algo que seria normal, se não envolvessem tais opções, naturais e lícitas, atitudes 

apaixonadas e empenhadamente combativas, de ambos os campos, sublinhe-se. Se isto 

pode parecer hoje algo raro e até absurdo, com todos os tipos musicais próprios e 

alheios de fácil forma absorvidos pela nossa sociedade de consumo permissivamente 

globalizada, tal não acontecia no século XIX, data de alguns dos mais vívidos ataques à 

toada popular lisboeta, ou, mais tarde, nos anos 30 da passada centúria, quando o fado 

sofreu ataques virulentos, como se de coisa pestífera e desvirilizante (chegou a dizer-se) 

se tratasse. Sobre ele choveram as acusações mais descabeladas, vindas de quadrantes 

ligados à Ditadura Militar e depois por parte do seu descendeste directo, o Estado Novo, 

que se prolongaria até 25 de Abril de 1974. Durante o mesmo período, no entanto, a 

trova alfacinha sofria idênticos tratos de polé por parte de alguns dos mais aguerridos 

adversários da ditadura salazarista. Também já durante os anos das grandes conspiratas 

antimonárquicas e da difusão e implantação sobretudo dos ideais republicanos mais 

radicais — e dos anarquistas e anarco-sindicalistas —, a canção das vielas, onde não 

moravam apenas gentes ditas de mau-porte, mas também muitos membros do aguerrido 

operariado proletário, seria atacada, neste caso, por difundir doutrinas ditas subversivas. 

Os republicanos burgueses olharam o fado com desconfiança, quando não com 

desprezo, porventura porque alguns titulares o admirassem e até cultivassem, a começar 

pelo penúltimo rei da dinastia brigantina. Derrubada a Monarquia, embora muitas 

fidalgas tivessem posto de parte o martelar no piano para dedilhar (em segredo) o 

pianinho, como a guitarra carinhosamente era tratada, a dita canção nacional (epíteto 

oitocentista gerador de muitas animosidades) alinhou declaradamente pelas hostes 

verde-rubras, sem hostilizar demasiado, no entanto, os vencidos do estandarte azul e 
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branco. Toada dos humildes e de sentimentos simples, narradora do dia-a-dia feito de 

pequenos nadas, de encontros e desencontros, amores e desamores, escritos por poetas 

populares, mais tarde chamados não-eruditos, este canto retintamente nacional, que, 

como diria José Régio, não significa nacionalista, foi servindo um imaginário tão 

curioso que mais tarde os vates de larga erudição não desdenhariam para ele escrever. 

Criada uma mitologia fadista, como inevitável sucede com os corpos vivos e vividos, 

esta seria fonte de inspiração das mais diversas artes, desde as do traço às da palavra, 

para se propagar, com o correr das décadas, às formas de comunicação mais 

sofisticadas, como adiante veremos. Mas não fujamos ao enunciar dos nossos 

propósitos, que não pecam por falta de ambição. Primeiro, haverá que deixar bem claro 

que não vamos abordar a canção lisboeta de um ponto de vista musical — para tal 

falecer-nos-ia competência —, mas como a trova emaranhada na História portuguesa de 

mais de um século. Como mais nenhuma outra manifestação musical esteve presente em 

todos os momentos bons e maus, registando, inspirando, criticando… e porque não?!, às 

vezes louvando e comemorando. Referimo-nos ao fado castiço, ao dos ceguinhos e ao 

das tabernas, ao de letras mais trabalhadas por gente que as tinha poucas, e aos que 

tendo muitas não desdenharam emprestá-las ou até escrevê-las de propósito; ao dos 

retiros mais ou menos populares; ao das tiradas revolucionárias e ao das patrióticas; ao 

fado revisteiro que soube ter no universo dos palcos o seu grande arauto; ao fado-canção 

e até ao simplesmente falado em fundo de guitarras e violas…De todo esse manancial 

nos socorreremos, para acompanhar, afinal, alguns dos fenómenos colectivamente 

vividos pelo País ao longo de três regimes políticos. E até veremos a trova a galgar 

fronteiras e a ir por esse mundo fora, como qualquer português que se preze, mesmo 

quando ainda não se sabia significar tal acto, em nós natural e às vezes necessário, 

abandonar o que se chamaria, num dia recente e nebuloso, sair da zona de conforto… 

Também nos compete, logo de início, dizer que a trova será nalguns casos protagonista, 

noutros simples cenário e, não raras vezes, mero pretexto. Foi assim que idealizámos 

esta longa e pouco cómoda jornada, que tem o sabor sempre agradável dos desafios 

difíceis e só utopicamente atingíveis. Tentámos, afinal, narrar a História e as histórias de 

uma longa relação por vezes ambígua — até porque dificilmente assumida —, e em 

inúmeras ocasiões plena de cumplicidades, como todos os amores impossíveis.   

Em termos de presença fadista, apenas no domínio das artes plásticas, ela surge 

reflectida nas diferentes formas de desenho (figurativo, estilizado, caricatural), bem 

como na pintura a óleo, aguarela, gravura e escultura, mas também na cenografia, 
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fotografia e até na própria arquitectura, se pensarmos que o primitivo e pouco 

sofisticado retiro fadista evoluirá, com o tempo, para a turística casa de fados. 

Impossível de existir sem poesia, como se sabe e atrás referimos, o género musical em 

causa também mobilizou o romance e a crónica, bem como o teatro, a opereta e o 

cinema, inaugurando o sonoro em Portugal. E irá ter ao serviço da sua difusão — 

convém não esquecer — o disco, a rádio, o filme documental ou ficcional e, mais 

modernamente, fora do nosso escopo, portanto, a televisão e todas as recentes técnicas a 

ela associadas. Sem contextualização histórica e pano de fundo social, tudo o que 

pudéssemos escrever pouco adiantaria ao estudo de um tema que parece despertar 

crescente curiosidade, ultrapassados os complexos que faziam do apreço pelo fado, 

sobretudo para certos grupos considerados mais intelectualizados, algo assim como um 

pecado, que, a existir, deveria permanecer no âmbito da estrita intimidade.  

Longamente associada à imagem cultural do Estado Novo, que da velha trova muito se 

aproveitou, nem por isso ela deixaria de interessar, apesar das suas humilíssimas raízes, 

antes e depois do regime salazarista, além de aos já mencionados poetas eruditos, 

também a investigadores, escritores, dramaturgos e até compositores clássicos. O seu 

imaginário apelou à sensibilidade de artistas naturalistas e modernistas, ao mesmo 

tempo que a dita canção nacional, já assim chamada em tempos monárquicos, 

despertava as tais condenações violentas e defesas apaixonadas. Para se fazer uma ideia 

dos muitos artistas plásticos que entre os séculos XIX e XX ficaram ligados somente a 

representações teatrais relacionadas com o fado, como sejam as das revistas e operetas, 

citaremos Rafael Bordalo Pinheiro, Augusto Pina, Eduardo Machado, José Barbosa, 

António Soares, Sarah Affonso, Eduardo Malta, Paulo Ferreira, Armando Bruno, Pinto 

de Campos, Júlio de Sousa, Leitão de Barros, Raquel Roque Gameiro, Maria Adelaide 

Lima Cruz e, de forma muito destacada, Stuart Carvalhais. Não motivaria a trova, 

entretanto, vasta bibliografia em termos qualitativos, ficando muita coisa (amiúde) por 

análises primárias, prosas louvaminheiras e edições de cariz turístico ou apostando num 

luxuoso trunfo gráfico. Parece agora proliferar como tema de ficção, quase sempre 

centrado na mesma personagem. Das muito honrosas (diversas) excepções existentes, 

foram-nos particularmente úteis, nesta tarefa nunca terminada, as seguintes obras: João 

Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa, Livraria Guimarães, 1903; 

Alberto Pimentel, A Triste Canção do Sul – Subsídios para a História do Fado, Lisboa, 

Livraria Central de Gomes Carvalho, 1904; Eduardo Sucena, Lisboa, o Fado e os 

Fadistas, Lisboa, Vega, 1992; e Rui Vieira Nery, Para Uma História do Fado, Lisboa, 
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Público/Corda Seca, Edições de Arte, 2004. Mas do problema das fontes de diversas 

naturezas falaremos mais adiante — e ver-se-á que elas estão longe da exiguidade. Isso 

mesmo procurámos demonstrar ao longo do nosso trabalho.  

 

1.1.1 — Pequeno discurso do método  

 

Depois de uma ponderação que obrigou a diversas leituras e algumas reflexões, 

afirmou-se-nos não apenas redutor, como quase faccioso, consagrar esta dissertação 

apenas às relações do fado — uma das nossas poucas manifestações únicas distintivas 

perante os demais países — somente com as artes plásticas. O próprio desenho da tese 

ambicionava coisa diversa. Surgia a oportunidade de tentar relacionar a trova com 

diversas formas de expressão artística e de sublinhar pelo exemplo a capacidade dela 

como inspiradora de obras populares e eruditas (se esta distinção ainda possui algum 

significado!) nos mais diversos domínios. Perante esse quadro aliciante, resistir à 

chamada para tentar tal empreendimento cairia na categoria do impensável. Os desafios, 

pensamos, apenas nos obrigam a tentar — ou a ousar, como neste caso será mais 

adequado dizer. Escolhida a via, como primeiro passo do percurso, iniciámos uma 

pesquisa sistemática de fontes, as mais diversas em origem e variedade de parentesco 

com tema. Que possamos conseguir com esta tese, nalguns casos, servir de estímulo 

para futuros estudos, já será gratificação bastante, porque trilhamos campo ainda muito 

longe de encontrar-se ausente de preconceitos. Como sabemos não existirem obras 

definitivas, muito menos nos domínios sujeitos à dinâmica da investigação, encaramos 

como motivo de agrado saber que outros virão completar o mínimo que iniciámos, 

emendar-nos, pôr em causa a forma como investigámos e interpretámos certos 

fenómenos. Como se sabe, a isso chama-se progresso no conhecimento, e, neste caso 

particular, interesse pelas nossas coisas, embora elas sejam cada vez mais de todos. Isso 

sucede pelo interesse que suscitam e devemos congratular-nos em possuir alguns 

trunfos importantes: nem todos os povos se podem gabar de ter manifestações artísticas 

tão originais como algumas nossas, que (por vezes) olhamos quase envergonhadamente. 

E tal não acontece, apenas, com a trova lisboeta mas com inúmeras manifestações 

populares portuguesas. Bastaria pensarmos num exemplo clássico, um fado criado por 

Alfredo Duarte, o Marceneiro, chamado O Bêbado Pintor, com letra do poeta Henrique 

Rego, antigo tipógrafo, para vermos o potencial narrativo desta expressão popular:   
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Encostado sem brio ao balcão da taberna 

De nauseabunda cor e tábua carcomida 

O bêbado pintor a lápis desenhou 

O retrato fiel duma mulher perdida 

 

Era noite invernosa e o vento desabrido 

Num louco galopar ferozmente rugia, 

Vergastando os pinhais, pelos campos corria, 

Como um triste grilheta ao degredo fugido. 

Num antro pestilento, infame e corrompido, 

Imagem de bordel, cenário de caverna, 

Vendia-se veneno à luz duma lanterna 

À turba que se mata, ingerindo aguardente, 

Estava um jovem pintor, atrofiando a mente, 

Encostado sem brio ao balcão da taberna. 

 

Rameiras das banais, num doido desafio, 

Exploravam do artista a sua parca féria, 

E ele na embriaguez do vinho e da miséria, 

Cedia às tentações daquele mulherio. 

Nem mesmo a própria luz nem mesmo o próprio frio, 

Daquele vazadouro onde se queima a vida, 

Faziam incutir à corja pervertida, 

Um sentimento bom d’amor e compaixão, 

P’lo ébrio que encostava a fronte ao vil balcão, 

De nauseabunda cor e tábua carcomida. 

 

Impudica mulher, perante o vil bulício 

De copos tilintando e de boçais gracejos, 

Agarrou-se ao rapaz, cobrindo-o de beijos, 

Perguntou-lhe a sorrir, qual era o seu oficio, 

Ele a cambalear, fazendo um sacrifício, 

Lhe diz a profissão em que se iniciou, 

Ela escutando tal, pedindo-lhe alcançou 

Que então lhe desenhasse o rosto provocante, 

E num sujo papel, o rosto da bacante 

O bêbado pintor a lápis desenhou. 

 

Retocou o perfil e por baixo escreveu, 

Numa legível letra o seu modesto nome, 

Que um ébrio esfarrapado e o rosto cheio de fome, 

Com voz rascante e rouca à desgraçada leu, 

Esta, louca de dor, para o jovem correu, 

Beijando-lhe muito o rosto, abraça-o de seguida... 

Era a mãe do pintor, e a turba comovida, 

Pasma ante aquele quadro, original, estranho, 

Enquanto o pobre artista amarfanha o desenho: 

O retrato fiel duma mulher perdida. 
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Parece-nos fácil perceber a razão que credita o fado como uma das canções urbanas que 

mais interesse desperta em toda a parte. Nações longínquas procuram entendê-lo, 

cultuam-no, chega a haver quem aprenda português para poder ler os seus versos. Mais 

perto, logo aqui ao lado, a trova nostálgica lisboeta encontra um eco tanto mais 

desvanecedor quanto é certo possuírem os demais habitantes da península comum 

algumas das manifestações artísticas populares mais interessantes do planeta. 

Gostaríamos de salientar, desde já, que este trabalho não é nem um panfleto a favor ou 

contra quem ou o que quer que seja — e nem pretende convencer ou muito menos 

converter ninguém. Assenta na investigação possível e no engenho disponível, mas 

sempre se procurou reger pelo rigor científico. Tudo isto não implica que devamos dizer 

que se procurou dar corpo a uma tese neutra, tanto mais que tenta detectar o fado na 

nossa vivência histórica durante um determinado período temporal. Nada de 

construtivo, pensamos, se faz a coberto do subterfúgio da neutralidade — e pensamos 

que tal posição roça não raras vezes a mistificação. 

Desde há anos que nos interessamos pela chamada História Cultural ou Estudos 

Culturais, como também se ouve dizer, ou, ainda, Nova História Cultural ou História 

das Culturas, porventura a designação com mais sentido, como veremos adiante. 

Elemento de revitalização no domínio da historiografia, tornou-se o elo de ligação entre 

as diversas Ciências Humanas, desde a Filosofia à História da Arte, passando pela 

História, com a Antropologia e a Sociologia, estas últimas ainda olhadas por alguns com 

certas reticências. Herança do século XIX, o predomínio da História seria vítima das 

transformações operadas na centúria seguinte, que entenderia, sobretudo na sua segunda 

metade, devido às situações extremas vividas pelo mundo, que nem sempre (ou talvez 

mesmo nunca…) apenas uma ciência poderia analisar globalmente um problema. 

Convidava-se o investigador à multidisciplinaridade, sem que qualquer das ciências 

implicadas num dado processo perdessem a sua posição identitária, pois o que se trata é 

de uma potenciação de olhares. A isso aconselhava a complexidade sempre crescente da 

realidade, constantemente geradora de posições diversas traduzidas em narrativas 

múltiplas e com toda a certeza muitas vezes discordantes.      

Não é o historiador da Arte pouco importante em quanto à cultura toca, ou, talvez 

melhor, naquilo que ao seu registo em conceito superior concerne, mas não lhe seria 

possível acumular conhecimentos suficientes para abarcar, quando empreende um 

trabalho como o aqui proposto, além das artes plásticas, a arquitectura, os diversos 

géneros literários, o teatro, a música, a rádio, o cinema, a fotografia… Já deixamos de 
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fora as novas tecnologias do universo do conhecimento e da comunicação, por serem 

alheias ao nosso escopo temporal.  

Com todos os perigos que isso encerra — e tentar avançar nalguma coisa é sempre 

encará-los —, o conceito da representação é um caminho muitas vezes difícil, porque 

quantas vezes por inexistência o referente foge ao exercício da prova. Por isso há que 

lançar mão dos resíduos desse passado que é matéria de trabalho, dos testemunhos dele 

guardados para se chegar à proximidade de interpretação de um real, procurando-se 

porventura alcançar não a inatingível verdade, mas o que mais perto dela se encontre.1   

Deu-nos o século passado a possibilidade de uma multiplicidade historiográfica, 

abrangendo nomeadamente a história das sociedades, a demografia, a estatística 

rigorosa, e, sobretudo, as mentalidades em perspectiva histórica, que (ainda) tivemos a 

oportunidade de estudar na FCSH da Universidade Nova de Lisboa.  

Razão principal do nosso interesse pela História Cultural foi, seguramente, a sua 

abertura à chamada cultura popular, aos hábitos de grupos sociais, formas de 

narratividade, etc. Começou a haver lugar para uma série de manifestações alheias à 

concepção da arte digna de figurar nos museus ou da literatura com possibilidades de 

vencer o Nobel, que, de qualquer forma, provêm das mesmas sociedades que foram 

capazes de gerar uma infinidade de coisas até há relativamente pouco tempo 

consideradas menores. O homem comum passou a constituir alguém capaz de produzir 

cultura nos gestos simples do seu dia-a-dia, desde o cozinhado que sabe fazer ao livro 

que lê, nele deixando a sua marca de criatividade, como receptor do que outro escreveu. 

Operou-se, portanto, toda uma revolução na noção de cultura, porque começaram a 

mostrar-se como dignos objectos de estudo as formas de relacionamento dentro de um 

núcleo social, as maneiras dos seres humanos se relacionarem com o meio em que se 

encontram, a forma como usufruem dos difusores de educação a que tenham acesso, a 

utilização dos chamados media… Também estes dois últimos domínios, que difundem a 

cultura se transformaram em apetecidos objectos de estudo, bem como a forma como 

cumprem os propósitos a que se destinam. Meios de difusão como a literatura de cordel, 

muito rica em determinadas épocas no nosso País, constituem, por seu turno, 

                                                             
1
 -  Cf. alguns dos autores importantes da História Cultural Francesa, como o historiador Roger Chartier 

(Cultural History, Cambridge, Polity Press, 1988); e Paul Ricoeur (L’écriture de l’histoire et la 

répresentation du passé, in Annales. Histoire, Sciences Sociales, Paris, Armand Colin, n.º 4, 2000). 

Também se revelam úteis Reinhardt Koselleck (L’expérience de l’Histoire, Paris, Gallimard, 1997) e 

Michel de Certeau (L'écriture de l'histoire, Paris, Gallimard, 1975) e André Burguière, ed., Histoire de la 

France: les formes de la culture, Paris, Le Seuil, 1993).  
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importantes fontes de estudo, da mesma forma que a transmissão oral adquire especial 

importância, devendo proceder-se ao seu registo escrito ou gravado. Todos os actos do 

dia-a-dia social podem ser transformados em dados de análise, ao mesmo tempo que as 

práticas e as representações se apresentam como um útil elemento de estudo das 

sociedades. A escola, por exemplo, é pertença de uma determinada prática cultural, 

destinando-se a transmitir aos seus alunos conhecimentos que são, afinal, representações 

destinadas a atingir determinados objectivos. A saber: que eles absorvam regras 

gramaticais tendentes a uma boa e uniforme comunicação, princípios considerados 

importantes para o regime em vigor, normas sociais que permitam o convívio. As 

representações podem ligar-se ao imaginário, como sucede com certas visões do poder2, 

e, num conjunto de significados já alicerçado, existe a possibilidade de conduzir ao 

símbolo, importante para diversas disciplinas, incluindo a psicologia, pois pode gerar 

um conceito. Os símbolos mostram-se relevantes no domínio comunicacional, tal como 

as representações, quando dirigidas, podem desembocar na ideologia. Será o sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, com vasta e influente obra, que fará a ligação entre os estudos 

culturais e políticos.  

Além dos autores franceses mais importantes (Michel de Certeau, Roger Chartier, o já 

citado Bourdieu, alguns dos homens dos Annales, como Georges Duby ou Jacques Le 

Goff), que beneficiaram de algumas reflexões percucientes de Michel Foucault, conta a 

História Cultural com as visões da chamada escola inglesa, com nomes como Eric 

Hobsbawm, Edward Thompson, Christopher Hill e Peter Burke.  Este último historiador 

caracteriza-se por perspectivas de grande originalidade, amplamente demonstrada, por 

exemplo, numa conferência dada em Espanha, em 2006, na qual sublinhou a 

importância da tradução na História Cultural, falando mesmo de tradução cultural. 

Para tanto deu o exemplo da antropóloga Laura Bohannan, que decidiu contar a história 

de Hamlet numa aldeia localizada na África Ocidental — e viu a sua narrativa corrigida 

pelos anciãos presentes até a mesma corresponder aos cânones vigentes na cultura 

local.3 Diz este professor jubilado da Universidade de Cambridge: 

Se o passado é um país estrangeiro, como alguns académicos gostam de dizer, então 

todos os historiadores devem ser olhados como tradutores entre o passado e o presente. 

Tal como os antropólogos, traduzem de uma cultura para outra mais do que de uma 

                                                             
2 - Cf. Jacques Le Goff, O Imaginário Medieval, Lisboa, Estampa, 1994. 
3
 - Peter Burke, Translating texts, translating cultures in early modern Europe, conferência proferida na 

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Madrid, Foro Complutense, 2006, pp.1-2. 
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língua para outra. (…) A história das missões cristãs fora da Europa está cheia das 

confusões que geralmente se verificam quando as pessoas tentam divulgar as suas ideias 

culturais numa cultura diferente da sua. Os jesuítas, por exemplo, desenvolveram a sua 

acção na China, Japão e sul da Índia, bem como no Brasil e no Paraguai. As suas 

dificuldades começaram com o problema da tradução da palavra Deus. Por vezes 

escolhiam um equivalente local, como a palavra chinesa Tien, que, literalmente, 

significa paraíso. Neste caso, os chineses podem ter sido levados a pensar que a nova 

religião era apenas uma versão das suas crenças tradicionais. E por esta razão outros 

jesuítas recusaram-se a traduzir a palavra Deus, fugindo assim aos mal-entendidos, mas 

pagando o preço de não se fazerem entender. (…) Como Matteo Ricci descobriu, se um 

[jesuíta] se vestisse com o seu hábito ou com as vestes de um monge budista, a elite 

chinesa nunca o levaria a sério. O jesuíta decidiu então envergar as roupagens de um 

académico confuciano, traduzindo assim a sua posição social para chinês. (…) Na 

Europa (…) surgiu a acusação de que jesuítas se tinham convertido à religião dos 

chineses, em vez de os terem convertido ao cristianismo. O que em Pequim pareceu ser 

uma boa tradução cultural, considerou-se em Roma uma tradução errada. (…) 4 

 

Num dos seus livros relativamente recentes, What is Cultural History?, editado em 

2004, Burke procura pôr em relevo a importância da História Cultural e fala da sua 

redescoberta nos anos 70 do século passado. Lembra que ela tem por missão analisar, 

por exemplo, elementos e conflitualidades existentes em diversas culturas. Aponta que 

enquanto os franceses preferiram a história das civilizações, das mentalidades, os 

estudos sobre o imaginário, americanos e alemães enveredaram por outros caminhos, 

que não seriam partilhados pelos ingleses. Burke define as fases da História Cultural da 

seguinte forma: História Clássica (1800 a 1950), História Social da Arte (1930 e 1940); 

nos anos 50 do século passado dá-se uma redescoberta da História Cultural Popular 

(1950 e 1960) e a Nova História Cultural iniciar-se-ia a partir da década de 70 do século 

XX. Logo nessa altura, a par de muitas discordâncias e conflitos de raiz filosófica, 

política (surgem as resistências dos historiadores marxistas) e também com outras 

tendências, instala-se o confronto intelectual entre uma história destinada às grandes 

narrativas e uma micro-história, que, por contraposição às grandes generalizações 

influenciadas pela chamada civilização ocidental, rumo à globalização, tenderá a 

ocupar-se da cultura dos pequenos espaços, como fez o francês Emmanuel Le Roy 

Ladurie, ao publicar, em 1975, Montaillou, village occitan de 1294-1324. Nesta obra, o 

                                                             
4
 - Idem, ibidem, pp.2-3 
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autor, discípulo de Fernand Braudel e antigo membro do Partido Comunista Francês, 

estuda a história de uma aldeia da Haute-Ariége, infestada pelo catarismo, dando corpo 

ao que se chamaria antropologia histórica. Idêntico percurso seguiria o italiano Carlo 

Ginzburg, com os seus trabalhos, entre os quais sobressai I Formaggi e i vermi (1975),5 

que foca o processo da Inquisição, em 1584, movido ao alegado herege Domenico 

Scandela, um moleiro conhecido por Menocchio, que fizera considerandos sobre a 

fermentação dos queijos consideradas heréticas.   

Alicerçada nas obras de teóricos como Jurgen Habermas, Mikhail Baktin, Norbert Elias, 

Michel Foucault ou Pierre Bourdieu, com a sua importante teoria do habitus, a Nova 

História Cultural interessa-se pelas mais diversas actividades, desde o exercício das 

convicções religiosas à forma de comer ou estar à mesa, passando pela linguística, os 

desportos, etc. O estudo das representações, já atrás focado, que permitem a formação 

do imaginário social, também se apresenta sempre de grande relevância, bem como a 

memória, o vestuário, a gastronomia… 

Surgem autores que clamam ser tudo uma invenção, inclusivamente a própria História 

Cultural… Já Eric Hobsbawm (1917-2012), professor universitário jubilado e antigo 

combatente da Segunda Guerra Mundial, marxista convicto até à morte, coordenara, em 

1983, com Terence Ranger o livro The Invention of Tradition,6 destinado a demonstrar 

que muitas das tradições consideradas velhas de séculos constituem puras invenções… 

Tal aconteceu, por exemplo, em relação a diversos rituais britânicos, ligadas à 

monarquia e outras esferas importantes da sociedade, dados dolosamente como 

antiquíssimos em prol do fomento da coesão nacional. 

Embora a Nova História Cultural tenha sofrido reveses, demonstra ainda grandes 

potencialidades, proporcionando cada vez mais o protagonismo ao homem comum e ao 

seu poder narrativo. Claro que Burke deixa tudo em aberto, admitindo, inclusivamente, 

que a sua disciplina esteja a chegar ao fim, no preciso momento em que as suas 

contribuições ainda se afirmam em pleno florescimento, como acontece nos Estados 

Unidos. Deveria porventura passar a chamar-se, por tudo isso, História das Culturas. 

Pensamos que algo se impõe dizer sobre Pierre Bourdieu (1930-2002), sem dúvida uma 

das personalidades marcantes das Ciências Sociais e das Humanidades no século XX. 

                                                             
5
 - Peter Burke, What is Cultural History?, Cambridge, 2004; Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, 

village occitan de 1294-1324, Paris, Folio-Histoire, 2008; Carlo Ginzburg, Le fromage et les    

vers:l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Aubier-Histoires, 1993.  
6 - Eric Hobsbawm e Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge,Canto, 1992.  
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Limita-nos aqui a falar do seu habitus,7
 conceito herdado de Aristóteles e de São Tomás, 

que o sociólogo decidiu recuperar para com ele trabalhar as formas de percepção e 

apreciação. Põe ao serviço da sociologia o conceito de doxa, pertencente a Husserl, para 

nele fixar a atitude natural do quotidiano, na junção das estruturas mentais e sociais que 

revelam o que nos rodeia de forma indiscutível. Como dizia este autor, o habitus 

constitui um conjunto de desejos, vontades e habilidades, socialmente constituídas, que 

são ao mesmo tempo cognitivas, emotivas, estéticas e éticas. A sociedade é composta 

por diversos campos (espaços de relações entre grupos com diferentes posicionamentos 

sociais, que são espaços de disputa e jogo de poder). Dotados de relativa autonomia, 

esses campos são regidos por regras próprias. A organização do território social faz-se 

através do capital económico e do capital cultural — e as respectivas distribuições 

conduzem às áreas de confronto nas sociedades mais evoluídas.  

Director do Centre de Sociologie Européene do Collège de France, autor de obra 

extensa e densa, Bourdieu debruçou-se sobre muitos dos fenómenos humanos, desde a 

linguagem e o poder simbólico até à dominação masculina, desenvolvendo intensa 

actividade como editor. Fundador da revista Actes de la recherche en sciences sociales, 

orientou-a durante mais de trinta anos, facultando as suas páginas aos escritos mais 

inovadores no domínio da investigação sociológica. Também foi responsável pela série 

Le sens commun das Éditions de Minuit.   

 

1.2    —  Nacionalismo, identidade e interrogações 

 

Para o erudito (e então jovem) autor Afonso Lopes Vieira, que às vezes gostava de se 

fazer passar por uma espécie de poeta popular de nível olímpico, o fado podia resumir-se, 

afinal, em quadras significativamente marcadas pelo mais declarados preconceitos:  

                                 (…) 

                                 Nas vielas do amor à noite passa 

                                 O fado da miséria e humilhação 

                                 Oh vozes roucas, harpas da desgraça, 

                                 Oh versos coxos, cheio d’emoção!  
 

                                 Cegos, cantais o grande e horrível crime! 

                                 E por aldeias, pelos povoados,  

                                Arrastais a lamúria onde se exprime 

                                                             
7
 - Cf. Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979. 
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                                A velha voz d’Homeros desgraçados!8 

 

Escusado é dizer que em campo diametralmente oposto, Artur Arriegas, um empolgado 

vate fadista popular, dava esta opinião sobre a canção por ele idolatrada: 

                            Esse teu canto, o Fado, há-de ser imortal! 

                            Nunca se evolará dos nossos corações! 

                            Doce trovar d’amor! Oh! Canção Nacional! 

                            Tu és de todo o mundo, a Canção das Canções!9  

 

Um terceiro poeta (e dramaturgo), de que quem adiante falaremos amplamente, António 

Botto, este de cariz modernista, escreveria por seu turno: 

O FADO 

Desde piqueno 

- O meu Sonho, 

Era chegar a ser homem, 

E ser marujo! – embarcar... 

Hoje, 

Vejo que a vida não deve 

Ser vivida com paixão; 

- Tudo foge ao nosso olhar. 

(…) 

Triste de quem tem amores, 

Triste de quem os não tem; 

De toda a maneira é triste 

Sentir saudades de alguém. 

E era aclamado! 

Sentiam 

A nostalgia do fado 

Na minha voz 

                                                             
8
 - Se nesta quadra o poeta foca os pobres cegos divulgadores do fado lisboeta pelos caminhos do País, 

sempre se poderia dizer que um Homero, mesmo desgraçado, pode  ser alguém com lugar na História da 

Literatura… Afonso Lopes Vieira mostrar-se-ia, afinal, muito mais sincero quando afirmou: A nação que 

adoptasse como seu hino poético toada semelhante, estaria em verdade perdida. O Fado é a lastimosa 

glória de Lisboa — uma vergonha lírica. In Notícias Ilustrado, nº. 44, edição de  14 de Abril de 1929. 

Os versos podem encontrar-se in Alberto Pimentel, A Triste Canção do Sul – Subsídios para a História 

do Fado, Lisboa, Livraria Central  de Gomes de Carvalho, 1904, p. 302 
9
 - Artur Arriegas, in A Trova Portuguesa , Lisboa, Livraria Barateira, 1922, p.8. 
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Pouco amorosa mas quente; 

- Numa lágrima, 

Dizia, 

O meu passado e o meu presente. 

(…) 

Depois, um dia, casei 

- P´ra mais vida conhecer. 

Nisto embarco por dois anos. 

Deixo a mulher – e lá vou 

Servir a Pátria!, 

Servi-la 

Com aprumo e galhardia! 

Que o digam estas divisas 

Que são a minha alegria. 

Agora volto. Com outro 

Se ajuntou essa perdida; 

- Com outro geme o seu cio 

Destrambelhado e mordente. 

Com outro, dizem; - com «outros», 

Direi eu a toda a gente! 

Triste de quem tem amores, 

Triste de quem os não tem; 

De toda a maneira é triste 

Sentir saudades de alguém.
10

 

                           

Transparece em qualquer destas três abordagens poéticas uma carga de sentimento 

(pouco importa classificá-lo) — e só por si proporcionam, cremos, a medida da 

complexidade do tema abordado. Isso tornar-se-á mais nítido, porém, se avaliarmos 

mais três opiniões sobre o mesmo assunto, desta vez em prosa e procurando traduzir 

uma outra dimensão dos múltiplos problemas envolventes. Se podemos integrar os 

primeiros casos no domínio do gosto, porventura em Botto aliado a um quase fatalismo, 

                                                             
10

 - Cf. António Botto, Canções e outros poemas, edição, cronologia e introdução de Eduardo Pitta, 

Lisboa, Quasi Edições, 2008; ou António Botto, Obras Completas, volume I, 14.ª edição, Lisboa, Livraria 

Bertrand, s/d.  
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nos seguintes surgirá um factor diferente: o nacionalismo dos que vêem na trova urbana 

não um elemento de interesse artístico, mas um atentado às nossas raízes culturais. 

Começaremos por um importante cientista português do século XIX, Rocha Peixoto, 

que afirma:  

(…) Portanto, o Fado e o que nele se diz de sonho, de sombra, de amor, de ciúme, de 

ausência, de saudade, e, principalmente, de conformação com o cru e negro império do 

destino, eis o que exprime dramaticamente a feição da alma nacional. O Fado é 

português, é toda uma mentalidade, é toda uma História…11 

 

Já no século XX, Fialho de Almeida, escritor com grande audiência, jornalista, homem 

com formação científica, dado que também era médico, escreverá: 

O Fado não é o tal queixume aiado e lírico da baceira lusitânica geral, mas um canto de 

criminais, uma chorosa elegia de taberna, cárcere e alcouce, em Portugal nascida não da 

sensibilidade cândida do povo, mas nas vielas da Madragoa e Mouraria, nos fauburgos 

de Chelas, Alcântara e Beato, nos retiros da Penha e nos chinquilhos da Ajuda, em toda 

a parte onde petintais e fadistonas crapulam promiscuamente os seus vícios violentos e 

os seus fumegantes amores de bestas feras. Nesta carne de miséria é que a delinquência 

nata ou ocasional tende a perdurar nos crânios a ideia de um destino esquiliano, fatídico, 

fora da sociedade e da lei, de onde os fadistas sacam maravilhosos lieder de poesia 

lírica, criminal ardente, airada, uivando lamentações e z’ais prolongados, confessando a 

fraqueza de vencidos (…)12
  

Não deixa de ser curioso registar também a visão de um intelectual de uma geração 

mais moça que a de Fialho, o ex-diplomata José Gomes Ferreira13, que, pensamos, à 

data em que produziu o texto abaixo transcrito ainda não perfilharia a militância 

comunista, vindo ainda relativamente longe o neo-realismo: 

(…) E o fadista começou a contar a história daquela mãe que pediu a Nossa Senhora a 

mercê de dar novos olhos à sua filha cega! Depois descreveu os horrores da Grande 

Guerra! Em seguida insistiu na evocação dos feridos dum hospital, mutilados, longe das 

suas mãezinhas. E acabou por dizer, em versos ingénuos, o drama daquela rapariga 

perdida que apanhou uma facada quando se ia regenerar! Tudo isto em ré menor! (…)14
  

                                                             
11

 - Rocha Peixoto, Crónicas Científicas, Porto, Livraria Chardron, 1897, p. 124. 
12

 - Fialho de Almeida, Estâncias de Arte e de Saudade, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1921, p. 387. 
13

 - Gostaríamos de sublinhar não apenas o nosso grande apreço pela figura de José Gomes Ferreira 

(1900-1995), como vulto maior da nossa cultura, bem como o respeito que sempre por ele nutrimos 

enquanto exemplar mestre de civismo.    
14

 - In Notícias Ilustrado, nº. 174,  edição de 11 de Novembro de 1931. 
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Se os «desabafos» poéticos do começo possuem um cunho emocional, como atrás se 

disse, estes três pedaços de prosa revelam, cada um à sua maneira, claro, formas de 

reacção nacionalista perante a trova, que menorizaria mentalmente a nossa imagem 

perante o mundo. Acresce dizer-se que a prosa de José Gomes Ferreira tem por 

contraponto o embaraço de ter levado a uma autêntica casa de sofrer, leia-se retiro 

fadista, um amigo inglês, visivelmente confundido com o espectáculo ali apresentado. 

Poeta de grande talento, músico e compositor, autor das letras de algumas das chamadas 

canções heróicas, musicadas por Fernando Lopes-Graça, o nosso antigo cônsul na 

Noruega colaboraria, nessa mesma década de 30 do século XX em que as palavras atrás 

reproduzidas escreveu, no filme Aldeia da Roupa Branca, de Chianca de Garcia. Nele 

foi co-autor do divertido argumento, valorizado pelas interpretações dos principais 

intervenientes, entre as quais a de Beatriz Costa no seu melhor, mas também a actuação 

de Hermínia Silva, criadora nessa película do famoso Fado do Retiro. Tal como já 

escrevemos noutras ocasiões, a trova estará sempre presente no nosso cinema — e terá 

peso para isso acontecer…mesmo quando os argumentistas a abominam. 

Não significa isto condenação de eventual ilegitimidade em não se gostar de fado — ou 

até da liberdade de combatê-lo, como vinham fazendo certas personalidades, com maior 

ou menor veemência, desde há muito, caso do multifacetado António Arroio15. Todos 

estavam no seu pleníssimo direito, tanto os que não gostavam, como aqueles que não 

passavam sem ele. Só que entre os primeiros há uma militância que visa a destruição da 

trova, que a execra de tal forma que isso apenas se compreende porque aquela significa 

algo considerado desenquadrado de uma estrutura delineada para continuar uma 

tradição. Ao ocuparmo-nos do significado do fado somente no seu aspecto literário, que 

para o musical nos faleceria competência, vemos que sempre o atacam pelo seu registo 

melancólico, triste, descrição de amores infelizes, cenas de um dia-a-dia urbano 

marcado pela extrema dureza. A tudo isso não raras vezes se contrapõe a alegria, o 

colorido dinâmico do nosso folclore, na tradição norte-europeia das manifestações 

telúricas. O atrás citado compositor Lopes-Graça colaborará com o etnólogo francês 

Michel Giacometti, embora negados os auspícios da Fundação Gulbenkian, na recolha 

de material para a edição, entre 1960 e 1970, de cinco discos intitulados Antologia da 

                                                             
15

- Engenheiro, político, crítico de arte e professor, que, para além da sua carreira como técnico, foi autor 

de obras sobre literatura, música e artes plásticas — e grande impulsionador do ensino técnico e das 

(impropriamente) chamadas artes decorativas. António Arroio (1856-1934) faria os seus mais 

contundentes ataques ao fado numa palestra dedicada aos estudante da Universidade de Coimbra, 

posteriormente editada como apêndice ao livro intitulado O Canto Coral e a Sua Função Social, 

Coimbra, França Amado, 1909. 
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Música Regional Portuguesa, responsabilidade dos Arquivos Sonoros Portugueses. 

Estes serão considerados um exemplo do que devia ser realizado nos diversos países 

que têm ricas tradições originais16
. Escusado é dizer-se que o músico, que desde cedo 

seguirá o ideário comunista, dará o fado como cancro da vida e da cultura nacionais, 

opinião reforçada mais tarde quando lhe chama execrando (…) produto da corrupção 

da sensibilidade artística e moral, quando não indústria organizada e altamente 

lucrativa.17   

Não fora certamente por acaso, entretanto, que Alberto Pimentel dera por título ao livro 

sobre o folclore da sua região As Alegres Canções do Norte, enquanto chamara ao que 

escreveu sobre o fado A Triste Canção do Sul, nos primeiros anos do século XX…  

Segundo Eduardo Lourenço, Portugal é um país que não possui problemas de identidade 

nacional propriamente ditos. De acordo com aquele pensador, a nossa questão essencial 

reside no que procuramos reflectir como concretização e afirmação do nosso labor 

multissecular, enquanto justificação do termos sido e sermos no presente.18
  

Mas toda a nossa identidade tem por base a palavra, porque como reflecte o mesmo 

autor é sob a pluma de Garrett que pela primeira vez, e a fundo, Portugal se interroga, 

ou melhor, que Portugal se converte em permanente interpelação para todos nós.19
 

Muito antes, seria outro homem de primeira plana, José Régio, a fazer referência à 

dimensão literária chamada a suportar-nos enquanto nação, ao afirmar: Borbulham 

mares de lágrimas na nossa literatura. O fado, canção nacional que disso mesmo vive, 

toca não só a alma dos simples ou incultos, rudes ou até depravados, como, em certos 

recessos conservados primitivos, a de muitos dos nossos chamados intelectuais.20   

Transformada naquilo que Pierre Bourdieu considerava um habitus, através da história 

literária, a nossa literatura não estava minimamente interessada nas letras dos fados dos 

séculos XIX e boas décadas do XX, dado que só olhava à representação da genialidade 

dos povos, dentro do ideal romântico que assim determinava. Pretenso espelho do que 

éramos, acentuar-se-ia a sua importância na transição do século XIX para o seguinte, 

                                                             
16

- Alain Daniélou, director do International Institute for Comparative Studies and Documentation, in 

The World of Music, vol. X, n.º 3. 
17

- In António Osório, A Mitologia  Fadista, Lisboa, Livros Horizonte, 1974, p. inicial, s/n. Fernando 

Lopes-Graça (1906- 1994), além de um dos nossos mais importantes compositores, foi grande divulgador 

cultural e valoroso oposicionista à ditadura de Salazar. 
18

 -  Cf. Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade. Psicanálise Mítica do Destino Português, Lisboa,  

D. Quixote,  1978,  pp.13-14,  e Nós e a Europa ou as duas razões,  4ª ed. Lisboa, Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 1994,  p. 19. 
19

 - Idem, Labirinto…, p. 89. 
20

 - In António Osório, op. cit., pp. iniciais, s/n. 
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com o incremento do nacionalismo, primeiro animado pela República, com a sua 

intervenção nas trincheiras do Grande Guerra de 1914-1918, e, depois, chegado o 

regime salazarista e transformados os territórios coloniais em pedra de toque da nossa 

verdadeira dimensão mundial, mais a análise dos desígnios nacionais passaram a ficar 

nas mãos dos escritores. Cabia-lhes, independentemente do quadrante político e da 

pertença a múltiplos e diacrónicos movimentos, desde o chamamento patriótico de 

Alexandre Herculano, discorrer sobre os caminhos e as realidades nacionais, reflectir 

sobre o devir colectivo. Considerado uma nação decadente pelo ex-combatente liberal e 

introdutor entre nós do romance histórico, Portugal, que veria mais nítido esse 

diagnóstico com a Geração de 70, repousava nos seus homens da pena para lhe aliviar 

os males e formar uma verdadeira cultura nacional. Sensíveis tiveram estes de mostrar-

se à humilhação do Ultimato britânico (1890), fonte de empolgados versos e prosas, 

desiludidos alguns pela gorada tentativa de instauração republicana de 31 de Janeiro de 

1891, tristes e preocupados todos com as graves crises político-económicas. Os mitos 

iam acentuando o clima difícil do ser-se português em ponto pequeníssimo, quando já 

se fora grande, transcontinental, globalizante avant la lettre — e agora se era 

dependente, débil, embora o espírito pedisse tarefas imensas, que as cruéis 

circunstâncias negavam. Geram-se os meandros da constante interrogação sobre como 

modelar o futuro, que se apresenta tudo menos risonho com as sucessivas desilusões da 

República implantada em 1910. Uma das suas figuras mais importantes, Teófilo Braga, 

estudioso incansável, que ao fado pouca atenção dedicará, aponta, segundo o critério 

germânico da originalidade, como supremos patronos da nação, além de Gil Vicente, 

Camões e Almeida Garrett. Teriam sido eles o verdadeiro cimento em épocas 

conturbadas, os vultos capazes de manter as tradições constantemente mitificadas e de 

cuja falibilidade por ilusórias falaremos noutro ponto. Para o citado professor e (por 

lapso de tempo breve) Presidente da República, introdutor entre nós do positivismo, o 

estudo de Camões não podia ser feito apenas através da obra, porque não dava a sua 

verdadeira dimensão, que só ficava completa quando se divisava nele uma feição 

orgânica, capaz de elucidar sobre os problemas da nossa literatura e da nossa raça.21
  

Será o autor de Os Lusíadas, como se sabe, aquele que conhecerá uma profunda adesão 

popular, manifestada nas comemorações do tricentenário da sua morte, que decorreram 

entre 8 e 10 de Junho de 1880. Tratado pelo vulgo como se fosse um santo, numa altura 

                                                             
21

 - Cf. Teófilo Braga, Garrett e os dramas românticos, Porto, Chardron, 1905, pp. 674-675; e do mesmo 

autor História de Camões, Porto, Imprensa Portuguesa, 1873, p. 2. 
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em que o País se debatia com uma das suas crises quase constantes, o poeta tornava-se 

assim num involuntário símbolo do movimento de contestação da monarquia e 

exigência de democracia, que o Comité de Salvação Nacional, responsável pelas 

festividades, declaradamente promovia, não contando apenas com republicanos, pois até 

monárquicos convictos como Ramalho Ortigão a ele aderiram. Isso mesmo sublinhavam 

os jornais da época, que falavam no significado de uma adesão interclassista e em 

revivescência nacional. Apontado como síntese grandiosa da alma portuguesa, o poeta, 

visto sob o prisma do positivismo, podia ser apresentado pela Imprensa como o sublime 

acordo entre as conclusões científicas das mais elevadas inteligências da Europa e a 

intuição da alma popular que encontram em Camões o representante duma literatura 

inteira e a síntese da nacionalidade.22 De salientar que as comemorações, que muito 

desagradaram à Casa Real, dado que a própria estátua do vate se apresentava coberta de 

crepes, também se estenderam ao Brasil com idênticas manifestações entusiásticas — e 

saldaram-se pela publicação de diversos estudos críticos sobre Camões. Recorde-se que 

também o regime salazarista aproveitaria em seu proveito a figura do grande épico e não 

menor lírico, apresentando-o como figura de união entre todos os portugueses, e, 

durante as guerras coloniais, era nesse dia 10 de Junho que se fazia a solene entrega das 

condecorações mais importantes aos militares que se haviam distinguido nas três frentes 

de combate africanas, ou aos seus representantes, caso aqueles tivessem perecido em 

acção.  

Encarados como uma autêntica prova de fogo, pelo tédio imenso que provocavam, 

quando eram de estudo obrigatório durante o ensino secundário, Os Lusíadas não 

motivaram grande amor por Camões entre os estudantes do século XX. Curiosamente, 

seria o fado a encarregar-se disso, na década de 60, quando Amália Rodrigues decidiu 

atrever-se a cantar versos seus, com música de Alain Oulman, para grande escândalo 

dos puristas bem-pensantes e seguro contentamento do vate, lá do assento etéreo onde 

se encontra. Da noite para o dia, passou a ser trauteado nos mais diversos locais e 

difundido nas sete partidas do mundo. Valeu-lhe a velha trova, portanto, como a tantos 

outros autores que neste País se interrogaram sobre o destino literário (alguns até à 

obsessão, como diria Eduardo Lourenço23), colocados em espaço geográfico de uma 

Europa periférica, sempre confrontada com os países do Norte detentores de maior 

                                                             
22

 - Cf. A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal. Das Revoluções Liberais  aos Nossos Dias, vol. 

III,  Lisboa, Presença, 13ª. Edição, 1998, pp. para a época em apreço.    
23 - Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade. Psicanálise Mítica do Destino Português, Lisboa, D. 

Quixote, 1978, p. 105. 
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desenvolvimento científico e, sobretudo, invejáveis níveis de vida. Torna-se curioso 

notar que aquele pensador assinala essa divisão — cada vez mais acentuada nos dias 

que correm, acrescentemos —, com tendo o seu início em causas religiosas, ou seja, 

mais concretamente a Reforma, que gerariam duas Europas, uma protestante e outra 

católica.24 O certo é que o prognóstico de Herculano sobre a nossa decadência viria a 

formalizar-se, exactamente, em 1913, quando se atingiu sem margem a dúvidas esse 

estatuto, ao averbarmos uma taxa de analfabetismo de 70 por cento em 1910, sem favor 

das mais elevadas da Europa, possuindo uma taxa de escolarização baixíssima, ou seja, 

um terço da verificada, por exemplo, na Hungria.25 E isto apesar de termos conhecido 

modificações estruturais importantes e uma modernização digna de monta em diversos 

sectores ao longo do século XIX, sobretudo na sua segunda metade.26   

Durante o regime salazarista, o director do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), 

António Ferro, antigo editor da fugaz e importante revista literária Orpheu e sempre 

apresentado como autor modernista, mostrou-se um declarado e obstinado adversário do 

fado, ao mesmo tempo que se afirmava nacionalista fervoroso, além, claro, de adepto 

das ditaduras com esse cariz. Fazia a propaganda de um fascismo muito especial, que se 

queria desenvolvimentista, mas isto sem perder de vista os valores considerados 

fundamentais, ligados aos ambientes campestres. Homem cem por cento cosmopolita e 

muito viajado para o tempo, gostava de jazz e dizia adorar folclore. Dedicou-se o 

melhor que pôde e soube à chamada arte popular, para a qual conseguiria arranjar um 

museu, sempre julgando certamente concretizar assim o seu ideal nacionalista. Ocorre-

nos aqui referir uma das maiores autoridades nessa matéria, o professor inglês Anthony 

D. Smith, que ensinou Nacionalismo e Etnicidade na  London School of Economics, 

sendo considerado um dos fundadores dos estudos do nacionalismo. Numa das suas 

obras mais conhecidas National Identity (1991), o académico sustenta que no centro 

deste mito está a ideia de que as nações existem desde tempos imemoriais e que os 

nacionalistas devem despertá-las do longo sono, para que ocupem o seu lugar num 

mundo de nações.27 Dado a meditar no País e no seu futuro, pelo menos alegadamente, 

sobretudo na sua originalidade mitificada, é estranho (ou talvez não…) que Ferro 

abominasse a manifestação urbana mais original da cidade onde nascera…Talvez isso 

                                                             
24

 - Idem, Nós e a Europa ou as duas razões, 4ª ed. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 62.  
25

- Jaime Reis, O Atraso Económico Português em Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Economia 

Portuguesa na Segunda Metade do Século XIX (1850-1930), Lisboa, INCM, s/d, p.11.  
26

- Miriam Alpern Pereira, ‘Decadência’ ou subdesenvolvimento: uma reinterpretação das suas origens 

no caso português, in Análise Social, vol. XIV, 1978, p. 7. 
27

 -  Anthony D. Smith, A Identidade Nacional, Lisboa, Gradiva, 1997,  p. 35.  
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acontecesse porque a trova não apenas era decadente, como nascera em mau berço, 

desvirilizava a nação, como entendia o douto Luís Moita, autor de O Fado, Canção de 

Vencidos28. A companhia de bailados do SPN, o Verde-Gaio, o seu sonho dos 20 anos, 

sonho que principiou quando vi, pela primeira vez, no Coliseu, os Bailados Russos de 

Diaghilev29, nunca possuiria um bailado inspirado na velha trova, embora o seu 

principal bailarino, Francis,30 tivesse coreografado um com esse nome, mas não para 

Ferro. Este ficaria em funções até 1949, quando a sua propalada política do espírito 

deixara de fazer qualquer sentido — e o SPN já fora transformado em SNI. Dos 

ditadores europeus que ele tanto admirara, com particular destaque para Benito 

Mussolini, só restava António de Oliveira Salazar. Ora, acontecia que este já não o 

queria por perto. A guerra fora ganha pelos Aliados, convinha mudar alguma coisa para 

que tudo pudesse ficar na mesma, como escrevera o siciliano Lampedusa no seu livro O 

Leopardo. Ferro é mandado, em 1949, para Berna, como ministro de Portugal 

(embaixador). Ali vegeta até ao próximo posto, Roma, mas a carreira diplomática só 

contará com ele até 1956, ano em que vem falecer a Lisboa. Durante a permanência na 

capital da Suíça, não é um rancho folclórico que ele convida para ali dar um 

espectáculo, mas Amália Rodrigues. Até manifestará o desejo de que não façam dela 

uma senhora31, o que quer que isso quisesse dizer. Medita sobre múltiplas questões, 

algumas identitárias — e escreve poesia. Esta surgirá postumamente, em 1957, com um 

título melancólico, inspirado em Mário de Sá-Carneiro: Saudades de mim. Interroga-se 

sobre o devir colectivo, na tal procura incessante, comum a muitos intelectuais 

portugueses. E se o fado fizesse, afinal, parte da resposta a essa interrogação que tem 

atravessado gerações? Era questão que este antigo companheiro de Fernando Pessoa 

poria? Como muito ainda dele falaremos mais adiante e até com certo pormenor, a seu 

tempo procuraremos fornecer dados para um juízo mais afinado. Director da Emissora 

Nacional, registe-se, desde já, dirá certa vez aos seus microfones: Há discursos que são 

piores que fados…32 O nacionalismo, esse, é que já provou à saciedade não conduzir a 

nada, pelo menos de construtivo.     

                                                             
28

 - Luís Moita, O Fado, Canção de Vencidos, ilustrações de Bernardo Marques, s/e, 1936. 
29 - António Ferro, Bailados Portugueses Verde Gaio (1940-1950), Lisboa, Edições SNI, 1950, p. 63. 
30

- Francisco Graça, Francis de nome artístico, foi o primeiro bailarino e coreógrafo dos bailados Verde 

Gaio, criados por António Ferro no âmbito do Secretariado da Propaganda Nacional. Nascido em 1902 e 

falecido em 1980, completamente esquecido, trabalhou com êxito na revista antes de se dedicar aos 

bailados oficiais.    
31

 - Esta informação foi-nos prestada pelo biógrafo de Amália Rodrigues, o historiador Vítor Pavão dos 

Santos.  
32

 - Afirmação de António Ferro, in Problemas da Rádio (1941-1950), Lisboa, Edições SNI, 1950. 
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1.3 — Não renegar o berço em que se nasce 

 

É comum nos escritores e jornalistas dos séculos XIX e XX, pelo menos até meados 

desta última centúria, associar o fado, canção urbana lisboeta, ao mundo da prostituição, 

do vício e até do roubo. Os fadistas, homens e mulheres, constituiriam, pois, bando de 

criaturas marcadas por destinos infames, que, por vezes, se cruzavam com gente de 

outras categorias sociais. Estas, conforme a época, estabeleciam relações de convívio 

mais ou menos estreitas, quase sempre breves, com esses moradores dos bairros com 

pior fama da capital, surgindo por vezes o fado como simples adereço ou melodia de 

fundo de amores comprados, cenas canalhas passadas em tabernas escuras ou cafés de 

lepes,33 como então se designavam devido ao preço da xícara da mistela, os humildes 

dez réis, que tinham ganho aquele apodo. Alfama, Mouraria, Bairro Alto, Madragoa 

eram os principais espaços de cultivo do fado, mas também por lá proliferava a 

prostituição, embora tal não quisesse dizer que muitos dos seus moradores tivessem de 

estar ligados ao chamado mundo do vício. Que o fado sempre teve má fama, mesmo 

recuando ao seu alegado passado brasileiro de dança lasciva, não restam dúvidas. 

Estando toda essa investigação de verdadeiras ou putativas origens fora do nosso 

escopo, bem como a parte musical, é facto que a fadista até às primeiras décadas do 

século XX surge quase sempre representada, nas artes plásticas, como prostituta. Isto 

numa época em que desde há muito o fado já subira aos palcos, fora tema de peças 

teatrais e operetas, surgia como elemento quase imprescindível nas chamadas revistas à 

portuguesa  —,  e era cantado nos teatros por actores e actrizes, algumas delas vindas do 

mundo da trova, como Júlia Mendes ou Maria Vitória, mas outras de voz educada, 

como então se dizia. Estava nesse caso, por exemplo, Adelina Fernandes, figura central 

em duas operetas de grande êxito Mouraria (1926) e Bairro Alto (1927). Também 

figuras do próprio fado irão pisar os palcos para interpretar o fado revisteiro ou fado-

canção. Acrescente-se que algumas cantadeiras, sem ambições teatrais, até 

sublinhariam, como sucedeu com Lucília do Carmo, para esclarecer o público sem 

margem para dúvidas:  

                                                Embora não seja um fado 

Que a mim me é dado cantar 

                                                Como fadista que sou, 

                                                             
33

- Recorde-se que o primeiro acto da peça  A Severa, de Júlio Dantas, decorre num café de lepes da 

Mouraria, à entrada da rua do Capelão, coito de alquiladores, boleeiros, marafonas e marchantes 

alentejanos.  
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                                                É  uma canção, teatral 

                                               Alegre e original 

                                               Que o povo já decorou    

 

Mas o certo é que a trova teve o seu berço nos bairros populares conotados com o 

comércio do sexo — e isso faz parte, não apenas das biografias de alguns dos seus mitos 

fundadores, mas também do seu imaginário riquíssimo. Sempre este procurou traduzir 

as amarguras e a dureza da vida de uma arraia miúda capaz de enfrentar dias de amanhã 

incertos ou inexistentes, sem abdicar de íntimos anseios de felicidade e justiça. 

Manifestações populares como as canções napolitanas, os tangos de Buenos Aires, as 

rebetika atenienses, o próprio flamenco, o samba carioca, também não nasceram em 

berços de ouro — e todos têm ido à mesa do rei, que é como quem diz aos locais mais 

importantes do mundo do espectáculo, numa difusão internacional também conquistada 

por direito próprio pelo fado. Mas como não convém esquecer a casa paterna e os seus 

problemas, pareceu-nos adequado visitar esse mundo do vício lisboeta entre meados do 

século XIX e a primeira metade da centúria, tanto quanto permitem os registos 

existentes e tendo em atenção o espaço que tal esboço pode ocupar. 

Para se poder levar em linha de conta o muito que se escrevia já no século passado com 

base no estereótipo, mesmo numa publicação de qualidade como a Ilustração 

Portuguesa, então dominada pelo futuro casal António Ferro-Fernanda de Castro34, 

sigamos uma visita guiada à Mouraria35, saída da pena de Augusto Pinto. Curiosamente, 

o jornalista começa por sublinhar o aspecto pacato do velho bairro, mesmo para quem 

se perca nas suas múltiplas vielas, mas tal não o impede de escrever:  

É por lá que a maré larga da cidade se espraia e faz ressaca, uma triste ressaca de 

miséria, de lágrimas, de berros e navalhadas. (…) Por lá rondam e gingam em noites 

inquietas, marujos e matulões. De vez em quando uma cantiga chorada sobe. E — por 

amor — uma poça de sangue, coalha, ao luar. A Mouraria é o bairro da Navalha e do 

Fado. E porque a navalha e o fado são motivos da Sombra e da Noite, é só de noite que 

a Mouraria ganha e marca a sua Fisionomia de bairro torvo. (…)  A Mouraria é o bairro 

da Noite. (…)36
     

 

                                                             
34

 - As colaborações de Fernanda de Castro centravam-se mais na publicação da poesia própria e na 

abordagem de temas literários. Ferro procurou fazer na Ilustração Portuguesa uma espécie de revista 

modernista, rodeando-se de bons colaboradores, sobretudo gráficos, mas produzindo uma publicação que 

não agradou aos leitores fiéis. A queda de vendas cedo ditou o fim da sua direcção.    
35

 - À descoberta de Lisboa no ano de 1921,  II — O Bairro da Mouraria, texto assinado por Augusto 

Pinto e publicado in Ilustração Portuguesa, II série, n.º 818, Lisboa, 22/10/1921.    
36

 - Idem, ibidem, p. 293. 
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Procurando (quem sabe?) ganhar algum prémio de lugares-comuns, prossegue o 

repórter, com a sua prosa semeada de belos desenhos de Bernardo Marques e algumas 

fotos de Garcez, o fotógrafo oficial das nossas tropas na Flandres, em 1917-1918: 

(…) Porque a Mouraria só tem a sua fisionomia própria, só é verdadeiramente 

Mouraria, de noite, noite profunda, noite velha. (…) E um fado, todo em 

lamúrias, verte-se de mansinho, e de mansinho alastra como nódoa muito negra, 

no mata-borrão negro da noite. E a Mouraria sonha. Quando o Fado sobe da 

betesga antiga, a Mouraria sonha. Acordam-se ecos perdidos, adormecidos nos 

recantos dos becos. Almas evocadas, familiares, de fadistas e de loureiras 

mortas, acodem ao chamamento da cantiga choramingada. E vem logo a Severa, 

toda empomadada em bandós, tamancos do Porto no bico do pé, e a saia de 

grande roda, toda tafula a bater nos acanhados muros da alfurja. E vem  o 

Duarte Perico. E a Custódia Maria. E os Bitáculas. E toda uma roda de zoinas e 

de faias, heróis e heroínas de noitadas ermas, vagabundos , mestres de carteiras, 

todos pimpões e brigantes. E o Fado arrasta-se, ondula, revira-se como um réptil 

de som correndo, escoando-se pelas congostas desertas. (…)37
  

 

Pleno de preconceitos e de literatices de pacotilha, muito ao estilo (em pior) do 

jornalista António Ferro, é, mesmo assim, artigo curioso pelo registo de navalhadas não 

vistas, sangue ficcionado, fados não ouvidos, prostitutas apenas adivinhadas… 

Rematemos: 

(…) Agora, a guitarra, mais soturna, conta uma desgraça de todos os dias, 

desfazendo-se em redondilhas menores. E a farândola dos fantasmas da 

Mouraria aumenta, num corrupio macabro de saudades sujas, passando de 

roldão, no galope dos sabbats, pelas quelhas e pátios, sombras rasgando a 

grande sombra que veste de negrume a cidade inteira. E o fado continua. (…) 

Depois algures, em qualquer canto de baiuca desgarrada, um grito rasga a carne 

espessa da noite, agudo e frio como um gume de navalha. Quando as navalhas 

cantam, a Mouraria delira. Os lampiões, ao longe, são manchas vermelhas de 

sangue. (…) 38 

Como sempre acontece em comunidades que de alguma forma se fecham sobre si 

próprias ou a tal são obrigadas, generaliza-se o uso de um calão identitário e protector 

em relação aos elementos alheios ao espaço. Não foram muitos os que entre nós 

estudaram essas gírias, sendo de salientar o trabalho feito em relação aos ciganos por 

                                                             
37

 - Idem, ibidem, p. 294. 
38

 - Idem, Ibidem, pp. 294-295. 
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Francisco Adolfo Coelho e Alberto Bessa39. Vejamos um exemplo simples dessa 

linguagem cifrada, que desde o século XIX produziu alguns poemas bem mais 

complexos. Este Fado calão que a seguir reproduzimos é da autoria do poeta popular 

Artur Arriegas (dedicou-o ao novel poeta e meu bom amigo Arthur Inez, que, 

acrescentamos, seria mais tarde grande polemista, oposicionista e chefe de redacção do 

jornal República): 

               I 

Na cartilha cá da escola 

O fatinho é a «farpela» 

Chapéu-de-chuva a «umbela» 

A cabeça é a «cachola»! 

A mãozinha é a «batola» 

Namoros são «padecentes», 

Rapazotes, são «pingentes» 

A barriga é  «fol’ das migas» 

E chama-se às raparigas: 

«Gajas», «pegas», «trouxas», «pentes»! 

 

Ó Pistarim! 

Dá cá uma c’roa! 

Ó Pistarim 

Toma lá duas! 

As tramosas de Lisboa 

Andam vestidas de nuas!... 

                 II 

Um vintém é uma «cheta» 

A cadeia é o «estarim» 

Uma desordem «chinfrim»! 

Ser preso é «ir na gaveta»! 

A bofetada é «galheta», 

Um canivete é «brinquedo»… 

Um pão, um «susto», ou um «medo» 

Quem tem fome tem «azia»… 

Temos mais «sevadoria» 

Que o Cândido Figueiredo!40 

 

Também não é de estranhar que figuras quase lendárias recebessem a homenagem de 

passar à história com sentidos versos, geralmente anónimos. Assim sucedeu com uma 

colega da mítica Severa, que Eduardo de Noronha classifica como tendo deixado o 

nome vinculado na crónica dos amores facílimos, nem mais nem menos que a Joaquina 

                                                             
39

 - Francisco Adolfo Coelho, Os ciganos de Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 1892, e Alberto Bessa, 

A Gíria Portuguesa. Esboço de um Dicionário de «Calão», Lisboa, Livraria Central Gomes de Carvalho, 

1901. 
40 - Artur Arriegas, in A Trova Portuguesa , Lisboa, Livraria Barateira, 1922, p. 28. 
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dos Cordões, assim chamada por muito gostar desses adornos, usados com profusão. 

Acompanhava às vezes com a Scarnichia, Escarniche, que noutra sociedade fora D. 

Carlota, oriunda de uma boa família e finamente educada, e que, de queda em queda, 

se veio atascar naquele lodo41, conforme sublinha o autor acima citado. Assevera o 

mesmo que a amante do conde de Vimioso, certa noite de fados a atirar, estando 

presente a Scarnichia, brindou a Joaquina com a seguinte quadra: 

                                                    Eu já vi numa tourada 

A Joaquina dos Cordões 

        Mal viu dar dois trambolhões 

                                                   Ficar logo desmaiada42 

 

Ideia de que a dita rapariga do fado  seria tão  sensível  não tinha o seu  biógrafo, cujo 

poema laudatório integra o lendário Cancioneiro do Bairro Alto, sendo porventura dos 

mais inocentes: 

   Sempre, sempre de seu rosto 

                                                 A frescura conservou, 

Puta sempre de bom gosto, 

Não fugiu de quem pagou: 

                                                 Em Lisboa fez furores, 

                                                 Teve dúzias de amadores... 

                                                 Té dos nobres visitada, 

                                                 Enriqueceu menos mal. 

                                                 Entre as putas portuguesas, 

                                                 Espanholas e francesas, 

                                                 É certeza das certezas 

                                                 Que não houve puta igual. 

                                                 Entoem-se os doces hinos 

                                                 A quem, por lei dos destinos, 

                                                 Endireitou os pepinos 

                                                 Da portuguesa nação! 

                                                 Ali entrou o piçalho 

                                                 Já do povo, já do rei 

                                                 Era uma puta de fama! 

                                                 Mente quem coiro lhe chama; 

                                                 Não era puta d'Alfama, 

                                                 Era uma puta de lei.43 

 

É facto amplamente documentado que durante o século XIX, sobretudo na sua primeira 

metade, alguns aristocratas gostavam de frequentar rameiras, que por vezes levavam até 

                                                             
41

 - Eduardo de Noronha, A Sociedade do Delírio, Lisboa, João RomanoTorres, 1922, p. 250.  
42

 - Idem, ibidem, p. 252.  
43

- Cancioneiro do Bairro Alto. Colecção de chistosas poesias de um autor patusco oferecidas a certas 

meninas que fazem certas coisas, Cádis, s/e, 1876. 
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às suas residências. Há testemunhos dessa prática que a seu tempo falaremos, tratando-

se aqui tão-somente de traçar um pano de fundo sobre o enquadramento social do fado 

tal como hoje o conhecemos e os ambientes em que foi gerado. Alguns autores gostam 

de salientar, por exemplo, que haveria um certo tu-cá-tu-lá entre a fadistagem e alguns 

nobres. Sempre alimentámos muitas dúvidas sobre se seria assim, baseados em 

testemunhos escritos que mostram que os titulares não deixavam de pôr no seu lugar 

quer as mulheres quer os homens da plebe. Loureira por quem se interessassem não 

tinha outros namorados, embora continuasse, claro, a atender os seus clientes44. Chega a 

apontar-se que todos trajavam de igual, quando iam para as hortas, nas esperas de gado 

e outras actividades semelhantes, ligadas, afinal, às touradas, no caso lisboeta as da 

velha praça de Sant’Ana. Parece-nos que a igualdade na indumentária seria a melhor 

forma de passarem medianamente despercebidos aqueles que, no fundo, sabiam não 

estar no seu meio. Alguns, aliás, dificilmente conseguiriam atingir tal objectivo, dado 

serem afamados cavaleiros tauromáquicos. Também acontecia não existir, como 

Eduardo de Noronha e outros cronistas referem,45 qualquer grande fosso entre as 

prostitutas de Alfama ou da Mouraria e as suas colegas de ambientes mais requintados, 

dado que figuram em diversas cenas descritas por coevos desses encontros em boa 

camaradagem. Vivia-se a chamada sociedade do delírio cara aos românticos e suas 

versões tardias, cantada por vates como Bulhão Pato46, por exemplo, mas o progresso 

viria alterar muita coisa — e também o mundo da prostituição sofreria profundas 

modificações, fruto igualmente dos avanços científicos e das mudanças sociais. Antes 

de mais nada, convém lembrar que o século XIX significou em Portugal um período de 

assinalável progresso. Embora já existissem algumas regulamentações anteriores sobre 

essa actividade (a primeira é de 1844) e até uma polícia sanitária, não raras vezes 

recebida à pedrada, seria publicado, em 1865, com a assinatura do governador civil de 

Lisboa, Geraldo José Braamcamp, o Regulamento Policial das Meretrizes e Casas 

Toleradas da Cidade de Lisboa47. Era em muitos aspectos de implacável dureza, abria 

                                                             
44

- Isso vem mencionado, por exemplo, in Severa (Maria Severa Onofriana): 1830-1846, de Júlio de 

Sousa e Costa. 
45

- Citem-se alguns livros de Eduardo de Noronha, como O Último Marquês de Nisa e A Sociedade do 

Delírio. 
46

- Autor do famoso poema Paquita, Raimundo António de Bulhão Pato (1828-1912) tem como 

memorialista a sua faceta mais interessante, porque viveu uma longa existência com profunda atenção à 

sociedade que o rodeava. O seu livro Memórias (1894-1907) possui, além de muita informação, 

linguagem colorida. 
47

- O documento pode ler-se no livro O vício em Lisboa ( antigo  e moderno), de Fernando Schwalbach, 

surgido em 1912 e recentemente reeditado. 
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portas a múltiplas arbitrariedades, com a obrigatoriedade do livrete sanitário sempre em 

dia, mas reflectia as preocupações de uma monarquia burguesa. Esta seguia, afinal, 

medidas higiénicas vinda de outras latitudes ditas mais civilizadas48. Os detentores do 

poder económico, entre os quais os barões brasileiros dissecados por Camilo Castelo 

Branco e ridicularizados por Eça de Queirós, queriam sentir progresso na capital do 

reino, e, com toda a certeza, não frequentavam as rascoas ditas de fado baixo, dado que 

podiam visitar prostíbulos chiques, as cocottes de luxo ou mesmo as amantes com casa 

posta. As diversões multiplicavam-se para os boémios endinheirados: passavam mesmo 

pelas cantoras do São Carlos (o culto rei D. Fernando II daria o exemplo ao casar-se 

com uma) e as artistas dos espectáculos mais populares. Dependia da fortuna que cada 

um possuía nos bancos. Imitavam assim os capitalistas de Paris ou Londres, cidades 

onde tinham sempre os olhos postos. E os outros? Os funcionários, os burgueses 

remediados? Esses tinham de contentar-se com raparigas mais modestas, como as que 

se encontravam nos bordéis, explorados pelas patroas de mentalidade capitalista, tanto 

mais que, invariavelmente, elas próprias tinham começado na vida. Menina que 

resolvesse trabalhar por conta própria, geralmente acabava a sustentar um chulo e a dar 

algum dinheiro às alcoviteiras, que lhe angariavam clientela mais seleccionada. Caso 

contrário, só passando longos lapsos de tempo nas ruas. Tudo se modernizava, afinal, 

porventura entre saudosos ais pelos bons tempos de outrora, que, diga-se, em muitos 

aspectos eram porventura menos cruéis. Estas relações de extrema desumanização 

encontram-se muito bem analisadas numa obra da socióloga francesa Laure Adler.49  

E fado? Será que não se liberta da sua constante associação ao mundo da má vida e até 

da criminalidade? Um escritor com o seu quê de misterioso, sobre o qual pouco se sabe, 

Fernando Schwalbach, mas autor de dois livrinhos muito curiosos, dá a resposta a esta 

interrogação:  

É o vazadouro público das raparigas abandonadas pelo homem que as seduziu (refere-se 

aos bordéis). É inconfundível o seu aspecto. Porta da rua, um pequeno balcão ocupando 

metade dessa porta; a tapar a vista para o interior, um pano branco a servir de cortina. E 

que de noite, com a luz do candeeiro de petróleo, nos dá a ilusão de um animatógrafo. 

Pelas paredes, diversas oleografias representando geralmente vistas do campo, pois que 

a maior parte das suas donas são raparigas de fora a quem a desgraça atirou para aquele 
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 - O documento tivera uma primeira publicação em 1858, depois aparece a de 1865, composta pela 

Imprensa Nacional.  Virá a seguir o Regulamento Policial das Meretrizes na Cidade de Lisboa, datado de 

de 28 d'Agosto de 1900. Quanto ao Porto, tem um desde 1866. De notar que existe para Évora um   

Regulamento Policial das Toleradas publicado em 1934. 
49

 - Laure Adler,  A Vida nos Bordéis de França. 1830-1930, Lisboa, Terramar, 1993. 
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monturo. Um canapé com o fundo de palhinha, duas ou três cadeiras e uma cómoda 

com um pequeno toucador antigo em cima, algumas pequenas bugigangas e os 

indispensáveis panos de croché feitos nas horas vagas. Pela porta aberta, ao fundo, vê-se 

o leito de ferro, com a coberta de chita e um banco ou cadeira, a servir de mesa-de-

cabeceira. Nas paredes do quarto não é raro ver-se o retrato do toureiro predilecto, quase 

sempre encimado por um par de bandarilhas, trazidas pelo seu mais que tudo de uma 

tourada em Cacilhas ou Algés. Do bordel antigo, fazia parte indispensável a guitarra, 

companheira inseparável das verdadeiras Severas, quer nas suas horas de amargura, 

quer nas de alegrias; hoje é raro ver-se uma sequer a enfeitar as paredes. Para em tudo 

diferir, até nisto. Dantes não havia uma só que não dedilhasse o fadinho, hoje é rara 

aquela que o sabe fazer.50
     

À primeira vista parece que houve uma mudança significativa. Autor do final do século 

XIX, Schwalbach sublinha já serem raras as rascoas capazes de dedilhar uma guitarra… 

Mas a alusão ao fado lá está — e até a marca de um certo saudosismo pelo que François 

Villon chamaria les neiges d’antan…. O quarto descrito, diga-se, tem vagas 

semelhanças com o da Adelaide da Facada, patente no famoso quadro de José Malhoa. 

Nem lhe faltam as bandarilhas…  

A grande mudança também é testemunhada por Augusto Bugalho Gomes, autor de uma 

História Completa da Prostituição,51 surgida em 1913, que dá conta de algumas 

prostitutas que passam pelas ruas com poses de rainhas, lançando olhares de desprezo 

a tudo e todos, só pensando em oiro e luxo, enquanto outras vagueiam pelos trottoirs 

provocando os homens, muitas vezes com lágrimas assomando aos olhos, esfomeadas, 

éticas, rindo quando choram, chorando quando riem !52 Ora, a prostituição ia-se 

espalhando pela cidade, tornando-se, afinal, o fado de muitas mulheres, mesmo as que 

trabalhavam nas chamadas casas chiques, onde se pagava bem. Só que todas elas 

estavam à mercê do futuro incerto, das numerosas doenças (tuberculose, sífilis, etc.), da 

violência de alguns clientes… Como escrevia Schwalbach: 

Salvo raras excepções é sempre este o princípio e o fim destas criaturas, sacerdotisas do 

vício: por começo um quarto de hospedaria; por fim, a enfermaria do hospital! (…) Há 

anos atrás só era permitido àquelas que se queriam inscrever no livro negro da vergonha 
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 - Fernando Schwalbach, O vício em Lisboa( antigo  e moderno), Lisboa, Edições Tinta-da-china, 2011,  

pp. 31-32. 
51

 - Augusto Bugalho Gomes, História Completa da Prostituição, Lisboa, s/d., 1913. 
52

 - Idem, ibidem, p. 87. 
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podê-lo fazer depois de completados os 18 anos e, mesmo com essa idade, eram poucas 

as que apareciam; hoje, há-as até com 14. É uma vergonha mas é tristemente verdade.53      

É um autor que também tem os seus momentos de melancolia pelas coisas passadas e 

ira por certas modernices: 

Os amantes predilectos das rameiras antigas eram os marujos e os cocheiros, uns e 

outros mestres na arte de cantar o fado, passavam horas seguidas a cantá-lo 

acompanhado pela antiga guitarra de escaravelhas. E era vê-las então, alheadas de tudo; 

os cotovelos fincados à mesa, o queixo entre as mãos, o olhar perdido no espaço, 

relembrando talvez igual canto ouvido elas sabiam onde, e não era raro ver-lhes uma 

lágrima mais rebelde saltar-lhes dos olhos e rolando-lhes pela face ir-se sumir por entre 

o corpete desabotoado, na abundância do seio. (…) Chegaram a um ponto de tal  

depravação os costumes libidinosos dos rapazes de hoje , que rara é a mulher do fado 

liró que encontre um homem que como mulher a queira.54
  

 

Quando o médico Alfredo Tovar de Lemos publica, em 1908, A Prostituição. Estudo 

Antropológico da Prostituta Portuguesa55, assunto a que dedicará grande parte da vida, 

a par da sua militância nos escuteiros católicos, debruça-se sobre a situação de mulheres 

com idade superior a 19 anos de idade e que há mais de dois se encontrem matriculadas 

pelas autoridades. Tal como outros investigadores da época e anteriores, apurará que 

cerca de 90 por cento são filhas legítimas e solteiras, grassando entre elas o 

analfabetismo (porventura 85 por cento), algo que não estava longe dos padrões gerais 

verificados no País, como atrás já foi referido. Cerca de 80 por cento haviam sido 

criadas de servir, domésticas ou costureiras, dados que confirmam a constância das 

serviçais e das costureirinhas entre o grosso do contingente ligado ao degradante 

fenómeno urbano em apreço já no nosso século XIX. Fruto da educação científica do 

seu tempo, porventura radicalizada pela militância católica, Tovar de Lemos não mostra 

grande compreensão, nesta primeira obra, por estas filhas das classes pobres, que, no 

seu entender, nascem com taras, recorrendo às mais diversas observações tendentes a 

concluir a presença de factores de degenerescência na esmagadora maioria das 

prostitutas observadas, bem como outras características (pouco peso, cor dos cabelos e 
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 - Fernando Schwalbach, O vício em Lisboa.., pp. 25 e 33. 
54

 - Idem, ibidem, pp. 39-40 e 46. 
55

- De notar que já tinham sido feitos estudos anteriormente, como os de Ângelo Rodrigues ( Da 

Prostituição em Portugal, Porto, 1902).  
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dos olhos, etc.). Tudo para reforçar as suas convicções científicas, sem curar de que 

aqueles pobres moças, na sua esmagadora maioria, haviam iniciado a vida sexual 

totalmente impreparados, entre os 13 e os 20 anos, geralmente seduzidas por falsas 

promessas de casamento ou atiradas para a vida por circunstâncias de penúria extrema. 

Mesmo assim, alude às consequências de súbitas mudanças de meio ambiente, dado que 

muitas delas provinham do campo (a média etária das rameiras rondava os 25 anos), 

onde o registo de mulheres se apresentava muito baixo, dado os casos de prostituição 

ocorrerem episodicamente (alturas de falta de trabalho e também dificuldade de 

obtenção dessas informações por parte das autoridades policiais). Igualmente entre as 

operárias fabris o número de prostitutas é muito baixo, porventura devido a ser fácil 

haver, como se sabe, uma forma de prostituição encapotada, baseada na troca de favores 

com proprietários e outras pessoas detentoras de autoridade. O médico reconhece, 

apesar de tudo, haver condições promíscuas não somente em muitas oficinas como nas 

instalações destinadas à costura, enquanto neste último aspecto Fernando Schwalbach é 

mais peremptório:  

(…) a ambição do luxo que confeccionavam para as protegidas da sorte e onde os 

magros proventos da agulha lhes não deixavam chegar e portanto… o que não dá a 

agulha, compra o corpo.56   

É curioso que um autor bem mais antigo, Francisco Pereira de Azevedo57, em meados 

do século XIX, embora pondere a sedução e o aliciamento das jovens, põe a tónica para 

a queda na prostituição por motivações de ordem social e económica, que podiam passar 

pelo facto de a própria família, por qualquer motivo, resolver expulsar de casa uma 

filha, deixando-a desprovida de quaisquer meios dignos de subsistência. Como se sabe, 

esses casos nada tinham de invulgar — e ainda hoje se verificam.   

Tovar de Lemos fará, no entanto, alguns comentários interessantes, depois de referir a 

tríade rapinante composta pela sífilis, a tuberculose e o álcool: 

Quando a prostituta chega à idade de não poder continuar o seu mister, algumas 

há que felizes no decorrer da sua vida arranjaram algum dinheiro e essas fazem-se umas 

vezes patroas, outras vezes prestamistas a alto juro. Outras, porém, a quem a sorte não 

bafejou, terminam a sua vida na maior miséria e essas então exercem a triste profissão 

de criadas de casas de prostitutas, criadas de recados, vendedeiras de roupa, etc.58
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 - Fernando Schwalbach, O vício em Lisboa…,  p. 16.  
57

- Francisco Pereira de Azevedo, História da Prostituição e Polícia Sanitária no Porto, seguida de um 

ensaio estatistico nos ultimos dous anos, tabellas comparativas, etc., Porto, F. Gomes da Fonseca, 1864. 
58

 - Alfredo Tovar de Lemos, A Prostituição. Estudo Antropológico da Prostituta Portuguesa , p. 89. 
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Este médico, que fez carreira na saúde pública, no seu livro A Syphilis, publicado em 

1910, prosseguindo os seus estudos sobre as prostitutas, chegaria à conclusão de que 

não encontrara nelas quaisquer discrepâncias fisiológicas em relação às demais 

mulheres, considerando-as na generalidade com melhor saúde, por exemplo, que as 

costureiras. Apenas a sua infertilidade intrigava o facultativo, dado nada encontrar nos 

seus órgãos sexuais que justificasse esse fraco índice de fertilidade, que decidiu atribuir 

ao alcoolismo, à tuberculose e a outras doenças.
59

 Azevedo Neves, por seu turno, 

divulgava que existiam em Lisboa, no primeiros anos da década de 20 do século 

passado, 924 prostitutas registadas, das quais 479 tinham exercido de costureiras e 

modistas, enquanto as restantes eram antigas domésticas ou serviçais.60  

Quanto a Tovar de Lemos, observava, em 1933, que, ao estudar um novo conjunto de 

prostitutas, verificara que se mantinham as principais proveniências, dado que mais de 

70 por cento tinham sido criadas de servir (54,6 por cento) ou domésticas (15,6 por 

cento).61 

Embora pensemos dever apenas referir o facto sucintamente, por ser algo óbvio, sempre 

existiu criminalidade ligada ao mundo da prostituição — e os bairros lisboetas aqui 

tratados não fogem a essa regra. Nas tabernas e baiucas de toda a ordem, bebia-se, 

jogava-se mas também se armavam zaragatas e as navalhas surgiam com alguma 

facilidade. Consideradas armas traiçoeiras e indignas noutros meios, eram comuns 

nesses ambientes frequentados por chulos, bêbados, rufiões, gatunos, que toleravam 

melhor elementos aristocráticos do que burgueses ou mesmo artistas interessados em 

encontrar motivos de inspiração. As rixas eram frequentes, mesmo com a polícia, 

havendo rivalidades entre bairros que se saldavam através de violência graúda. Não 

consta, no entanto, que por lá existissem grandes criminais ou quadrilhas com algum 

grau de sofisticação, pelo menos antes do século passado. Alguns elementos dessa 

franja marginal possuíam casas de prostituição, outros apenas uma namorada que 

andava na vida, mas muitos não desdenhavam roubar o que podiam, sendo vítimas 

preferenciais os marinheiros estrangeiros, que, desembarcados em Lisboa, porto 

movimentado, procuravam companhia feminina. Na segunda metade do século XIX, os 

números da criminalidade sofreram um incremento, havendo a assinalar a prática de 
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 - Idem, A Syphilis, Centro Tip. Colonial, Lisboa, 1910. 
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 - Azevedo Neves, As Matriculadas Existentes em Portugal, separata do n.° 4 do vol. II (1923-25) do 

AML. 
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-  A. T. de Lemos, O Serviço de Inspecção de Toleradas em 1933, Lisboa, 1934, pp. 18-20. 
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delitos por moços muito jovens, levados a esses extremos por carências de toda a 

ordem. A melhor fonte para aquilatar este grave problema social reside na consulta de 

jornais e outras publicações da época — e também na leitura de livros de alguns 

especialistas, como Alfredo Luís Lopes62 ou Mendes Corrêa. Numa obra publicada em 

1915, este último afirmaria: 

Para a criminalidade de indivíduos de todas as idades verifiquei já que o aumento era 

mais intenso no sexo feminino, cuja delinquência triplicou de 1878 a 1895, ao passo que 

a da população masculina não chegou a duplicar. Ora, para os menores até 18 anos, 

constata-se analogamente que a delinquência no sexo feminino decresce mais devagar 

do que a do outro sexo. (…) Num simples relance, verifica-se que os crimes de furto e 

subtracção entre os menores são proporcionalmente em  maior número. Efectivamente, 

enquanto  para  todas  as idades  reunidas os  crimes de furto  não atingem um terço dos 

crimes de ferimentos e ofensas corporais, nos menores quase igualam a quota destes 

últimos crimes. A vadiagem passa do sexto lugar da escala para o terceiro. Entre os 

menores, os homicídios estão em lugar mais destacante do que os roubos, ao contrário 

do que sucede na estatística geral. Já os crimes de difamação, calúnia e injúrias, e de 

falsificação têm posições menos importantes. (…) De tudo o que foi explanado neste 

capítulo e nos anteriores, e de outras observações que tenho recolhido, julgo poder 

concluir que a criminalidade infantil em Portugal é motivada sobretudo por condições 

de ordem social. Mas, frequentemente, estas associam-se a anomalias individuais, 

muitas vezes hereditárias (…)63 

A chegada do novo século, o vigésimo, parecia apostada em tentar modificar tudo, 

mesmo a chamada mais velha profissão do mundo. (Não bastaria modificar alguma 

coisa para que tudo ficasse na mesma, como aconselhava a personagem de 

Lampedusa?) Quanto ao que mais toca a nossa dissertação, a influência do fado, este 

parece nada interessar às prostitutas de 1900 (portuguesas mas também estrangeiras), 

pelo menos as mais caras, que não vão confraternizar com as suas colegas modestas, 

nem frequentar os mesmos locais, como no tempo da Severa e do Vimioso. Surgem os 

cafés da moda, amplos salões de chá, restaurantes luxuosos e cervejarias inovadoras, os 

primeiros bares à americana, cabarets com espectáculos extravagantes para o nosso 

meio provinciano. As novas arquitecturas modernistas e art-deco fazem a sua aparição 

nesse domínio do divertimento, da noite que se quer diferente, internacional, 

                                                             
62- Alfredo Luiz Lopes, Estudo Estatístico da Criminalidade em Portugal nos Anos de 1891 a 1895, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1897. É considerado o primeiro estudo importante neste domínio. 
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 - Mendes Corrêa, Crianças Delinquentes. Subsídos para o estudo da criminalidade infantil em 

Portugal, Coimbra, F. França Amado, Editor, 1915, pp.77-88. 
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cosmopolita, com néons. Em certas ruas das partes mais categorizadas da capital, 

podem encontrar-se senhoras que vestem à moda, sem grandes alardes — e estão, afinal, 

à procura de cliente. É provável que este surja de automóvel, discreto e rápido, ou até, 

quem sabe?, de táxi. Mas tudo isso destina-se à burguesia endinheirada.  

É claro que as rameiras mais modestas e empreendedoras aproveitam as feiras, festas e 

romarias… e subsistem as suas colegas dos bairros mais populares. Com a implantação 

da Ditadura Militar, em 1926, as casas de passe continuarão a desaparecer, como já há 

décadas ia acontecendo. Vão-se sobretudo aquelas que têm tabuinhas, como a da famosa 

Mariquinhas, inventada pelo poeta Silva Tavares e cantada por Alfredo Marceneiro. 

Mas Lisboa continuará ainda a possuir um elevado número de maisons closes, para 

protecção da integridade das sérias meninas casadoiras, iniciação dos jovens e satisfação 

dos senhores de todas as idades e bolsas. Numa crítica ao nosso deslumbramento às 

vezes pungente, cantam-se estes versos na opereta Mouraria:  

Lisboa antiga vai definhando… 

Morre aos pedaços sem o sentir. 

 Foi-se educando, modernizando; 

                                             criando um chic de contrabando 

                                             Que faz sorrir! 

  Trocou, por Clubs, as ramboiadas 

                                             E as tipóias pelos táxis… 

                                             Perdeu o interesse pelas toiradas, 

                                             E veste coisas disparatadas 

                                             Porque são moda lá em Paris! 

                                             Lisboa morre! Morre em pecado 

                                             com atitudes amaneiradas, 

                                             e confundindo, dentre o passado 

                                             todo o fadista, que canta o fado, 

                                             com  o rufia que dá facadas. 

                                             Que a vossa alma supra a desgraça 

     cantando o fado de viela em viela!... 

                                            Velhos fadistas da minha raça: 

        — Lisboa morre! Que haja quem faça 

                                            chorar guitarras: — Rezai por ela!64 

 

Outra opereta ligada ao fado, Bairro Alto65, lembrará que se mantêm os livretes e as 

inspecções sanitárias, tal como no século XIX, dando-se na letra do fado a dimensão 
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- A opereta Mouraria, estreada em 1926, tinha texto de Lino Ferreira, Silva Tavares e Lopo Lauer, 

sendo a música do maestro Filipe Duarte. 
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- A opereta Bairro Alto, estreada em 1927, que se dizia de costumes populares, era da autoria de 

Avelino de Sousa, assinando a música os maestros Venceslau Pinto, Alves Coelho e Raul Portela.    
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social, própria das preocupações do seu autor, Avelino de Sousa, antigo tipógrafo 

anarco-sindicalista que faria carreira como bibliotecário da Torre do Tombo: 

                                              Este livro é a grilheta 

que acorrenta a desgraçada, 

   que chafurda e que vegeta 

                                                   nesta vida negregada! 

                                                   É o nó que à perdição 

                                                   nos prende por toda a vida, 

                                                   — o selo da podridão 

         e a algema da perdida! (refrão) 

                                                   É ferro em brasa 

                                                   que nos queima 

                                                   e nos arrasa! 

                                                   Um alvará 

                                                   que por teima, 

                                 a Lei nos dá! 

                                 Um passaporte p’ra viver no lodaçal… 

                                 Um ‘scarro ignóbil ao serviço da Moral! 

                                                   Essa gente de alta roda 

                                 deu-me o livro da Desgraça, 

                                 p’ra que eu possa dar-me toda 

                                 a qualquer homem que passa! 

                                 O Estado impõe e requer 

                                 que lhe paguem dia a dia, 

                                 a licença que a Mulher 

                                 transforma em mercadoria!66
  

 

A personagem da  Adelaide Pinóia, com este Fado do Alvará, lembrava assim a  licença  

passada  pelas autoridades  para que a prostituta exercesse legalmente a profissão. Esse 

livrete, que podia sempre ser exigido pela polícia, era um requisito que só terminaria em 

1962. Nem por isso desapareceram as pressões e arbitrariedades sobre as infelizes que 

assim angariavam a sobrevivência.   

Com o correr dos anos e o incremento do turismo — e a par das tabernas do hoje 

chamado fado vadio —, passaram a existir em Lisboa casas de fado em profusão, muito 

diferentes das antigas, fazendo pagar-se bem e com a característica de os frequentadores 

geralmente não se conhecerem. Invariavelmente, salvo uma ou outra excepção, todas 

elas surgiram em Alfama, Mouraria, Bairro Alto, Madragoa…  

O berço pode ter muita força. Quanto às questões ligadas à condição feminina, ainda 

mais adiante falaremos.   
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 - Sempre atento à vertente social, defendendo um fado que hoje chamaríamos de intervenção, Avelino 

de Sousa não se ficaria pelos versos e textos teatrais, escrevendo um romance intitulado Bairro Alto. 

Romance de Costumes Populares, Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, 1944.  
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2 — DA MITOLOGIA DO FADO DE LISBOA  

    E SUAS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES  
 
Eu conheço Lisboa, e tenho pena; 

éden dos charlatães de todo o mundo; 

lago formoso de mentiras lindas, 

tem nas margens o amor, traição no fundo. 

 

Rainha do Ocidente envolta em pó, 

vaidosa de seus mil comendadores; 

dos seus guanos e dos seus trapiches, 

rica de realejos e credores.
67

 
(…) 

Barão de Roussado 

                                                                                          Sou o fado aristocrata, 

                                                                                          O mais fidalgo fadinho! 

                                                                                          Ando sempre na reineta,  

                                                                                          Por mim, dão o cavaquinho. 

                                                                                          Quando me vejo cantado 

                                                                                          Por mulher formosa e pura!?... 

                                                                                          Sinto-me bem afinado 

                                                                                          Transportado a certa altura.
68

 

 

                                                                                          Ferreira d’Almeida 

 

 

2.1 — Um «discípulo» de Camilo com posições extremadas…  

 

Cedo se nota nele, pouco depois de se fixar em Lisboa, o interesse pelo fado. 

Folhetinista, tradutor, ficcionista, investigador, jornalista multifacetado, Alberto 

Pimentel (1849-1925), natural de Cedofeita, não consegue frequentar o ensino superior, 

devido às dificuldades económicas paternas, como mais tarde relatará numa das suas 

crónicas. Inicia a carreira no Jornal do Porto, como revisor e tradutor, ao mesmo tempo 

que começa a escrever folhetins. Os seus interesses são muitos e o jovem irá procurar 

adquirir um acervo científico, que o distinguirá de outros divulgadores da época. Trata-

se de alguém que pretende chegar a escritor conhecido e a político influente. Como o 

seu contemporâneo Cândido de Figueiredo (autor do famoso dicionário) escreverá, 
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 - Barão de Roussado, in Cancioneiro Alegre, prefácio e organização de Camilo Castelo Branco, Porto, 

Tip. de A. J. da Silva Teixeira, 1879, p. 320.  
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 - Ferreira de Almeida, O Fadinho Aristocrata (cançoneta cómica),  Porto, A. J. d’Almeida, S/d,  p. 1. 
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Camilo Castelo Branco é para Alberto Pimentel o maior dos mestres, anota sem cessar 

os termos que o eminente escritor inventa e depois esquece, para os incluir num estilo o 

mais possível semelhante ao do autor de A Brasileira de Prazins. Vendo nesta prática 

algo digno de elogio, sublinha o citado filólogo: 

O conhecimento da língua, habilita-o para amoldar a pena, sem grande esforço, aos mais 

diversos e difíceis assuntos. Não é um sábio, não é um historiador, não é um luminar da 

pedagogia, e contudo tão facilmente decanta as folhas de um lírio como escreve um 

livro de história, um relatório escolar, uma monografia criminal um artigo de polémica. 

Isto depende essencialmente de um  largo conhecimento e exercício da boa linguagem, 

em que pese a muitos, que muito escrevem e pouco estudaram a língua que escrevem. 

(…)
69

               

Chegará a académico e a deputado, deixará larga obra publicada, mas o nosso interesse 

por Alberto Pimentel centra-se no facto de ele ter escrito uma das duas primeiras obras 

historiográficas sobre o fado. Deve-se a outra a João Pinto de Carvalho, o Tinop, sendo 

ambas publicadas no início do século XX. Só que enquanto o também culto Tinop, 

lisboeta, senhor de uma prosa inventiva, cheia de originalidade, procura o registo e o 

relato, num constante recurso ao memorialismo,70 o portuense segue um caminho que 

tenta tingir de colorações científicas, numa constante posição de muito pouca 

neutralidade perante o fenómeno, reafirmando sempre as suas ambições de mobilidade 

social bem conseguida nalgumas passagens, apresentando-se preconceituoso e parcial. 

Porventura para sublinhar o olhar distante de alguém bem relacionado nas esferas do 

poder, que beneficiara da protecção do poderoso político regenerador conselheiro 

Augusto César Barjona de Freitas (1834-1900), sobre algo que certamente encarava 

como coisa pitoresca e, no fundo, pouco recomendável, dará ao seu livro um título 

significativo: A Triste Canção do Sul – Subsídios para a História do Fado.71 Ora será 

essa obra, estruturada e cheia de interesse, que contribuirá sobremaneira, em nossa 

opinião, para o reforço de uma ideia pecaminosa e doentia em relação à trova e, 

sobretudo, dará lugar à fixação de muitos e persistentes mitos.  

                                                             
69

  - Alberto Pimentel, Fotografias de Lisboa, Lisboa, Frenesi, 2005,  pp.5-6. 
70

 - No caso muito particular desta obra, é visível a componente memória própria ou alheia, bem como a 

expressão escrita da tradição oral. 
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 - A Triste Canção do Sul – Subsídios para a  História do Fado foi  uma obra publicada em Lisboa, pela 

Livraria Central de Gomes Carvalho, em 1904.  
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Mas há mais: seguindo aquilo que hoje se poderia chamar uma agenda ideológica, 

Pimentel dará à estampa, pouco tempo volvido, As Alegres Canções do Norte 72, que, 

sem sombra de dúvida, constitui a obra mais subtilmente tecida para minar a 

importância do fado e do seu papel na vida nacional, que ele considera certamente 

nefasto e imagem sólida da calaceirice meridional, leia-se lisboeta.  

Convirá aqui introduzir outra personagem, que teve grande influência sobre o cronista, o 

também amigo de Camilo e igualmente folhetinista Júlio César Machado (1835-1890), 

que o portuense conhecerá em Lisboa e de quem fica incondicional admirador, além de 

íntimo. Havia razões para isso: o visado era também autor teatral, biógrafo, poeta, 

romancista, crítico de costumes, ilustrado pelas viagens ao estrangeiro, que descrevia 

com pormenor e prosa saborosa, tal como a seguir se exemplifica:  

Um garboso empregado incumbia-se de advertir por mais singular que isso parecesse  

num baile público de Espanha, país da cigarrilha, não ser permitido fumar senão na sala 

de entrada. As espanholas, que lá vi, pouco ciosas da fama de formosuras, salvavam-se 

pelo menéo: espanholas, bonitas, ou feias, têm sempre uma graça especial para tocar, 

para cantar, e para dançar; e depois, aquelas Paquitas, Dolores, ou Pepas, costureiras 

quase sempre, de Capelanes, pareciam chamarem-se todas elas Dona Decencia; um 

salero casto, para haver de tudo.
73

 

 

Também Alberto Pimentel se interessava sobremaneira por espanholas, quinta-essência 

do nosso erotismo oitocentista masculino, quanto a influências moderadamente 

estrangeiras — e que ele homenageava da seguinte forma entusiástica:  

Quando o Lourenço de Magalhães se senta ao piano, e a primeira valsa começa, são 

elas, as espanholas, que figuram em maior número entre os pares dançantes, e, diga-se a 

verdade, a sua graça nativa, o salero, compensa nelas a simplicidade da toilette. 

Gostando imenso da valsa, as espanholas são infatigáveis como valsistas e, quando 

durante alguns momentos de descanso passeiam na sala, ressurge logo nelas a alegria da 

conversação (…) Sente-se que se está em presença de uma raça alegre, que nós temos 

por força que admirar, porque podemos ser tudo o que são os espanhóis, menos tão 

alegres como eles.74
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 - As Alegres Canções do Norte, livro dado à estampa em Lisboa, pela Livraria Viúva Tavares Cardoso, 

em 1905. 
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 - Júlio César Machado, Em Hespanha, scenas de viagem, Lisboa, Livraria de A. M. Pereira, 1865, p. 

57. 
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 - Alberto Pimentel, Sem passar a fronteira, Lisboa, Livraria Gomes de Carvalho, 1902, pp. 173- 174.  



38 

 

Certamente que os dois homens terão ido juntos, uma ou outra vez, às chamadas hortas, 

também visitadas por alguns escritores e artistas 75 — e não deixa de ser curioso como 

Júlio César Machado, sem esconder um certo desdém, as retrata:  

O Colete Encarnado é como o Peru, o Quintalinho, as Cortes, uma horta como todas as 

hortas. A leitora terá por certo ouvido, de uma ou de outra vez dizer no teatro, alguma 

personagem de farsa de meio carácter — Fomos às hortas, vamos às hortas, queres ir às 

hortas?  As hortas  por si são um local sem encanto, porém ir às hortas constitui a festa: 

o prazer não consiste em estar nas hortas, mas em ir às hortas! O prazer consiste no 

passeio, na boa companhia e na liberdade que o caminho permite, porque as hortas são 

quase sempre fora das portas da cidade. O nosso povo gosta desse passatempo. Ao 

domingo vai a gente das classes inferiores divertir-se fora de Lisboa, a algum desses 

quintalões onde se passa alegremente o dia, cantando, tocando guitarra, jogando a malha 

ou passeando. Numa das extremidades da horta costuma haver uma casa de pasto, onde 

se não julga preciso haver lista, porque quase sempre as iguarias se limitam ao «peixe 

frito» e «chouriço com ovos». Uns «pastéis de bacalhau» aumentam às vezes o 

banquete, e uns «queijos de marmelada» servem de lauta sobremesa.76 

Preocupado com a nossa falta de alegria, incapazes de rivalizarmos com os espanhóis, 

pelo menos nesse domínio, Alberto Pimentel terá de dar razão, necessariamente, à 

opinião expressa pelo amigo, quando descreve aqueles locais onde se canta, 

habitualmente, a triste canção do Sul. Não é ele o mais elegante contista de que tem 

conhecimento?!77 Tudo fala nele: os olhos, que são de um brilho verdadeiramente 

peninsular; a cabeça, que, com notável vivacidade, acompanha os movimentos dos 

olhos.78 Quanto à trova lisboeta, num livro publicado cerca de um ano depois de se 

estabelecer na capital, o portuense parece emocionar-se com essa canção tão distante 

das do seu Norte: 

Lisbonne s’amuse. Lisboa está namorada da guitarra e do fado. Ao anoitecer, 

principalmente a essa hora, ouve-se em cada rua, tangidas dentro das casas, seis 

guitarras pelo menos. E  o certo é que os guitarristas de Lisboa compreenderam a doce 
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 - Ambiente de fadistagem e de amadores tauromáquicos, coisa de que (nem todos) os intelectuais da 

época seriam grandes entusiastas, as hortas dos subúrbios lisboetas, constituíam uma espécie de local de 

diversão popular, onde não faltava quem tocasse guitarra e cantasse o fado, enquanto geralmente se 

esperava o gado bravo para as touradas. Para o vulgo, estas romagens iniciavam-se depois da Páscoa e 

prolongavam-se até ao Outono. Abundavam  os retiros, estando referenciados, entre Arroios e a Portela, 

os seguintes: Miguel do Café, José dos Pacatos, Bazalisa, Tanoeiro, António Cara Larga, Perna de Pau, o 

António Zé, o Mantas e o Fadista (Cf. Raul Proença, in Guia de Portugal, Lisboa e Arredores, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 269; e Marina Tavares Dias, Lisboa Desaparecida, Lisboa, 

Quimera, 1987, p.133). 
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 - Júlio César Machado,  A Vida em Lisboa, vol. 2.º, Lisboa, Parceria A. Maria Pereira, 1901, pp. 92-93. 
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 - Alberto Pimentel, Fotografias de Lisboa, Lisboa, Frenesi, 2005,  p. 64. 
78

 - Idem, ibidem, p. 65. 
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melancolia do fado, e fazem com que as cordas da guitarra chorem numa cadência 

maviosa. O fado tem a poesia natural das grandes angústias, a tristeza dos que sofrem 

desamparados. É o hino da desgraça, o romance das mágoas obscuras, a epopeia do 

povo. Não há sentimento doloroso que a linguagem melancólica do fado não reproduza, 

desde a saudade do tombadilho até à aflição do lupanar. É o pensamento dos não sabem 

exprimi-lo. Para interpretar o fado nenhum instrumento mais de jeito que a guitarra. 

Está costumada a cantar tristezas desde a mais remota antiguidade, e além disso fala tão 

baixinho que não chega a incomodar os grandes, os felizes, os opulentos. É quase uma 

criança que chora ou uma mulher que suspira. Impressiona e não atordoa. Faz-se ouvir 

mas não atordoa. Faz-se ouvir mas não se impõe. A guitarra recorda a Espanha, onde a 

introduziram os mouros. (…) Foi a guitarra que levou ao piano o fado. Não é hoje raro 

que nas mais brilhantes soirées lisbonenses um pianista da primeira sociedade glose o 

fado com mais ou menos sentimento artístico. Estas invasões dos direitos do povo são 

frequentes em todos os tempos e em todos os regimes. O certo é que o fado, a música 

popular, perde muito da sua poesia no piano, cujas vozes são claras, fortes, nítidas. O 

fado, segundo a sua acepção, é a sentença ditada pelo destino: a fortuna, a sorte. Ora a 

história do povo é sempre acidentada de mágoas, de trabalhos, de fadigas. Requer um 

historiador humilde e melancólico. A guitarra reúne estes dois predicados. Fique o piano 

para a ópera e, se quiserem, para a opereta. Mas deixe-se para o triste serão do lupanar a 

guitarra que soluça nas mãos do homem devasso e é escutada pela mulher perdida —  

dois desgraçados. Que eles tenham ao menos essa hora de pungente poesia. Que chorem 

ao ouvir a tristeza do seu fado, porque o fado é (…) o hino da desgraça, o romance das 

mágoas obscuras, a epopeia do povo.79      

 

O mínimo que se pode dizer é que o texto não pressagia nada de bom. Depois de 

reconhecer que o fado já entrou nos salões, através do piano — para grande inquietação 

da burguesia com filhas casadoiras, acrescente-se —, o autor mostra-se contrário a tais 

transgressões. Quer vê-lo novamente entregue ao lupanar, para que possa desempenhar, 

cabalmente, o seu papel de «hino da desgraça», numa «epopeia do povo» que não se 

divisa qual seja. Desse mesmo povo que Alberto Pimentel terá a oportunidade de 

representar como deputado… E por duas vezes, a primeira das quais pelo círculo de 

Cinfães (1882), segundo garante, o menos carneirocombatatasmente,80 numa alusão à 

forma como se angariavam votos em época que não tinha ainda ao seu dispor os actuais 
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 - Alberto Pimentel, Vinte Anos de Vida Literária, 2.ª ed., Lisboa, Parceria  A. M.  Pereira, p. 52. 
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brindes partidários made in China. A segunda eleição verificou-se em 1890 e foi por um 

círculo do distrito do Porto.81  

 

2.1.1 — Reformar uma raça enfezada    

 

Publicada em 1904, no ano seguinte à História do Fado de Tinop, imbatível no estilo e 

na transbordante torrente de informação, A Triste Canção do Sul – Subsídios para a 

História do Fado antecipa As Alegres Canções do Norte, livro dado à estampa em 1905. 

Tal não significa que o tema não andasse na mente do escritor há tempo largo. Antes de 

mais nada, ao contrário de alguns dos amigos que fazem das viagens à civilização 

motivo de numerosas crónicas, Alberto Pimentel, embora assumido admirador da 

cultura francesa, como provam as muitas palavras desse idioma utilizadas na sua prosa, 

opina com orgulho:    

É preciso que fique alguém para falar do nosso país. Tenho ficado eu, a tomar conta 

nele, mais que os governos.82
  

Antes, porém, não deixa de dar uma ferroadazita aludindo à tanta gente que vai ao 

estrangeiro de onde nos traz impressões, aventuras, e não sei se fábulas. 83 Admite, 

porém, como pessoa atenta ao progresso:     

É moda do nosso tempo correr mundo, agradavelmente, em comboios rápidos ou 

paquetes velozes. Até se pretende resolver o problema de viajar em balão. Os homens 

de hoje colhem o fruto dos trabalhos que os nossos remotos antecessores passaram para 

descobrir e explorar terras longínquas; para atravessar caminhos perigosos, infestados 

de assaltos, emboscadas e morticínios.84
  

Ver — e saber fazê-lo — é, no entanto, algo de importante, tanto como registar aquilo 

que se observou: 

Em França os tipos populares têm tido por fotógrafos habilíssimos talentos. Bastará 

citar dois ou três livros, porque são numerosos os que tratam do assunto. Eu conheço 

o Ce qu'on voit dans les rues de Paris e Les espectacles populaires et les artistes des 

rues por Victor Fournel; Enigmes des rues de Paris por Eduardo Fournier e Célébrités 

de la rue de Charles Yriarte. Em Portugal apenas um ou outro escritor se tem ocupado 

em artigos de jornal — lembro-me agora do  sr. Alexandre Herculano e de Júlio César 
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 - Idem, ibidem, p.7. 
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Machado — dos tipos populares. E todavia esse imenso mundo das ruas tem, como 

todos os mundos, seus mistérios, suas lágrimas, seus sorrisos, seus romances, —  o que 

lhe dava direito a ter também a sua literatura. Estude-o porém quem se julgar com 

forças para o fazer; eu limitar-me-ei hoje a pregar neste cartão volante duas ou três 

borboletas, das que se andam espanejando nas ruas, à luz do sol de Deus, e que podem 

constituir, quando muito, outras tantas páginas da epopeia do povo.85  

Nenhuma figura fadista sai então da pena do prosador portuense, que, se analisa alguns 

tipos populares, mais à vontade parece estar quando fala de homens de cultura ou de 

posição, mostrando quase sempre veia científica nas suas apreciações, como esta 

versando a arte e as bizarrias da genialidade:  

Os homens de letras descuram porém as conveniências do organismo. Para eles a vida 

intelectual é tudo e, — dissipadores inconscientes! — vão-se atirando para o túmulo 

com uma pressa que o seu estado de contínua excitabilidade lhes não permite domar. 

Abundam nestas desafinações do sistema nervoso os caprichos, as veleidades, os 

hábitos esquisitos e bizarros, as idiossincrasias. Michelet, por exemplo, trabalha de 

manhã, tomando café em larga cópia. Balzac escrevia de noite e, como Michelet, ia 

esvaziando chávenas sem conto dum café negro, carregado, nauseabundo. Bossuet 

escrevia num quarto frio com a cabeça coberta; de Schiller conta-se que metia os pés em 

gelo para ter uma inspiração feliz. Mozart, a sensitiva da música, organização 

extremamente nervosa, era vítima de profunda melancolia. Procurava vencê-la com o 

trabalho, com o trabalho louco e desregrado, a ponto de se levantar do piano para cair 

no leito, exausto de forças. (…) O sr. visconde de Castilho cuja índole amena e 

suavíssima se espraia em recamos cintilantes por todas as páginas dos seus formosos 

livros, escreveu duma vez um poema onde se agita tempestuosamente o sentimento 

mais violento que pode escandecer o coração do homem ,— o ciúme. A sua biblioteca 

tem porém só um livro de tempestades e lutas; todos os outros refulgem serenos como 

os lagos na primavera. O estado-mixto dos escritores e dos artistas sofre também 

excepções, e nelas deve ter grande parte a hereditariedade. Agora nos ocorrem três: Um 

escritor robusto, bem humorado, infatigável — Alexandre Dumas, pai. Um maestro 

todo alegria e saúde, — Rossini. Um pintor, cheio de animação e de vida, em cujos 

quadros tudo é louro e rosado, — Rubens.86 
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Testemunha privilegiada de uma época de mudança, procurámos traçar o retrato par lui-

même de Alberto Pimentel, que ficará indelevelmente ligado à historiografia do fado. 

Há que apontar, no entanto, o objectivo último deste autor, enquadrado certamente num 

romantismo nacionalista. Para ele, o fado é, afinal, algo que deverá manter-se nos seus 

ghettos lisboetas, porque nada deve ensombrar o passo a um homem novo lusitano:  

A meu ver, um dos maiores escritores da Europa, que mais salientemente deixa ver a 

influência do seu clima natal, — é Camilo Castelo Branco. Basta lê-lo, nos seus 

numerosos volumes, para se conhecer o temperamento português. É que Camilo Castelo 

Branco é primeiro que tudo um escritor nacional. Nos seus romances anda o idílio triste, 

suave, sublime de doçura e pungimento  a par da sátira envenenada, da crítica mordaz, 

do epigrama lacerante. Os seus livros, como os quadros de Rembrandt, têm a magia do 

claro-escuro que caracteriza a escola holandesa. (…) Muita da nossa melhor literatura 

são crónicas de viagem e poemas de amor. Nós, a nação que formamos a monarquia à 

sombra da cruz, herdamos, no vasto espólio que recebemos de Roma, a lira melancólica 

de Virgílio, que foi o poeta mais cristão do paganismo (…) Depois a mesma índole da 

língua, cujos números são duma saudosa melancolia, como notou Garrett, as 

perturbações súbitas da atmosfera, o aspecto suavemente triste da natureza, a solidão do 

navio, do bivaque e do claustro, deram-nos este carácter sombrio que nos distingue, 

predispuseram-nos para o temperamento nervoso-melancólico que é o predominante. O 

nosso clima favorece as moléstias intestinais — daqui o mau humor, a hipocondria, o 

azedume, a sátira, que está perfeitamente representada em Bocage. Ao contrário, os 

gregos, cujo céu era todo alegria e esplendores, tinham uma palavra própria para 

designarem o seu estado normal — Eucolos, o que diz simplesmente, — ter bons 

intestinos. (…) Dois livros nos caracterizam perfeitamente, — Os Lusíadas e a Menina 

e Moça. Fomos sempre o povo das saudades e da vida concentrada do mar, que o 

mesmo é dizer também da saudade. (…) Urge reformar esta raça enfezada que se está 

eximindo a cada passo de servir o exército nacional por não chegar ao estalão. Não 

deixemos mumificar estes pobres rapazes de vinte anos que se narcotizam com o 

charuto, que se requeimam com o grog, e se desvairam com o romance. E as raparigas! 

ah! e as raparigas! Como elas querem ser pálidas e lânguidas! Aos dezoito anos 

começam a ter enxaquecas, e aos vinte sofrem nevroses, — clássicas e românticas —, 

como as classificou Balzac na Fisiologia do Casamento. Havíeis de ver estas moçoilas 

do Minho, belas e rosadas, que volteiam tardes inteiras na valsa, em dias de romagem! 

Um dia, passando um ciclone na Europa, haveis de desaparecer da superfície da terra e 

subir ao ar em vapor. Depois haverá uma epidemia europeia, porque vós, partículas 

deletérias, corrompereis a atmosfera, e os animais que vos respirarem hão-de cair 
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fulminados. Das alturas de Barroso descerá então uma mocetona que, solidamente 

organizada, o tufão não logrou empolgar. E da serra da Estrela baixará um beirão que 

zombou das correntes atmosféricas erguido sobre um penhasco, que serviu muitas vezes 

de canapé a Viriato. E desta mulher e deste homem nascerá a raça futura.87 

É com este «programa político» traçado em 1872 que o jornalista e deputado escreverá, 

muitos anos volvidos, As Alegres Canções do Norte, aplicando critérios de estudioso 

social e analisando canções folclóricas da região, assunto que cai fora do âmbito do 

nosso estudo, como já atrás dissemos mas convirá, de vez em quando, sublinhar. Não 

nos parece de estranhar que Alberto Pimentel, no dealbar do século XX, confunda 

diversos assuntos, antes de mais nada porque lhe faltaria formação. Homem de cultura 

acima da média, simpatizante confesso dos ideais maçónicos, procurando estar bem 

documentado sobre os mais diversos temas, não escaparia aos rigores de uma periferia 

geográfica então muito lesiva de quem pretendia estudos e meditações de certa 

profundidade com base em apoios científicos actualizados. Decide que o Minho, a 

província mais setentrional do país, deve servir-nos de tipo na caracterização 

psicológica do povo do norte. 88 E justifica-se: 

Foi nesta província que primeiro pulsou a alma portuguesa. Não só na caracterização 

psicológica, mas também na da propriedade e cultura das províncias setentrionais do 

reino, como reconheceu Herculano. (…) Foi aqui, numa nesga de chão desmembrado da 

Galiza, que se desenrolaram os mais remotas preliminares da nossa independência. É, 

portanto, aqui, que devemos procurar os vestígios primitivos desse espírito de 

nacionalidade, que depois de nos ter feito livres nos tornou grandes.89
  

Curiosas para o tempo as suas observações sobre a vida minhota, que não está sujeita 

aos frequentes conflitos que, noutras terras mais cultas, têm por base ‘a honra da 

mulher’. Conta-nos que este preconceito social não atormenta a vida das famílias; nem 

também a consciência da vítima e do sedutor. 90 E isto porque manter relações ilícitas 

com uma rapariga solteira chama-se ‘namorar’. Sublinha, a propósito, que a própria 

palavra, adoçando-se num sentido passional, procura atenuar a gravidade do delito. 

Geralmente — escreve — as raparigas casam já ‘namoradas’ por outro ; o noivo não o 

ignora, nem vê nessa falha de virgindade nenhuma ofensa aos seus brios de marido, 

nem á sua dignidade de homem. Também o adultério raras vezes inferna a vida do 
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minhoto no lar conjugal, porque a mulher casada, livro que um ou muitos leram antes 

do marido, não desperta apetite, nem cobiça.91 E porquê? Ninguém a procura, nem a 

solicita. Dir-se-ia que o homem do Minho apenas é guloso da ‘primeira mão’, ou pelo 

menos do viço da mocidade. As raparigas deixam-se facilmente ‘namorar’ pelos 

casados, visto que elas não aspiram a que o primeiro sedutor lhes pague o preço da sua 

honra, nem o perdê-la é motivo para deixarem de encontrar marido. 92 Esclarece o autor 

que aquilo que nós chamamos vulgarmente namoro chama-se no Minho ‘conversar’. 

Conversar é, pois, o prólogo de namorar; é o prefácio, mais ou menos longo, da posse. 

Os conversados, por sua vez, passam horas inteiras dialogando, ele encostado ao 

varapau, ela moendo entre os dedos o cordão de ouro ou as pontas do lenço. Aspecto 

interessante, em algumas povoações, por exemplo na Maia, concelho importante que 

fica entre o Porto e o Minho, os ‘conversados’ falam em verso, repetindo formulários 

tradicionais, cada vez mais deturpados, ou improvisando redondilhas, muito fluentes e 

incorrectas.93 E, depois de aludir a esta liberdade de costumes afinal consensual e 

funcional, embora pouco católica, sobretudo para a época, como o livro (também) trata 

de canções, adianta o seu autor:   

 
O verso foi a linguagem primitiva dos legisladores, porque se adaptava mais facilmente 

à memória dos povos rudes. Talvez por idêntica razão apareceriam os primeiros 

formulários da linguagem do Amor ; depois, enraizado o hábito de falar em consoantes, 

ele supriria pelo improviso as deficiências ou embaraços do formulário. As terras, no 

sul, enriquecem, mas não cantam. Em todo o Algarve, a vegetação intensa-se, tem uns 

longes amenos do Minho, mas o panorama do mar cava nostalgias da época dos 

descobrimentos na alma do marinheiro, e o domínio longo dos mouros, sobrepondo-se à 

natureza, não a deixou irisar-se nos trajes das povoações, onde o bioco, esse capuz 

fradesco das mulheres, meio árabe, meio medieval, é ainda uma tradição, combatida 

mas resistente. No sul, incluindo o Algarve, a vegetação acachapa-se, a vinha rasteja, a 

árvore procura o solo, a cor débil afunda-se, parecendo confranger e enterrar o coração 

das povoações indígenas. No Minho, a vide trepa, a roseira arboriza-se, a cor berrante 

sobe e empluma-se, gritando sursum corda, convidando o coração do homem a elevar-

se para a alegria azul da atmosfera, puxando por ele para cima com um guindaste 

fundido em sol, que  tem por base a coma dos arvoredos altos e corpulentos. O saloio do 

Termo de Lisboa só conhece o fato da camponesa de Viana pelo ter visto no corpo 
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dalguma rapariga estroina, que sai do baile de máscaras quando ele entra na cidade com 

as suas bilhas de leite ou com as hortaliças da sua almuinha. O minhoto não chega a 

entender as reivindicações socialistas, especialmente aquela que pretende limitar o dia 

do operariado a oito horas de trabalho; não tem rancor ao patrão, nem aversão à 

propriedade; e apenas se revolta de século a século para queimar as matrizes, insurgir-se 

contra  os impostos,  protestar contra a carestia do  milho  ou  defender  um preconceito 

religioso.94
  

 

Pimental envereda, depois, por longas considerações sobre o miguelismo, as lutas 

partidárias, a famosa Maria da Fonte, o posterior alheamento do minhoto pelos 

pronunciamentos militares, e, já agora, pelas directivas governamentais, sempre vistas 

como lesivas dos direitos do cidadão, que vê o seu dinheiro confiscado para impostos e 

fica sem os braços dos filhos obrigados a assentar praça. Sublinhando que de todos os 

direitos reconhecidos pela legislação existente a propriedade é até o que ele 

compreende melhor, embora nunca seja em relação à terra ferozmente autoritário 95, o 

autor conclui:  

Compreende-se que o seu canto seja sempre alegre, não só pela sugestão dos factores 

mesológicos, físicos ou morais, que rodeiam as povoações campestres do Minho, como 

também pela acção benéfica e estimulante de que a própria alegria é por sua vez factor. 

A antiga neuma guay, comprimida hoje no — ai — das canções populares, e tão 

persistente nos Fados da Estremadura como equivalência de um suspiro ou gemido, 

perde na boca do camponês minhoto a sua expressão sentimental de melancolia e dor. 

(…) Se os povos são felizes, cantam sua paz e riqueza: se estão escravizados ou 

abatidos, cantam saudades de um passado longínquo, esperançados num messianismo 

redentor. (…) A análise psicológica exercida pelo camponês, e traduzida em sentenças 

rimadas como os aforismos meteorológicos, conserva um ar de riso e de filosofia 

bonacheirona, até nas ocasiões em que tem de censurar as versatilidades do coração 

humano e lastimar os desequilíbrios da vida conjugal (…) as canções do norte não vão 

buscar lágrimas ou gemidos ao Fado, nem se bordam de escurezas de calão, como as da 

Estremadura. É a eterna linguagem dos madrigais e dos idílios. Canção do norte, canção 

alegre, que desoprimes e desabafas, tu vales tanto como um exorcismo seguro para 

repelir o trasgo da melancolia; como a droga eficaz para desopilar o pesadume da 

figadeira. És um copo de vinho confortante, que não custa dinheiro, e que se bebe no ar. 

(…) as nossas canções populares do norte são mais alguma coisa de que uma vivaz 
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aguarela de costumes pitorescos, — são um rico filão psicológico, uma filosofia 

inteira.96 

 

2.1.2 — «Fadista: pessoa que cumpre mau destino» 

 

Como atrás referimos, o livro de Alberto Pimentel dedicado ao fado, A triste canção do 

sul, surgira em 1904, no ano anterior ao da fundamentação da sua antiga tese sobre o 

homem novo lusitano, patente em As alegres canções do norte, razão para o desejável 

cruzamento da mocetona das alturas do Barroso com o beirão da serra da Estrela. 

Corresponderia aos desejos do escritor este timing para estas duas obras? Visto hoje 

parece fazer sentido. Se levarmos em linha de conta que o jornalista veio para Lisboa 

em pleno fontismo, gozando da protecção de Barjona de Freitas, o político da abolição 

da pena de morte para crimes civis em Portugal (1867), apercebemo-nos que atravessou 

uma época de melhoramentos materiais com repercussões em diversos domínios da vida 

nacional, sobretudo quanto a transportes e comunicações. Embora elogie o general 

Fontes Pereira de Melo (1819-1887), lembrando que D. Maria II o chamava o seu 

ministro janota e dando-o como um grande reformador» comparável ao marquês de 

Pombal, e pessoa de grande honestidade,
97

 parece vibrar mais com outros políticos, 

como Barjona de Freitas e Rodrigues Sampaio, por exemplo, mostrando-se profundo 

admirador do rei D. Luís. 98
 Conta até que certa noite, saindo de uma recepção em casa 

de Fontes, na rua de São Bento, quando aquele era presidente do Ministério, e com 

considerável quantia no bolso, foi vítima de tentativa de roubo por dois fadistas, não 

explicando como topou tal condição nos desconhecidos —, e relata como escapou por 

um triz aos figurões.99
   

Parece Pimentel muito interessado em conhecer os avanços da ciência, como bom filho 

de médico que não pôde estudar, mas mostra, aqui e além, nas suas numerosas obras, 

toques melancólicos, saudades de um passado vivido através de conhecidos ou de 

escritores mais velhos do que ele, como o seu idolatrado Camilo ou António Feliciano 

de Castilho. Fazem lei. E Lisboa, mesmo que se lhe vá tornando menos desagradável, o 

que se nota pelo decrescer das comparações com o Porto quase sempre em desfavor da 
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capital, nunca ganha verdadeiramente o seu amor. Como poderia assim figurar o fado 

entre as suas preferências, condenado que estava pela condição de trova alfacinha, para 

já não trazer à colação preconceitos de ordem regionalista ou intelectual? Tal não o 

impediu de lhe dedicar um livro, que deu contributo válido à historiografia fadista, 

porque o escritor documenta o seu desapreço, trabalha-o, ao contrário de muitos 

plumitivos do século XIX (e também do seguinte), apenas preocupados com o parágrafo 

espirituoso ou a condenação panfletária. Ele constitui, por isso, exemplo digno de 

estudo, nesta matéria, mesmo que a sua agenda política o leve a abordar a triste canção 

do sul para melhor dourar as alegres canções da região que deveria servir de berço ao 

homem novo: aquelas terras onde a vida é o trabalho constante, aturado, ininterrupto, 

só a morte pode desculpar o descanso e o rico trabalha tanto como o pobre.100
  

Debrucemo-nos agora sobre algumas asserções de Alberto Pimentel relacionadas com a 

toada lisboeta, dado que muitas das opiniões e alegadas verificações saídas da sua 

incursão fadista fizeram escola — e, por vezes, cremos, com muito duvidoso 

fundamento. O escritor procura, antes de mais nada, inculcar a ideia de que se trata 

apenas de uma moda, algo sem autenticidade própria e, por outro lado, em relação aos 

cultores, justificava-lhes o gosto fadista pelas condições sociais:   

Efectivamente, o grande foco de irradiação do fado é Lisboa; mas a província, tanto ao 

sul como ao norte, apenas o aceitou como um ditame da moda, que não logrou absorver 

e substituir os cancioneiros provinciais. Dá-se com o fado e com outras canções, que em 

Lisboa caíram no gosto do público, o mesmo facto que se dá com os figurinos, as 

toilettes, cujo modelo a capital exporta para o interior do país: aparecem na província 

alguns exemplares, mas a maneira de vestir própria de cada região continua subsistindo 

tradicionalmente. (…) O povo de Lisboa, limitado às ruas e às tabernas da cidade, 

e, uma vez por outra, quando muito, às hortas dos arrabaldes, encontra na 

guitarra, nas cantigas do fado, a sua melhor distracção. (…) apesar da dupla 

aristocratização que (o fado)  tem recebido dos poetas e das salas, denuncia a sua 

origem popular, a alma do povo que o canta. É nas ruas, nas tabernas e nos 

bordéis que o fado parece nascer, espontaneamente, como nascem certas flores 

nos charcos: a pontederia crassula, que é uma linda flor azul. (…) O vinho da 

taberna pode levá-lo até à embriaguez, até ao crime, como não raro acontece; 

mas quando não vai tão longe, sugere-lhe a vaga melancolia de uma vida 

contrariada de privações, produz no povo aquilo a que Camilo Castelo Branco 
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chamou com feliz propriedade a sensação nervosa, o soluçado requebro das 

saudades do Vimioso. 101
  

Há aspectos que o autor tem sempre presentes, como a indesejável contaminação do 

Norte pela trova lisboeta, que, no entanto, o intrigam, tal como no idioma pátrio 

encontra certas fraquezas: 

Só o espírito de imitação, conduzido pelos fidalgos, pelos estudantes e pelos boémios, 

principalmente os cegos andantes, tem introduzido o fado alfacinha nas províncias do 

norte, que o cantam sem o compreender, porque as condições de vida são aí muito 

diferentes (…) Tivemos violentas lutas partidárias, que acendiam ódios figadais entre os 

indivíduos de uma mesma família. (…) A nossa língua é triste, exprime melhor a 

dolência, o sofrimento moral, do que os pensamentos alegres e vivos. Falta-lhe o 

colorido e o gorjeio de outros neo-latinos: do francês, que é uma língua de pássaros; do 

italiano, que é uma língua de músicos. Falta-lhe o vigor varonil do espanhol, língua 

aliás menos harmoniosa do que as outras duas, mas que tem a bravura como 

compensação. 102
  

Estudioso da sociedade, este portuense, positivista, interpreta como pode os fenómenos 

lisboetas que não hesita em classificar com severidade:   

O fado abre uma válvula de segurança ao desafogo da escória social, tão 

abundante em todas as capitais, especialmente em Lisboa, que é uma cidade 

indolente e pobre. (…) O fado das ruas, cujo ritmo é fácil, muito adaptável à memória 

e ouvido do povo, pode ter escasso mérito literário e artístico, mas tem sempre um alto 

valor etnográfico: é a história cantada das classes e dos indivíduos inferiores. (…) De 

modo que, pode bem dizer-se, o fado é em nossos dias um poderoso instrumento de 

divulgação, que se transmite facilmente, por meio da imprensa, com uma rapidez 

eléctrica. (…) Entende-se por fadista a pessoa que cumpre um mau destino; seja homem 

ou mulher, prostituta ou rufião. E aqui há a notar que o vocábulo fado tomou em calão 

um sentido exclusivamente pejorativo: vida do fado, a má vida; moça do fado, a 

rameira. Umas palavras geram outras: de fado (destino) veio fadista; fadistar, levar vida 

de fadista; afadistar-se, adquirir ares e modos de fadista; fadistagem, a colectividade da 

gente de mau fado, a prática de suas tunantadas e proezas; fadistice, a chibança ou 

prosápia de fadista; (…) Tanto mais que, entre nós, a palavra fadista, não tem 

significação  restrita  de tangedor e de cantor ou poeta de fados, mas é comum a todos 
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os indivíduos que vivem no mesmo meio de depravação e libertinagem, sejam de um ou 

de outro sexo. (…) O rufião tatua a amante, pacientemente, como se estivesse 

produzindo, com ternura e entusiasmo, uma obra de arte; ou se tatua a si mesmo ou se 

deixa tatuar pelos seus pares.
103

  

Alberto Pimentel alerta para casos que esta quase «doença social» provocou, ao mesmo 

tempo que aponta os passos necessários para alguém se converter em fadista — e, logo, 

por inerência, aficionado tauromáquico ferrenho:     

Casos há em que os fadistas provêm de pais honestos, de famílias decentes e 

remediadas, e até, facto que já foi mais vulgar do que hoje, — porque as raças nobres 

tendem a extinguir-se, — tem havido fadistas descendentes de famílias ilustres. Estes, 

eram jovens fidalgos que viviam com picadores e cocheiros, toureiros, arruaceiros e 

espadachins. D. Afonso VI, quando infante, e D. Francisco, irmão de D. João V, 

viveram com a ralé que hoje se chama fadistagem. D. Miguel de Bragança foi criado no 

mesmo teor de vida; mas, depois do exílio, regenerou-se completamente. Outros 

fidalgos houve, porém, que menos felizes chegaram até à facada, ao homicídio, e 

tiveram de ir cumprir no ultramar uma pena infamante. (…) Para ser fadista é necessário 

um longo tirocínio: aprender a tocar guitarra e cantar o fado, a fazer «escovinhas», a 

riscar, a esconder a navalha na manga da jaleca, a puxar as melenas, a enfiar as calças 

esticadas, e a falar o calão. Vemos às vezes rapazes do povo trabalhando em qualquer 

ofício, mas já vestidos de fadistas: andam na aprendizagem, por vocação e por gosto. 

Até o seu apelido perderão: hão-de passar a ser conhecidos por uma alcunha. (…) A 

tísica, fim vulgar nos fadistas e nos boémios, cujos excessos os consomem rapidamente, 

foi a doença que vitimou o  Pitalcante. (…) Era, como quase todos os fadistas de um e 

de outro sexo, entusiasta pela tauromaquia, grande aficionado. (…) Pouco lhe importa 

que os literatos o descrevam; descreve-se ele a si mesmo, propagando uma literatura, 

que é dele ou feita para ele, e que lhe dá celebridade. Essa literatura é o Fado. O fadista 

canta as outras classes; tão tolo seria ele que não cantasse a classe a que pertence. Há 

fados que o descrevem na vida e na morte, no prazer e no azar, em liberdade e no 

Limoeiro. (…) A guitarra é o porta-voz do fadista. O calão é a sua linguagem. O fado é 

a sua eloquência, a sua poesia. (…) Para o fadista, cidadão dos bairros infamados, 

habitué das espeluncas e dos bordéis, todo o país se resume nesse mundo, que é o seu, a 

sua «pátria», o seu habitat. Por isso considera o fado um «hino nacional». (…) Uma das 

coisas que mais custam a compreender na vida do fadista é o ciúme que ele tem da 

mulher perdida, que todos os dias se vende ao primeiro homem que passa. (…) O 
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fadista não falta a uma espera de touros, com a sua guitarra na mão; o fadista de um e 

outro sexo, mulheres e homens. (…) Algumas raparigas do fado chegaram a tomar parte 

em touradas. (…) Assim aconteceu numa corrida realizada em Outubro de 1842. A 

Revista Universal, dirigida por Castilho, comemorou o acontecimento.104 

Imperdoável, sem sombra de dúvida, tanto mais que Júlio César Machado condena tal 

empresa como adaptação violenta e desnaturada, consiste no fado tentar fazer-se passar 

pelo que não é, ou, melhor, quando a guitarra procura subir acima da sua chinela:   

Conheci, e ouvi muitas vezes, o [guitarrista] João Maria dos Anjos. Era exímio no fado; 

sem embargo, gostava de tocar, em concertos públicos, peças de maior responsabilidade 

artística, como trechos de ópera, etc. Uma dessas composições era a Marcha fúnebre de 

Luís XVI; de difícil execução. Sempre lhe manifestei opinião contrária a esta 

aristocratização artística da guitarra; ele respondia-me: — É para mostrar que a guitarra 

pode dar tudo.105 

De notar que o escritor termina a A triste canção do sul com quadras psicológicas de 

um poeta então recém-formado em Direito, Afonso Lopes Vieira (1878-1946), que 

haveria de colaborar na Ordem Nova, revista anti-moderna, anti-liberal, anti-

democrática, anti-burguesa e anti-bolchevista, dirigida por Marcelo Caetano e 

publicada na década de 20 do século passado. O vate tornar-se-ia um inimigo declarado 

da trova — e já atrás reproduzimos alguns desses versos de juventude.   

 

2.2 — Canto de um país atrasado e decadente  

 

Já Alexandre Herculano (1810-1877) pensava que era necessário instituir uma nova 

mitologia nacional, certamente não pensando no fado, mas sem dúvida com os olhos 

postos na sua Idade Média, como se sabe, e, também, em Camões. Que este viesse 

algum dia a ser incluído entre os letristas da trova (então) mal-afamada e primitiva, não 

podia o historiador certamente imaginar, nem nos seus mais ousados pensamentos. No 

século seguinte ao seu, a cantadeira Amália faria sucesso e causaria polémica com 

versos desse pilar da raça, palavra então (ainda) em voga — e pena foi que o acaso, 

motor de tudo o que lhe acontecia, segundo a artista dizia à saciedade,106 não a levasse a 
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entoar poesias de Almeida Garrett (1799-1854), para assim também contemplar um dos 

fabricantes, com a manipulação do autor dos Lusíadas, de um Portugal novo e em 

grande medida inventado. Não apenas pelo poeta das Folhas Caídas e até por 

Herculano, mas por toda essa plêiade romântica ciosa de curar, na medida do possível, 

os muitos males da pátria com ficções mágicas. Procuraram as sucessivas gerações 

românticas nacionais, cada uma à sua maneira, expor e apontar o decadentismo pátrio, 

de que a cada passo davam testemunho, quando não eram alguns dos seus integrantes 

disso pleno exemplo… 

Fonte privilegiada de oralidade e sua transmissão, o fado que nos ocupa, ou seja, o que 

em forma e conteúdo foi «fixado» no século XIX nalguns bairros populares lisboetas, 

com relevo para Mouraria, Bairro Alto e Alfama, já encerra em muitas das suas letras 

simples e por vezes «coxas» essas preocupações com a decadência nacional. O próprio 

ambiente dito fadista e as suas cenas canalhas, como se dizia, não escapariam 

certamente à atenção de um crítico de arte positivista com olho cirúrgico como 

Hippolyte Taine (1828-1893), desejoso de aplicar à historiografia o bisturi e as leis 

fisiológicas capazes de lhe guiarem a mão na análise profunda e sem dúvida científica 

de tão complexo tema. Como ninguém dessa craveira por cá tivemos, capaz de levar a 

sério tudo o que rodeava e constituía o cerne de uma manifestação única, estudando-a 

com o apreço de quem sente que cada fadista e o seu fado, desde essa remota primeira 

metade do século XIX, eram determinados pelo meio, momento e outras circunstâncias, 

ficámos, geralmente, pelas apreciações triviais servindo o conteúdo de crónicas ou 

imagens — dramáticas umas, anedóticas outras —, não poucas vezes de mera ilustração 

e pouco fundamentadas. Só os primeiros anos do século XX alterariam parcialmente 

essa situação, no campo investigativo, como vimos no primeiro ponto, com Alberto 

Pimentel e João Pinto de Carvalho (Tinop) — e também no capítulo das artes plásticas, 

com artistas plásticos com obras de fôlego, como José Malhoa e as suas duas versões de 

O Fado, sem esquecer os desenhos e aguarelas de Alfredo Roque Gameiro (1864-1935) 

e Alberto Souza (1880-1961).  

Mas o fado interessava os autores desses testemunhos gráficos ou escritos de ocasião, 

embora fosse assim como quem satisfaz com ligeireza um vício menor. Menor mas nem 

por isso confessável… Era a trova, por outro lado, manifestação popular e todos esses 

ilustradores, folhetinistas, romancistas e poetas visavam, como não podia deixar de 
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acontecer pelas leis económicas, um público comprador, ou seja, a burguesia capaz de 

os decifrar e apreciar, numa nação com número assustador de analfabetos — e 

condições de vida muito deficientes. Via-se assim que a canção do sul se tornara 

incontornável, e nem o lisboeta acidental Camilo Castelo Branco deixou de falar de fado 

nas suas páginas107, nem Eça de Queirós se inibiria de o apresentar como um dos seus 

poucos elementos identitários de português, numa carta de 1884 ao seu amigo Joaquim 

Pedro de Oliveira Martins:  

(…) A nossa arte e a nossa literatura vêm-nos feitas de França, pelo paquete, e custam-

nos caríssimo com os direitos de alfândega. Eu mesmo não mereço ser exceptuado da 

legião melancólica e servil dos imitadores. Os meus romances, no fundo, são franceses, 

como eu sou, em quase tudo, um francês – excepto num certo fundo sincero de tristeza 

lírica que é uma característica portuguesa, num gosto depravado pelo fadinho, e no justo 

amor do bacalhau de cebolada. Em tudo o mais, francês, de província. Nem podia ser 

de outro modo: já no Pátio da Universidade, já no Largo do Rossio, eu fui educado, e 

eduquei-me a mim mesmo, com livros franceses, ideias francesas, modos de dizer 

franceses, sentimentos franceses, e ideais franceses. Da gente portuguesa, conheço 

apenas a alta burguesia de Lisboa – que é francesa – e que há-de pensar à francesa, se 

algum dia vier a pensar. 108
  

  

Há um caso ainda mais curioso, o de um homem de letras citado no ponto anterior, Júlio 

César Machado, que alguns consideram escritor com alguma influência no autor de Os 

Maias. Dizia ele, como lembra o poeta Ribeiro de Carvalho no seu livro Terras de 

Portugal, que era preciso ter amor à guitarra, porque nunca havíamos tido outro 

instrumento senão ele, nem outras músicas senão o lundum e o fado.109 Poderá tratar-se 

de chiste do gracioso folhetinista, como lhe chama um jornal, dado às ironias, que, 

convirá lembrar, não foi bem sucedido nos seus dois primeiros romances, obras de um 

quase adolescente (Cláudio e Estêvão. Páginas da última noite de vida). Machado 

poderia, mais tarde, justamente orgulhar-se com os dois volumes de A vida em Lisboa 

(1858), retrato da sociedade da capital que o autor adaptaria ao teatro com êxito.110 Há 
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 - Em 1879, Camilo porá José Fístula, uma das personagens principais de Eusébio Macário, o seu 

romance «realista» continuado por A Corja, a «berrar» uma quadra que alude ao Vimioso e à Severa.  In 

Eusébio Macário, Porto,  Lello & Irmão, s/d,  pp. 33-34.  
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 - Eça de Queirós, Correspondência, Porto, Lello & Irmão, 1966, pp. 59-60. 
109

 - In Brasil-Portugal, revista quinzenal ilustrada, Lisboa, ano III, n.º 66, 16 de Outubro de 1901. 
110

 - Os dois volumes de A Vida em Lisboa, publicados em 1858, foram adaptados ao teatro por Júlio 

César Machado em colaboração com Alfredo Hogan, segundo Luiz Francisco Rebello in ‘Júlio César 

Machado morreu há cem anos’, in Colóquio/Letras, nº 119, Janeiro de 1991, p. 191.  
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quem veja nas personagens tipificadas, aliás, uma acção precursora de alguns romances 

queirosianos e, segundo afirmaria Óscar Lopes, os seus Contos ao Luar (1861) 

possuíam um requinte estético que só viria a ser ultrapassado com Eça de Queirós, e 

patenteavam certos diálogos que eram os melhores da literatura portuguesa depois dos 

de Garrett.111 Também dramaturgo de mérito, o escritor torna-se, sem dúvida, numa 

testemunha maior da chamada Regeneração, que marcou a segunda metade do nosso 

século XIX. Iniciado com o golpe militar liderado pelo marechal duque de Saldanha, em 

1851, e apeando Costa Cabral do poder, esse período desenvolvimentista seria 

personificado na pessoa do dinâmico general Fontes Pereira de Melo, que, desde as 

obras públicas à indústria, promoveu significativas realizações. A agricultura 

desenvolveu-se, o comércio cresceu, surgiram reformas na administração e no ensino, 

que estava completamente obsoleto, e, sobretudo, instalou-se uma paz social como não 

havia memória no País. Fora esta alcançada através da pacificação entre as diversas 

facções políticas, depois de alterada a Carta Constitucional no sentido liberalizador 

(alargamento do sufrágio e eleições directas para a Câmara dos Deputados, além da 

garantia de rotativismo no poder). Os impostos sofreram substanciais modificações 

tornando-se mais justos, os empregados públicos, como então se dizia, viram a 

respectiva situação salarial regularizar-se, ao mesmo tempo que a população escolar 

aumentava. O Governo promovia a modernização das vias de comunicação, construía 

vias férreas, portos, pontes, implementava o telégrafo, ao mesmo tempo que promovia a 

chamada política do livre-cambismo. O liberalismo económico teve particular 

importância na agricultura, que procurou produzir produtos para exportação e, 

simultaneamente, teve de modernizar-se. Num país marcado pelo atraso, a indústria deu 

alguns passos significativos, apesar de ressentir-se, nos mais diversos domínios, da 

ausência de matérias-primas nacionais. A nossa impreparação em termos de 

conhecimento far-se-ia sentir, entretanto, como um dos factores de impedimento no 

campo do crescimento económico e da melhoria do nível de vida da população. 

Enquanto o Governo procurava empréstimos no exterior para prosseguir com a política 

de obras públicas e industrialização, as camadas mais abonadas da população preferiam 
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 - Citado por Luiz Francisco Rebello no artigo referido na nota anterior.   
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investir no domínio do imobiliário e entregavam-se a toda a sorte de actividades de 

carácter especulativo.112   

Deste período desenvolvimentista em larga medida falhado (o País modernizou-se em 

diversos domínios, mas não se desenvolveu verdadeiramente) fica como herança uma 

pequena burguesia e um proletariado urbanos que, em Lisboa, além de cultivarem o 

gosto pelo fado tradicional, que se espalhará por outros bairros da cidade além dos já 

atrás citados, darão vida a uma trova com características de marcada crítica social e até 

de promoção da agitação revolucionária. Já não são apenas as desigualdades sociais a 

estarem muitas vezes presentes, como aconteceu quase desde os anos 20-30 do século 

XIX, embora como simples cenário ou leve denúncia de injustiças. Mais adiante 

falaremos desse fenómeno fadista específico, que quer ajudar a mudar o mundo de 

forma actuante, afirmando-se republicano e porventura laico, ao contrário do antecessor 

que persistirá em paralelo, com os seus temas melancólicos ou de paixões violentas.   

 

2.2.1 — A indefectível falange dos verdadeiros amadores 

 

Uma das ideias feitas muito difundidas quando o fado não ultrapassava ainda os cafés 

de lepes,113 as tabernas, os bordéis lisboetas ou os retiros das chamadas hortas, era que 

ele se resumia à glorificação da miséria ou da vida amorosa das prostitutas à margem da 

sua actividade profissional. Surgia, aliás, muito ligado a figuras religiosas, que não à 

religião propriamente dita. Que existe uma latência religiosa, que a mãe de quem canta é 

geralmente comparada à Virgem Maria, que surgem procissões, actos de contrição pelos 

pecados cometidos, amores infelizes por impossíveis devido a diferenças de classe ou 

simples não correspondência, corpos que se vendem, desgraças as mais diversas, tudo 

isso constitui algo sobejamente sabido. Em que medida é que muito disso deriva de um 

imaginário próprio, vindo da psicologia e da fenomenologia, como queria Jacques Le 

Goff (1924) quando falava da Idade Média?114 Em matéria tão sensível e complexa, 

ainda pouco estudada entre nós, percebemos que os caminhos não se apresentam fáceis. 

Ao falar do fenómeno urbano e do seu respectivo imaginário, G C. Argan (1909-

                                                             
112

- Cf. in História de Portugal, direcção de José Mattoso, Lisboa, Editorial Estampa, vol. 5 (O 

Liberalismo), 1993, e A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, vol. II e III, Lisboa , Editorial 

Presença, 1997. 
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 - O nome deriva da insignificante moeda de dez réis, custo do café nesses estabelecimentos modestos. 
114

- Historiador e antropólogo francês com grande obra, dirigiu a revista  Annales e presidiu aos Hautes 

Études  en Science Sociale. 
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1992)115 apontaria que o mesmo é um acumular de bens culturais, como sucede, em 

nosso entender, com Lisboa. A cidade do fado, desde os primórdios desta sua trova, é 

um conjunto de locais e personagens próprias de tal especificidade, possui sensualidade, 

luz, cores, cheiros fadistas… Mas, claro, Ítalo Calvino está certo quando adverte que 

uma cidade tem lá dentro muitas outras. Diacronicamente, isso ainda seria mais patente 

em relação à (hoje) nossa velha canção: recuando no tempo, transpostos para a primeira 

metade do século XIX, viva e activa a matriarca e em sua casa da rua do Capelão a 

exercer de rameira, permitia-nos aplicar a chamada problemática do género, recorrendo 

assim à história feminista. Esta análise seria extensível a todas as múltiplas Severas, 

que, ao longo daquela centúria, actuaram como mediadoras do fado, as cantadeiras que 

nunca o fizeram por dinheiro ou profissão, dado que já tinham uma — e essa nem 

sempre era a de prostituta, embora amiúde o fosse. Durante esse período ainda longo em 

que fadista é mais condição que mester (também nem todos os frequentadores 

masculinos das tabernas e cafés de lepes eram chulos e desordeiros), poderá dizer-se 

que os por tal palavra designados, na sua totalidade, se podiam definir como verdadeiros 

amadores daquilo que os unia num mesmo universo e imaginário: a trova dos bairros 

lisboetas da baixa prostituição, que, convém levar sempre em linha de conta, não 

abrigavam, apenas, loureiras e faias dados à marginalidade e à navalhada fácil em corpo 

alheio. Mesmo essas mulheres que cantavam a sua própria infantilização, não recusando 

a projecção como seres tutelados, destinadas ao sexo como profissão mas só admitindo 

a posse por um único homem, o amado, acabariam por transformar o fado em espécie 

de religião popular, alienação popular, e também, agitação popular. O porquê reside, 

precisamente, no interesse despertado por essas amadoras enquanto cantadeiras nas 

camadas burguesas e até aristocráticas da sociedade do tempo, erguendo-se como as 

primeiras vozes públicas poéticas da condição feminina, num País que só conhecerá a 

intervenção reivindicativa das mulheres (muito moderada) num século XIX já em 

décadas finais. Propagavam a pecaminosa canção reproduzida, nos salões burgueses, 

através do piano, mas pela qual se interessariam diversos músicos eruditos, como 

Alexandre Rey Colaço (mestre de «suas altezas» os príncipes Luís Filipe e Manuel), 

Vítor Hussla, Alfredo Keil, F. Bahia, Augusto Machado, Tomás Borba, A. Neuparth, 

Moreira de Sá, Rui Coelho, Frederico de Freitas… Já em pleno século XX, Ernesto 

Halffter (1905-1989), considerado o único pupilo de  Manuel de Falla, autor de 
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numerosas obras para orquestra e solo, bem como peças para bailado e bandas sonoras 

de filmes, não resistiria a compor fados. Casado com a pianista portuguesa  Alice 

Câmara Santos, interessou-se sobremaneira pela música popular portuguesa, residindo 

no nosso País durante longas temporadas. Citamos este exemplo porque se trata de um 

nome de primeira plana da música espanhola, que viria a ser conhecido no seu país por 

Halffter el portugués, devendo-se-lhe a Rapsódia Portuguesa para Piano e Orquestra 

(1938).116 

Talvez seja curioso reproduzir agora o que o pensador francês Roland Barthes pensava 

sobre o amador e o amadorismo: 

É um tema que me interessa. Posso abordar o tema de forma puramente prática e 

empírica: quando tenho tempo, toco um pouco de música ou pinto mas assumindo-me 

totalmente como simples amador. A enorme vantagem da condição de amador é que ela 

não implica imaginário, narcisismo. Quando fazemos um desenho ou um trabalho a 

cores como amadores, não nos preocupamos com o imago, com a imagem que vamos 

dar ao fazermos esse desenho ou essa pintura. Trata-se, portanto, de uma libertação, 

direi que quase uma libertação da civilização. É algo que deveria incluir-se numa utopia 

à maneira de Fourier (1772-1837). Uma civilização em que os seres agiriam sem se 

preocuparem com a imagem que vão dar aos outros. Este assunto é muito importante no 

plano prático e converti-o em teoria, na medida em que sou capaz de imaginar uma 

sociedade futura totalmente desalienada, que, no tocante à escrita, só conheça as 

actividades amadorísticas. Nomeadamente no domínio do texto. As pessoas 

escreveriam, produziriam textos por puro prazer, usufruiriam do gozo da escrita sem se 

preocuparem com a imagem que pudessem suscitar nas outras.117                   

 

O autor de Mitologias falará também da sua relação da música como amador, algo que 

igualmente nos parece de interesse, porque relacionável com o assunto em apreço:  

Pratiquei  piano quando era criança. A irmã do meu pai morava em Bayonne, era 

professora de piano. Vivi, portanto, numa atmosfera musical. Mas desde então não 

pratiquei, não possuo qualquer técnica, não tenho velocidade. Habituaram-me, 

simplesmente, desde cedo, a decifrar, na medida do possível para os meus dedos. Sei ler 

a música, mas não a sei tocar. O que se quadra perfeitamente, aliás, com a actividade de 

amador. Através de tempos muito lentos, fífias, consigo aceder à materialidade do texto 
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 - Também compositor, o seu irmão Rodolfo tornou-se conhecido como Halffter-o-Mexicano.  

Escolheu o campo republicano durante a Guerra Civil espanhola de 1936-39, enquanto  Ernesto era 

franquista.  
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 - Roland Barthes, Le grain de la voix, Paris, Éditions du Seuil, 1981,  p. 233. Tradução do autor da 
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musical, porque ele passa pelos meus dedos. Toda a sensualidade que existe na música 

não é puramente auditiva mas também muscular. O amador não é o consumidor. O 

contacto entre o corpo do amador e a arte é algo muito estreito, muito presente. É o que 

há de belo e nisso reside o futuro. Só que então surge um problema de civilização. O 

desenvolvimento técnico, o desenvolvimento da cultura de massas acentuam 

terrivelmente o divórcio entre os executantes e os consumidores. Nós somos uma 

sociedade de consumo, se assim posso dizer, apostada no estereótipo, e não uma 

sociedade de amadores. A história apresenta-se com consequências indirectas de acções, 

com contratempos, essa famosa curva em forma de sino conhecida de quem se ocupa de 

estatísticas. Houve tempos alienados (as sociedades monárquicas ou mesmo feudais) em 

que existia um amadorismo verdadeiro no seio das classes dirigentes. O que era preciso 

era encontrar isso num outro local da sociabilidade, que não na élite. Actualmente, 

estamos um pouco no «vazio» da curva. (…) Existe uma cultura pequeno-burguesa, que 

é uma cultura burguesa degradada, algo que se apresenta como historicamente 

normal.118 

 

Estamos em presença daquilo a que chamaremos o desabafo fadista amador das 

primeiras décadas do nosso século XIX — e não só…— contando a história do homem 

e da mulher comuns, feito nas tabernas e cafés de lepes de Alfama ou da Mouraria, nos 

retiros das hortas, nos lupanares, nas esperas do gado para as touradas lisboetas… que,  

a partir de 1830, passaram a ser no campo de Sant’Anna, na praça de touros ali mandada 

construir pela Casa Pia, traçada pelo arquitecto Malaquias Ferreira Leal, acomodando 

seis mil espectadores. Era uma Lisboa que já vira lidar gado bravo no Rossio, Terreiro 

do Paço, Junqueira e Largo do Salitre (a praça do Campo Pequeno só será edificado em 

1892). A corrida inaugural de Sant’Anna decorreu em 6 de Julho do ano atrás citado e 

naquele redondel conheceu o conde de Vimioso grandes momentos de glória, fazendo 

jus à fama de ser um dos mais exímios e destemidos cavaleiros tauromáquicos do seu 

tempo. Entre o público, enquanto durou o namoro, lá se encontrava a Severa, 

certamente ruidosa, animando a assistência e capaz de punir uma sorte menos feliz do 

amante com uma chinelada certeira. Ilusório convívio interclassista, não se deve a ele a 

apropriação do fado por uma burguesia inculta e egoísta, que não arrisca os capitais no 

desenvolvimento do País, mas está constantemente atenta aos rendimentos sempre bem-

vindos de qualquer empreendimento de índole especulativa. O saudável amadorismo do 

fado (se é que alguma vez existiu totalmente) também não ficou em causa pelas idas 
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certamente esporádicas dos Vencidos da Vida ao Perna de Pau, ao Colete Encarnado ou 

à Tripeira, para se banquetearem com peixe frito ou enguias de escabeche, num ágape 

regado com tinto a saltar da pipa. Entre eles, aliás, havia bons aficionados, como o 

conde de Sabugosa ou o barão de Pindela, que não desdenhariam de ter a trova por 

música de fundo. Já o mesmo não se poderá dizer dos concertos do guitarrista João 

Maria dos Anjos (1836-1889) no velho Casino Lisbonense, ao largo da Abegoaria, 

esquina da travessa da Trindade (actual largo Rafael Bordalo Pinheiro). Tiveram êxito 

estrondoso, eram espectáculos com dezenas de guitarristas, dados no local onde em 

1871 estiveram agendadas as Conferências Democráticas, promovidas pelos homens da 

Geração de 70. Dinamizadas por Antero de Quental, eram apoiadas, nomeadamente, por 

Adolfo Coelho, Augusto Soromenho, Augusto Fuschini, Eça de Queirós, Germano 

Vieira Meireles, Guilherme de Azevedo, Jaime Batalha Reis, Oliveira Martins, Manuel 

de Arriaga, Salomão Saraga e Teófilo Braga. Antero ainda proferiu duas (O Espírito das 

Conferências e Causas da Decadência dos Povos Peninsulares), Augusto Soromenho 

falou sobre Literatura Portuguesa e Eça abordou O Realismo como nova expressão da 

arte, enquanto Adolfo Coelho escolheria para tema A Questão do Ensino.  E foi tudo: o 

marquês de Ávila e Bolama, ministro do Reino, proibiu as restantes conferências por 

conterem aquilo a que o salazarismo, mais tarde, chamaria «conteúdo subversivo». Falar 

de república, socialismo, democracia, pôr em causa a monarquia e a religião católica, 

enfim, era de mais, mesmo para um rei liberal, culto e civilizado como o senhor D. Luís 

(1838-1889)…119  Já agora, porventura por manterem actualidade, lembremos estas 

pouco meigas palavras do socialista, pensador e autor de tantos luminosos sonetos, ao 

diagnosticar aquele que seria o nosso mais lamentável traço característico: 

É o abatimento, a prostração do espírito nacional, pervertido e atrofiado por uns poucos 

de séculos da mais nociva educação. As causas, que indiquei, cessaram em grande parte, 

mas os efeitos morais persistem, e é a eles que devemos atribuir a incerteza, o desânimo, 

o mal-estar da nossa sociedade contemporânea. À influência do espírito católico, no seu 

pesado dogmatismo, deve ser atribuída esta indiferença universal pela filosofia, pela 

ciência, pelo movimento moral e social moderno, este adormecimento sonambulesco em 

face da revolução do século XIX que é quase nossa feição característica e nacional entre 

os povos da Europa... (...) se o poder absoluto da monarquia acabou, persiste a inércia 

política das populações (...)  Finalmente, do espírito guerreiro da nação conquistadora, 
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 - Grande apreciador  e cultor de música, Eça retrata-o ouvindo o Barba Azul, no Teatro da Trindade (in 

A Tragédia da Rua das Flores, Mem  Martins, Europa-América, s/d, pp. 13-14), ‘imóvel, com os braços 

assentes sobre o rebordo do camarote, de lunetas azuis, e os ombros cobertos por vastas dragonas de 

almirante’.  
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herdamos um invencível horror ao trabalho e um íntimo desprezo pela indústria. Os 

netos dos conquistadores de dois mundos podem sem desonra consumir no ócio o tempo 

e a fortuna, ou mendigar pelas secretarias um emprego: o que não podem, sem 

indignidade, é trabalhar! 120
  

Será que a trova reflectia, de certa forma, algumas dessas incontornáveis verdades? 

Talvez a resposta resida nestas palavras de Pinto de Carvalho: 

O fado, a navalha e a guitarra constituem uma trindade adorada pelo lisboeta — 

adoração etnicamente explicável. O fado — fatum — canta as contingências da sorte 

voltária, a negregada sina dos infelizes, as ironias do destino, as dores lancinantes do 

amor, as crises dolorosas da ausência ou do afastamento, os soluços profundos da 

desesperança, a tristeza dolente da saudade, os caprichos do coração, os momentos 

inefáveis em que as almas dos amantes descem sobre seus lábios, e, antes de 

remontarem ao céu, detêm o voo num beijo dulcíssimo. Nenhuma das canções 

populares portuguesas retrata, melhor do que o fado, o temperamento aventureiro e 

sonhador da nossa raça essencialmente meridional e latina; nenhuma reproduz tão bem 

como ele – com o seu vago charmeur e poético – os acentos doloridos da paixão, do 

ciúme e do pesar saudoso. A melancolia é o fundo do fado como a sombra é o fundo do 

firmamento estrelado. 121
  

 

Regressemos à figura incontornável de João Maria dos Anjos, verdadeira estrela dos 

citados concertos, em 1873, porque este filho de um sapateiro de Alcântara e guitarrista, 

logicamente amador, teria um papel pedagógico ao escrever o Novo Método de 

Guitarra, que, além de demonstrar a sua erudição (lia música e tocava diversos 

instrumentos), patenteava a preocupação não apenas de ensinar aos neófitos as 

complexidades do instrumento fadista e a forma de o afinar correctamente, como lhes 

dava a opção de aprenderem a dedilhá-lo apenas pela boa capacidade auditiva ou 

perante uma folha de música. Convirá não esquecer que entre as jovens aristocratas e as 

burguesinhas mais endinheiradas o ensino do piano era (socialmente) obrigatório, pelo 

que muitas não tardaram a pôr de lado os complicados exercícios destinados a abordar 

— e não poucas vezes a maltratar… — os clássicos nos teclados dos Pleyel ou dos 

Erard, para abraçarem junto ao seio o pianinho, como então se designava a guitarra. 122 
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De notar que João Maria dos Anjos, autor de diversos fados, foi também um divulgador 

da sua arte além-fronteiras, incluindo igualmente no seu repertório o que hoje 

chamamos folclore e peças clássicas, alcançando sucesso os espectáculos dados em 

Espanha. Exibindo-se em teatros ou salões nobres, tocou para o rei D. Luís e foi mestre 

de guitarra de D. Carlos, que, soberanamente, quando a tísica tolheu os trinados deste 

guitarrista de eleição, lhe pagou as pompas fúnebres.  

Seria na revista que o fado subiria ao palco, exactamente nesse género de teatro menor 

surgido em França porventura ainda no século XVIII no âmbito do vaudeville, e 

importado por Portugal em meados do século XIX. Primitivamente denominada     

revue de fin d'année, registava e criticava o que de mais importante se passara durante 

esse lapso de tempo, com canções e cenas de pendor cómico. Assim nasceria um 

espectáculo popular, pródigo em graças muitas vezes de peso exagerado, mas 

geralmente certeiro nas críticas implacáveis das debilidades sociais e dos desmandos da 

política. Existem indícios de que a primeira revista por cá montada aconteceu em 1850, 

em Lisboa, e, na do ano seguinte, já actuou o actor Taborda (1824-1909), que, sabe-se, 

costumava cantar o fado. Tê-lo-á feito nessa revista de 1851? Igual dúvida ocorre em 

relação àquela que já deixou documentação, o Fossilismo e Progresso, de 1856, da 

autoria de Manuel Roussado, 123 futuro barão, apresentada no Teatro do Ginásio. Parece 

muito possível que a trova lisboeta estivesse presente ou fosse ali mencionada, tanto 

mais que o autor em causa escreveria uma comédia teatral pró-fadista, o Ditoso Fado 

(1869). Como lidamos apenas com conjecturas, cabem os louros de primeira revista 

com fado ao Sal e Pimenta, levada à cena no Trindade em 1894, quando a espanhola 

Cármen Cardoso fez ouvir o Carro do Jacinto, com música de Freitas Gazul. 124 Para  

bem de um público cada vez mais  vasto e desgosto certo dos puristas, a trova lisboeta 

nunca mais abandonaria essa forma ligeira de teatro que encantou incontáveis gerações 

de portugueses, vindos durante décadas dos mais diversos pontos do País em excursão 

até ao Parque Mayer. Convirá lembrar que a revista de origem francesa, além de 

Portugal, conquistaria com êxito popular palcos também em países como a Itália e a 

Alemanha, mas parece-nos importante que isso tenha acontecido igualmente no Brasil, 

dado que figuras do nosso meio artístico actuaram nesses espectáculos. A isso nos 

                                                             
123

 - O barão de Roussado (1831-1911)  levou a sua ousadia ao ponto de parodiar o  patriótico D. Jaime 

ou a Dominação de Castela , de Tomás Ribeiro, que Castilho chegara a comparar aos Lusíadas,  com o 

seu Roberto ou a Dominação dos Agiotas. Alguns versos dessa obra abrem este segundo capítulo.  
124

 - Cf. Vítor Pavão dos Santos, A Revista à Portuguesa: Uma História Breve do Teatro de Revista, 

edições o jornal, 1976. 
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referiremos mais adiante, não sem aqui recordarmos o nome daquela que chegou a ser 

considerada a «rainha da noite» carioca: a multifacetada actriz Beatriz Costa (1907-

1996).      

Mas terá a difusão revisteira daquela que ainda em pleno século XIX ganharia o apodo 

de canção nacional — e um elevado número de inimigos figadais de peso, como 

António Arroio —, provocado a perda, nos bairros populares, do seu carácter amador? 

Nada parece menos certo, se pensarmos nas crónicas que ainda na passada centúria 

apontavam como se ouviam soar as vozes, quer masculinas quer femininas, 

acompanhadas pelos trinados das guitarras, noite dentro, em Alfama, Mouraria, Bairro 

Alto, Alcântara e outros espaços lisboetas, muito antes de surgirem os locais 

especialmente criados para o efeito, as lojas de ouvir fado. Não parece que o 

amadorismo, neste domínio, esteja ainda hoje inteiramente condenado, mesmo se não 

puder cumprir o destino que Roland Barthes porventura lhe reservaria numa sociedade 

ideal…   

Anima esses seres que mantêm viva uma tradição amadora porventura derivada do 

somatório de necessidades pessoais, carecidas por vezes de uma espécie de catarse a 

preço acessível, o sentimento de que perseguem e praticam alguma coisa de sagrado, 

considerando-se talvez senhores de uma qualquer excepcionalidade. Como escreveu 

Giorgio Agamben:  

Na vida dos conceitos, existe um momento em que estes perdem a sua imediata 

inteligibilidade e, como em todo o termo vazio, podem carregar-se de sentidos 

contraditórios.125    

 

2.2.2 — Imagens testemunhais e personagens criadoras de imagens 

 

Apesar de não se conceber, salvo raras excepções, como obra literária, uma tese tem na 

escrita o veículo comunicativo. Muita da eficácia do seu propósito reside na forma 

como o autor for capaz de transmitir as linhas mestras da sua exposição — e assim 

fundamentar as respectivas considerações, deixando aos outros a construção fiel que 

devem julgar. Os passos narrativos, as citações e até o vocabulário utilizado acabarão 

por influenciar essa espécie de edifício, que pouco a pouco se vai deixando construir. A 
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-  Giorgio Agamben, O Poder Soberano e  a Vida Nua, Homo Sacer, Lisboa, Presença, 1998, p. 80. 
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dado momento de Le Degré Zéro de l’Écriture,126 Roland Barthes, abordando o tema da 

utopia da linguagem, escreve: 

A escrita moderna é um verdadeiro organismo independente que cresce em redor do 

acto literário,127 decora-o com um valor alheio à sua intenção, leva-o continuamente a 

um duplo modo de existência, e sobrepõe ao conteúdo das palavras, signos opacos que 

contêm em si mesmos uma história, um compromisso ou uma redenção associadas, de 

modo que à situação do pensamento se mistura um destino suplementar, muitas vezes 

divergente, sempre perturbador, da forma. 128   

A somar aos muitos condicionalismos, o dos termos utilizados, susceptíveis de 

proporcionar inclusivamente enquadramentos epocais, não deixa de constituir desafio de 

monta quanto ao tema escolhido. Bastará dizer-se que o mundo da prostituição, ligado 

ao fado desde a génese e presente no conteúdo de muitos dos seus versos fundadores — 

captado por diversos artistas plásticos, com particular relevo para Stuart Carvalhais com 

os seus inúmeros e (por vezes) sensualíssimos desenhos — , foi fomentando, ao longo 

dos anos, a inventiva de escritores, poetas, historiadores, filólogos e gente comum. 

Disso nos dá conta, por exemplo, uma obra que teve grande êxito editorial, por volta de 

1920, O Livro das Cortesãs, antologia de poetas portugueses e brasileiros, feita por 

Albino Forjaz de Sampaio (1884-1949) e Bento Mântua (1878-1932), ilustrada por 

diversos artistas e, claro, com a fadista sempre representada pela prostituta. Ora só esta 

última, por cá, como que para atestar a riqueza do idioma, coleccionou incontáveis 

epítetos, de que damos (porventura) pálida amostra: vaso do demónio, manceba 

mundanária, gança, hervoeira, boneja, loureira, rameira, michela, polha, marafona, 

cantoneira, rascoa, mulher de má fazenda, mosca, tolerada, cortesã, zorra, bacante, 

cocote, borboleta, pinóia, pega, cróia, galdéria, mulher de meia porta, pécora, galdrana, 

culatrona, patrajona, galdrapinha, pente, pitada, marca, lúmia, meneza, zoina, tronga, 

matriculada, magana, horizontal…129
  

Outra questão que se prende com tema mais vasto e complexo, como adiante veremos, 

respeita ao imprescindível testemunho sobre personagens de determinada época (o 

trabalho abrange mais de um século, recorde-se), por vezes marcadas pelo destino 

irónico do esquecimento das suas acções mais valorizadas noutros tempos. Tal é o caso 

                                                             
126

 - Este como todos os trechos de livros em línguas estrangeiras, que mantêm por isso os títulos 

originais, foram traduzidos pelo autor desta tese.   
127

 - Uma tese de doutoramento não pode deixar de ser também, pelo menos, um acto literário.  
128

 - Roland Barthes, Le Degré Zéro de l’Écriture, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 63. 
129

- Cf. Albino Forjaz de Sampaio e Bento Mântua, O Livro das Cortesãs, antologia de poetas 

portugueses e brasileiro, Lisboa, Livraria Editora Guimarães & C.ª, 1920.   
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do poeta ultra-romântico Luís Augusto Xavier Palmeirim (1825-1893), que foi, além de 

vate de sucesso, deputado, jornalista, dramaturgo, crítico, administrador… Data de 1850 

a sua estreia como autor dramático, precisamente com uma comédia (Dois casamentos 

de conveniência), levada à cena no D. Maria II. Antigo aluno do Colégio Militar, 

Palmeirim tomou parte, sob as ordens da Junta do Porto, na revolta da Maria da Fonte 

(1846-1847), que derrubaria Costa Cabral. Censor do nosso primeiro teatro desde 1853 

e director do Conservatório Real de Lisboa durante longo período (1878-1893), membro 

da Academia Real das Ciências, da Sociedade Escolástico-Filomática e da Associação 

Literária Internacional, os seus versos simples e colhendo a inspiração no amor da Pátria 

e seus valores (‘Sou um poeta soldado, / Não sei à missão mentir;/ Neste canto 

magoado,/ Disse tudo sem fingir./ Poeta da liberdade./ Fiz dessa nova deidade/ A dama 

do meu pensar’), bem como no rico folclore nacional, mereceram, facto assinalável, os 

louvores de António Pedro Lopes de Mendonça (1826-1865), sendo muito difundidos 

em palcos, salões aristocráticos e burgueses, mas soando também nos meios 

populares.130 As suas Poesias conheceriam, por isso, diversas edições, facto pouco usual 

no nosso meio. Incansável colaborador de diversos órgãos jornalísticos, Luís Augusto 

Palmeirim é hoje lembrado pelo seu livro Os Excêntricos do meu Tempo, dado à 

estampa em 1891. Trata-se de uma compilação de muita da prosa escrita para jornais —  

e o autor procura justificar no prefácio, com alguma originalidade, naquilo que fogem as 

suas memórias às outras então muito em voga. Antes de mais nada, pensa que não 

devem apenas ser lembrados os homens ilustres pela pena e pela espada, ou pelos 

episódios acidentados da política, da diplomacia e do teatro, pois também os 

excêntricos constituem matéria de registo interessante. Mas quem são eles? O autor 

esclarece: aqueles que fogem "uns pelas suas aptidões intelectuais, outros por serem 

excepção, no modo de viver e de falar, às prescrições que a sociedade impõe como 

norma aos que vivem e morrem sem ter dado por isso". 131 Não andaremos longe se 

dissermos que, de tudo o que lá vem, o livro continua hoje a ser procurado apenas por 

uma personagem que Palmeirim conheceu fugazmente: Maria Severa Onofriana, a 

mítica cantatriz fundadora da trova lisboeta. E, no entanto, para além dos versos 

esquecidos pela generalidade dos portugueses, gerações de alunos do Conservatório 

ficaram a dever ao antigo militar anti-cabralista, nomeadamente, a edificação do salão-

                                                             
130

 - Muitos dos seus versos (ultra-românticos)  adaptavam-se facilmente a melodias de agrado do grande 

público.  
131

 - Luís Augusto Palmeirim, Os Excêntricos do meu Tempo, Lisboa, 1891, p. 2. 
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teatro daquele escola… e também a sua colaboração no projecto do código teatral, em 

1890.  

Situam-se as memórias do autor atrás citado num acervo de que também fazem parte, 

embora sejam construções ficcionadas — certamente a partir de base testemunhal ou 

simples informação registada pelo escritor —, as alusões ao fado feitas por Eça de 

Queirós em diversos romances e outros escritos. É sabido que as alusões à música 

constituem, nalgumas obras do mestre realista, autênticos expedientes não apenas 

destinados à criação de ambientes. Por diversas vezes obras musicais assumem-se quase 

como personagens com influência no desenrolar da acção. Embora todas as preferências 

de Eça caminhem na direcção da ópera, torna-se facto fácil de comprovar que ele não 

consegue evitar múltiplas alusões ao fado,132 aqui se devendo incluir também a canção 

de Coimbra, particularmente presente em A Ilustre Casa de Ramires.133 Fá-lo num plano 

igual da menção a valsas, geralmente de Johann Strauss (1804-1849), pai da famosa 

dinastia, ou do filho do mesmo nome e maior fama (1825-1899), o rei das valsas ao 

qual Viena consagrou uma vistosa estátua dourada no seu Stadt Park? Das peças para 

piano de Beethoven e Chopin, por exemplo? Dos trechos de operetas e zarzuelas? Ao 

menos da mesma maneira como alude a canções e cançonetas portuguesas e 

estrangeiras, modinhas e outras manifestações equivalentes? De forma alguma. Com 

raras excepções, as referências ao fado caracterizam, geralmente, ambientes que se 

querem ordinários e alheios às normas sociais estabelecidas ou sublinham os caracteres 

de personagens pouco recomendáveis ou colocadas no fim da escala social. Usando a 

simples alusão ao fado ou à fadistagem, o escritor aponta de imediato o dedo ao pouco 

recomendável ou insignificante. Fados canta, por exemplo, em  O Crime do Padre 

Amaro,134 na casa leiriense de Amélia, o amanuense Couceiro, que se deleita com as 

sonoridades da banza. Mulher de comportamento duvidoso, dada à boémia, Leopoldina, 

a amiga de Luísa de O Primo Basílio,135
 não podia gostar senão da trova das vielas… A 

mesma que Concha tenta reproduzir na sua guitarra, como se pode ler em A Capital.136 

Que mais se poderia esperar da prostituta espanhola mantida pelo parolo do Artur 

Corvelo?! Quando também no póstumo — e de que maneira polémico! — romance A 

                                                             
132

 - Se no romance Os Maias a trova está ausente como tal, nos demais há diversas alusões. 
133

 - Sai no ano da morte do escritor, que faleceu em 16 de Agosto de 1900,  na sua casa de Neuilly, perto 

de Paris, tendo funeral  nacional no seu País. 
134

- Depois de uma duvidosa adaptação cinematográfica mexicana  (2002), surgiria uma película 

portuguesa (2005), com Soraia Chaves numa convincente pecadora.   
135

 - O Primo Basílio (1878) foi adaptado ao cinema em Portugal (1922 e 1959) e no Brasil (2007). 
136

 - Romance editado postumamente, em 1925, terá sofrido incompreensíveis intervenções de um dos 

filhos do escritor.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1900
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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Tragédia da Rua das Flores,137
 Eça pretende situar a figura do Palma Gordo, depois 

deste interpelar Vítor ofendendo Genoveva com palavra que o escritor nem se atreve a 

reproduzir, o homem reage à indignação do jovem advogado com um risinho fadista, 

antes de dizer: Ora vá dar lições a quem lhas pedir… 
138

 Numa sociedade burguesa que 

tinha na música um dos seus pilares e o São Carlos funcionava como uma espécie de 

catedral medieval, ou seja, centro de convívio, ponto de encontro, lugar de mexericos e 

de negócios, importando mais o que se passava nas frisas e na plateia do que o que 

acontecia no palco, Eça valoriza a música como elemento classista, que, mais ou menos, 

todas as burguesinhas e jovens da aristocracia aprendiam para atacar o piano, embora 

muitas soubessem tocar à perfeição na banza as Torradinhas com Manteiga,139  

caricaturadas pelo D. Tomás de Melo.  

Como atrás se disse e tanto quanto pudemos verificar, a obra maior de Eça não tem 

qualquer referência fadista em termos musicais — e é caso para dizer: naturalmente. No 

romance Os Maias,140 impera a ópera, surgindo quase logo no início O Barbeiro de 

Sevilha, presença significativa também em A Tragédia da Rua das Flores, como cerca 

de um século depois seria revelado. A saga da família Maia é acompanhada por um 

verdadeiro desfile de óperas e peças para piano, de cançonetas, algumas de duplo 

sentido picante…141 Nem sempre as personagens sabem apreciar as composições 

eruditas, como a marquesa de Soutal, que chama à Patética de Beethoven a Sonata 

Pateta, algo que levará o Cruges a interrogar-se para que fora ele dar uma composição 

do genial alemão a uma gente educada pela chulice de Offenbach? De fado, portanto, 

nem vestígios? Não é bem assim. A trova surge, sim, mas para se aludir a um crime 

crapuloso: 

Falou-se logo do crime da Mouraria, drama fadista que impressionava Lisboa, uma 

rapariga com o ventre rasgado à navalha por uma companheira, vindo morrer na rua em 

camisa, dois faias esfaqueando-se, toda uma viela em sangue - uma sarrabulhada como 

disse o Cohen, sorrindo e provando o Bucelas. Dâmaso teve a satisfação de poder dar 

detalhes; conhecera a rapariga, a que dera as facadas, quando ela era amante do 

                                                             
137

 - Escrito entre 1877 e 1878, o romance A Tragédia da Rua das Flores só seria dado à estampa, com 

polémica, em 1980.  
138

 - A Tragédia da Rua das Flores, Mem  Martins, Europa-América, s/d, pp. 169-170. 
139

- Tomás de Melo, Recordando, inclui ´O Negro de Alcântara`, tragédia burlesca em quatro actos, 

parodiando o´Otelo`. Lisboa, Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso, 1904, pp. 21  e ss.   
140

 - Considerado a obra-prima de Eça, o romance Os Maias foi adaptado ao teatro, ao cinema e à 

televisão, neste último caso pela produtora brasileira Globo, em 2001, com uma mini-série de 42 

capítulos. 
141

  - Também surgem três hinos: o Académico, a Marselhesa e o da Carta. E muitas valsas de Strauss II. 
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visconde da Ermidinha... Se era bonita? Muito bonita. Umas mãos de duquesa... E como 

aquilo cantava o fado! O pior era que mesmo no tempo do visconde, quando ela era 

chic, já se empiteirava... E o visconde, honra lhe seja, nunca lhe perdera a amizade; 

respeitava-a, mesmo depois de casado ia vê-la, e tinha-lhe prometido que se ela quisesse 

deixar o fado lhe punha uma confeitaria para os lados da Sé. Mas ela não queria. 

Gostava daquilo, do Bairro Alto, dos cafés de lepes, dos chulos... Esse mundo de 

fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance...Isto levou logo a 

falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo: e o Alencar, imediatamente, limpando os 

bigodes dos pingos de sopa, suplicou que se não discutisse, à hora asseada do jantar, 

essa literatura «latrinária».142
  

Mas se a trova como tal está ausente de Os Maias, o pilar daquilo a que A. J. Saraiva 

classificava como um largo inquérito [de Eça] à vida portuguesa da sua época,143
 já em 

O Primo Basílio, e, quase no princípio do romance, Luísa tocará ao piano o Fado do 

Vimioso: 

Viveu triste durante meses. Era no Inverno; e sentada à janela por dentro dos vidros, 

com o seu bordado de lã, julgava-se desiludida, pensava no convento, seguido com um 

olhar melancólico. Os guarda-chuvas gotejantes que passavam sob as cordas de água; 

ou sentando-se ao piano, ao anoitecer, cantava Soares de Passos: 

Ai! adeus, acabaram-se os dias 

Que ditoso vivi a teu lado... 

ou o final da Traviata, ou o fado do Vimioso, muito triste, que ele lhe ensinara. (…) Foi 

um tempo muito alegre, cheio de consolações. Era a sua íntima amiga. Tinham sido 

vizinhas, em solteiras, na rua da Madalena, e estudado no mesmo colégio, à Patriarcal, 

na Rita Pessoa, a coxa. Leopoldina era a filha única do Visconde de Quebrais, o 

devasso, o caquético, que fora pajem de D. Miguel. Tinha feito um casamento infeliz 

com um João Noronha, empregado da alfândega. Chamavam-lhe a «Quebrais»; 

chamavam-lhe também a «Pão e Queijo». Sabia-se que tinha amantes, dizia-se que tinha 

vícios. Jorge odiava-a. E dissera muitas vezes a Luísa: Tudo, menos a Leopoldina! 144 

Restará dizer que o fadinho fora-lhe ensinado pelo vilão Basílio quando ele e Luísa 

eram muito jovens e namorados — e, claro, também sublinhar a má ideia que Jorge, o 

marido, fazia de Leopoldina, admiradora da pecaminosa trova lisboeta. Que às vezes se 

tocava em serões burgueses ou aristocráticos, ao piano, embora fossem outras músicas, 
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 - Eça de Queirós, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, 3.ª edição, s/d, p. 162.  
143

 - António José Saraiva, As ideias de Eça de Queirós, Lisboa, Centro Bibliográfico, 1982, p. 13 
144

 - Eça de Queirós, O Primo Basílio, Porto, Lello & Irmão, s/d, pp. 17-21.  
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geralmente eruditas, a preencher esses actos corriqueiros, transversais em termos de 

classes sociais com algumas ou muitas posses, que constituíam um dos passatempos 

agradáveis no nosso século XIX. Ficarão consagrados no famoso óleo de Columbano 

Bordalo Pinheiro, intitulado Concerto de Amadores. De recordar, embora já tenhamos 

atrás falado disso, que Eça, antes de dar a trova como um dos seus poucos elementos 

identitários de português, numa carta de 1884 ao seu amigo Oliveira Martins, alinhara 

(ainda jovem) as demolidoras palavras, que a seguir se transcrevem: 

Atenas produziu a escultura, Roma fez o direito, Paris inventou a revolução, a 

Alemanha achou o misticismo.  Lisboa que criou?  O Fado. Fatum era um deus no 

Olimpo; nestes bairros é uma comédia. Tem uma orquestra de guitarras, e uma 

iluminação de cigarros. Está mobilada com uma enxerga. A cena final é no hospital e na 

enxovia. O pano de fundo é uma mortalha!
145

  

Compreende-se, portanto, que alguém sempre pronto a apontar a decadência do seu 

País, apesar de ganhar a vida a representá-lo como diplomata, também não gostasse de 

fado, liberdade que assistia e assiste a qualquer um de nós. Só que o escritor, mercê da 

enorme (para a época) difusão dos seus livros e também da sua prévia carreira como 

jornalista, fazia opinião, como mais tarde se diria — e muitas das suas obras isso 

documentam. É um aspecto que se nos apresenta relevante, porque os seus ódios de 

estimação, como a pequenez de Lisboa comparada com Paris ou Londres, a 

mediocridade de muitos elementos colocados em posições de relevo na nossa sociedade 

de então, a pobreza dos espectáculos, incluindo a ópera de São Carlos, passam 

facilmente para o domínio do imaginário colectivo. Esse mesmo teatro, nunca se perde 

em sublinhar, é palco dentro do palco, com as frisas e os camarotes onde estão as 

mulheres que se apreciam ou depreciam, invariavelmente com algum poder económico, 

dado que na plateia só brilham as charlateiras nas fardas dos alferes…Carlos Eduardo e 

Maria Eduarda (Os Maias) ali se vêem pela primeira vez, enquanto isso acontece a 

Vítor e Genoveva (A Tragédia da Rua das Flores) no Teatro da Trindade, com o rei 

fardado de almirante a assistir a uma duvidosa representação do cómico Barba Azul, de 

Jacques Offenbach, por sinal em espectáculo de benefício, o que queria dizer: havia 

enchente.146
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 - Idem, Prosas Bárbaras, Porto, Liv. Chardron, Lello e Irmão Ed., 1903, pp. 111-112. 
146

 - Eça de Queirós, A Tragédia da Rua das Flores, Mem  Martins, Europa-América, s/d, pp. 13-14. 

 



68 

 

Todos os elementos atrás citados são, afinal, importantes para darmos testemunho da 

universalidade que nos cerca. Grandes ou pequenas coisas constitutivas da nossa 

memória ou da nossa história — e o assunto que nos atraiu não possui nem mais nem 

menos dignidade que qualquer outro —, dependem do acervo de ideias, legados orais ou 

escritos, bem como um sem número de práticas, que, tudo submetido ao referente da 

realidade, permitirá a edificação simbólica de sentido que por convenção denominamos 

imaginário. Historiador norte-americano, professor na Universidade de Princeton e 

antigo presidente da American Historical Association, Robert Darnton (1939), 

responsável pela Harvard University Library (rede de bibliotecas daquela instituição 

universitária dos EUA) escreveu o seguinte: 

Bibliotecas e museus fornecem o material com que a identidade é constituída. Existem 

também outras fontes – mitos, cerimónias e as demais manifestações culturais que são 

estudadas pelos antropólogos. Mas as sociedades complexas passaram por tantas 

experiências que sua história necessita de ser sempre redefinida. Se os documentos 

forem destruídos, a memória colectiva, o orgulho que consiste nos laços que unem um 

povo aos seus ascendentes, sofre estragos. As bibliotecas e os museus não são templos 

de culto aos antepassados, mas têm uma importância decisiva para responder à questão 

de quem se é a partir do conhecimento de quem se foi. Este tipo de conhecimento tem 

que ser sempre renovado. Se a possibilidade de substituí-lo for destruída, uma 

civilização pode ser estrangulada.
147

   

É óbvio que estas palavras de alguém que tem dedicado muito do seu tempo à 

publicação electrónica, meio importante de atenuar o problema da falta de difusão do 

conhecimento, se referiam a casos de autênticos crimes culturais, cometidos um pouco 

por toda a parte onde têm grassado conflitos, mas nem por isso nos parece menos 

adequada a inserção destas sábias palavras neste nosso estudo, dado que lidamos 

bastante com o frágil material da memória e tudo quanto ela representa em termos 

identitários, no âmbito da compreensão do devir colectivo — e da imprescindível 

preservação do legado das anteriores gerações. Para que o património se perca, seja por 

falta de recolha e catalogação ou deficientes condições de conservação, não é necessário 

surgirem os horrores da guerra ou os cataclismos naturais. Que nada substitui a 

documentação autêntica, as provas físicas, é verdade óbvia, particularmente importante 
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 - Robert Darnton, ‘Nós, os vândalos’, Humboldt,  n.º 87, Bona, Goethe-Institut, 2003, p. 34. 

. 
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na História da Arte em que a manifestação artística, atravessando os séculos, comparece 

perante o observador para falar por si própria. Está sobejamente demonstrado que a 

fotografia ou outro qualquer meio de captação de imagem não reproduz a obra, por 

melhor que seja a qualidade atingida, quando não é ela mesma uma obra com existência 

própria, manifestação artística cada vez mais consolidada e difundida. No domínio dos 

objectos artísticos, portadores de aura, como entendia o filósofo alemão Walter 

Benjamin (1892-1940), o seu desaparecimento constitui um verdadeiro desastre, pois 

implica perda do nosso legado cultural. Tal é válido, obviamente, para todo o acervo de 

registos relacionados com o fado, inspirador no domínio da criatividade de produções 

muito diferenciadas. 

 

2.2.3 — Entre as brumas da História e da Memória   

 

Lembrando mais uma vez, como simples alerta, que esta não é uma tese sobre a velha 

trova no sentido musical —, caber-nos-á esclarecer porventura melhor algumas facetas 

ligadas ao que entendemos por fado, questão ainda potenciadora de polémicas a que a 

nossa tarefa, por alheia às mesmas, não deverá eximir-nos a emitir opinião e marcar 

posição. Como é largamente sabido, as origens do fado têm sido fonte das mais diversas 

controvérsias — desde se é de origem árabe ou radica nas cantigas de amigo ou nas de 

escárnio de maldizer, passando por todas as influências, afinal, desde as africanas às 

malabares, ou seja, todas as terras visitadas pelos nossos maiores durante o justamente 

considerado período áureo português. Não vamos nem historiar as navegações e o que 

vinha na bagagem individual e nos porões das naus que retornavam a Lisboa, nem 

muito menos recuar aos séculos XIV, XV e XVI, para admitirmos o óbvio: logo que D. 

João I conquistou Ceuta em 1415, estabeleceu-se uma influência norte-africana que veio 

certamente acordar os séculos de dominação árabe da península ibérica, que, então, fora 

das nossas fronteiras, ainda possuía importantes bastiões. Em termos artísticos, a arte 

mudéjar não deixará esquecer, aliás, essas presenças do passado muçulmano, nem os 

muitos e preciosos artesãos dessa confissão que por cá permaneceram. Posto isto, 

apresenta-se-nos indiscutível que, desde o idioma até aos hábitos alimentares e 

higiénicos, todas essas andanças, as aventuras guerreiras e comerciais, bem como o 

convívio com tantos outros povos, passaram a pertencer ao nosso acervo cultural. 
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Sobrou disso tudo alguma coisa para o fado lisboeta? Seria pusilânime não responder 

pela afirmativa, diremos convictamente. Passemos agora à questão seguinte, que nos 

parece muito mais interessante: a possibilidade de o berço do fado ter sido no Brasil —  

e isto porque a trova conheceu importante difusão no gigantesco país, tendo hoje 

também por cultores (ocasionais) alguns dos nomes mais marcantes da sua música. Essa 

possibilidade radica em opiniões demasiado abalizadas para que não as levemos em 

linha de conta. Tudo começa, parece-nos, com o único romance de um ilustre filho de 

portugueses, Manuel António de Almeida (1831-1861),148 o jornalista, professor, crítico 

literário e médico formado a duras penas, dada a sua precoce orfandade e carência de 

meios. Editada primeiro em folhetim, segundo o uso da época, Memórias de um 

Sargento de Milícias, escrita entre 1852 e 1853, é considerada a primeira obra urbana da 

literatura brasileira, localizada entre o romantismo e o realismo. Nela se pode ler o 

seguinte, a propósito do tema em análise:     

Todos sabem o que é fado, essa dança tão voluptuosa, tão variada, que parece filha do 

mais apurado estudo da arte. Uma simples viola serve melhor do que instrumento algum 

para o efeito. O fado tem diversas formas, cada qual mais original. Ora, uma só pessoa, 

homem ou mulher, dança no meio da casa por algum tempo, fazendo passos os mais 

dificultosos, tomando as mais airosas posições, acompanhando tudo isso com estalos 

que dá com os dedos, e vai depois pouco e pouco aproximando-se de qualquer que lhe 

agrada; faz-lhe diante algumas negaças e vira voltas, e finalmente bate palmas, o que 

quer dizer que a escolheu para substituir o seu lugar. Assim corre a roda toda até que 

todos tenham dançado. Outras vezes um homem e uma mulher dançam juntos; seguindo 

com a maior certeza o compasso da música, ora acompanham-se a passos lentos, ora 

apressados, depois repelem-se, depois juntam-se; o homem às vezes busca a mulher 

com passos ligeiros, enquanto ela, fazendo um pequeno movimento com o corpo e com 

os braços, recua vagarosamente, outras vezes é ela quem procura o homem, que recua 

por seu turno, até que enfim acompanham-se de novo. Há também a roda em que 

dançam muitas pessoas, interrompendo certos compassos com palmas e com um 

sapateado às vezes estrondoso e prolongado, às vezes mais brando e mais breve, porém 

sempre igual e a um só tempo. Além destas há ainda outras formas de que não falamos. 

A música é diferente para cada uma, porém sempre tocada em viola. Muitas vezes o 
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 - Quando pensava dedicar-se à política, o escritor faleceria, prematuramente, no naufrágio do navio 

Hermes, na costa do Estado do Rio de Janeiro, em 1861. 
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tocador canta em certos compassos uma cantiga às vezes de pensamento 

verdadeiramente poético. 149
 

Poeta, romancista, musicólogo, Mário de Andrade (1893-1945), figura incontornável, 

fundador do modernismo brasileiro, fez diversas pesquisas no domínio folclórico, e, em 

1955, falaria do fado português, dando-o como decorrência do fado dançado brasileiro, 

o lundum. Assim escreveu o autor do romance Macunaíma
150

:  

Após o regresso de D. João VI do Brasil, este canto dançado (o lundum) foi invadindo 

as diversas camadas da sociedade portuguesa, fixando-se nas mais baixas e imorais, 

onde se transformou no canto dorido e na dança duvidosa a que se chama Fado e bater o 

Fado.151 

Anteriormente, numa introdução ao livro de Manuel António de Almeida, datada de 

1941, Andrade já havia expendido essa teoria da origem brasileira do fado, mas de 

forma ainda mais categórica e marcadamente nacionalista: 

O lundum, divulgando-se nas camadas brancaranas da Colônia,  deu origem a uma 

dança cantada, primeiramente brasileira, a que chamaram fado. Ido nas lembranças 

felizes dos “brasileiros” enriquecidos, dos marujos e outros portugueses pobres, banzou 

pelos bordéis e pelos botequins lisboetas de beira-rio, decoraram-no as Tágides, fixou-

se na mala vita de Lisboa e, para o nosso bem, acabou se nacionalizando português.152 

 

Outro nome importante da cultura brasileira, Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), 

jornalista, historiador e antropólogo, nacionalista, antigo integralista de Plínio Salgado, 

registará no seu Dicionário do Folclore Brasileiro:  

Canção popular portuguesa, especialmente cantada em Lisboa e Coimbra, de origem 

brasileira, vinda do lundu, já divulgada entre o povo, quando a corte portuguesa se 

estabeleceu no Brasil em 1808.153 

Já o jornalista e crítico musical José Ramos Tinhorão (1928), autor de diversas obras 

sobre música popular brasileira e estudioso do fado, escreveria: 
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 -  Manuel A. de Almeida, Memórias de um sargento de milícias, São Paulo,  Ática, 1997, p.28-29. 
150

 - Joaquim Pedro de Andrade realizaria uma comédia cinematográfica baseada nesta obra, em 1969.  
151

 - Mário de Andrade, ‘Origem do fado’, in Revista da Música Popular, n.º. 6, Rio de Janeiro, 1955, p. 

4.  
152

 - Cf. Mário de Andrade, ‘Introdução’, in Manuel Antônio Almeida, Memórias de um Sargento de 

Milícias, São Paulo, Livraria Martins, 1941. 
153

 - Luís Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro.Rio de Janeiro, Ediouro, s/d., p. 381. 
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(….) levadas para Portugal, como acontecera, em meados do século XVIII, com a fofa e 

o lundu, as danças do fado - acrescidas da contribuição melódica-sentimental das 

cantigas de “pensamento verdadeiramente poético” citadas por Manuel Antônio de 

Almeida - iam percorrer caminho próprio entre as camadas baixas de Lisboa, onde os 

brancos as tomariam dos pretos e mestiços para transformar-lhes a parte cantada em 

canção urbana a partir da segunda metade do século XIX.154 

Mais moderna, embora para muitos controversa, é a aproximação ao fenómeno feita 

pelo antropólogo Roberto Da Matta (1936), que tem baseado os seus estudos nas 

manifestações populares brasileiras, entre as quais inclui o desporto. Da Matta aborda 

implicitamente o fado ao analisar um dos seus pilares: a saudade, assunto a que dedica 

um interessante ensaio (‘Antropologia da Saudade’) na sua obra intitulada Conta de 

Mentiroso.155 Adiante falaremos na tendência para se identificar o significado pleno de 

memória e história, com vista à primeira ser socialmente tratada em termos científicos, 

e, para este autor, entre outras coisas, a tão incomum palavra da língua comum 

significaria uma construção cultural, na medida em que esse tipo particular de nostalgia 

nasce em Portugal e, logicamente, transmite-se ao Brasil. Em seu entender, além de 

constituir, apesar de tudo, uma de nossas mais fortes razões de viver, a recordação 

possibilita ler a perda, a velhice e nossa inexorável passagem pelo tempo — e sublinha 

que ela permite ligar este mundo com o outro, o passado com o presente, não hesitando 

em classificá-la como um tesouro.
156

 

Nestes tempos em que se fala na «urgência» de uma história social da memória, valerá a 

pena (porventura) ir um pouco mais longe na breve análise do caso brasileiro, porque 

existem, apesar de tudo, traços comuns ainda hoje detectáveis. Não parecem pôr 

actualmente em dúvida os investigadores de além-Atlântico que o fado, tal como o 

conhecemos, se constituiu como manifestação musical em Lisboa, durante o primeiro 

quartel do século XIX. Apenas nele vêem influências sobretudo do lundum, que, com a 

modinha, foram cultuados em meio urbano no Brasil. Estes dois géneros, porém, 

possuem origens muito diversas — e já viriam do século XVIII. O primeiro começaria 

por ser uma dança, acompanhada de canto, levada para aquele território pelos escravos 

africanos, enquanto a modinha derivaria da moda ali introduzida pelos portugueses. 

Tinha esta última acompanhamento de viola, ao contrário do lundum, que só com o 
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 - José Ramos Tinhorão, Os negros em Portugal: uma presença silenciosa., Caminho, 1988, p.67. 
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 - Roberto Da Matta,  Conta de mentiroso: sete ensaios de antropologia brasileira,  Rio de Janeiro,  

Rocco,  1993.  
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 - Cf. o ensaio ‘Antropologia da Saudade’  in op. cit., pp. 17-34.  
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correr do tempo se converteria em melopeia com direito a instrumentos. Há quem 

defenda, portanto, que o lundum ou o fado dançado brasileiro, porventura trazidos para 

Lisboa por marítimos, durante as primeiras duas décadas do século XIX, irão sofrer 

evoluções determinantes, como o predomínio do canto, a aparição da guitarra 

portuguesa para acompanhar, etc. Não deixa de constituir uma curiosidade que ainda 

hoje algo muito parecido com a dança do fado possa detectar-se no Estado do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um conjunto de coreografias ligadas e o acompanhamento é feito 

com viola e pandeiro, embora a tradição inicial fosse o adufe, cuja proveniência não é 

decididamente local.157
   

O mais declarado defensor da origem brasileira do fado, a partir do lundum ou dança do 

fado, comum naquele reino no começo do século XIX, foi José Ramos Tinhorão, que ao 

assunto dedicou um livro, tendo como um dos apoios testemunhais a descrição feita por 

Manuel António de Almeida, que atrás reproduzimos. Para grande indignação de 

algumas pessoas ligadas ao fado que, estranhamente, não queriam vê-lo de nenhuma 

maneira nascido no Brasil. O fadista João Braga, por exemplo, teceria sobre o tema 

considerações diversas, quando interrogado como e quando nascera a trova: 

 

Não sei.(…) A última versão sobre essa matéria é de um senhor chamado Ramos 

Tinhorão, que veio do Brasil para nos dizer que o Fado nasceu lá em 1830, o que é, 

evidentemente, um disparate. Porque a canção dos portugueses deve ter sido sempre 

alguma coisa parecida com o Fado e como nós somos um país com oito séculos de 

história e de existência, graças a Deus, isso significaria uma de duas coisas: se é verdade 

que o Fado nasceu no Brasil, nós éramos todos muito duros de ouvido até os brasileiros 

nos fazerem o favor de descobrir o Fado, ou então éramos todos completamente surdos, 

não cantávamos, não dançávamos, não fazíamos nada dessas coisas. O sr. Ramos 

Tinhorão ter-se-á baseado em documentos que leu para dizer que o Fado nasceu no 

Brasil, mas nós estamos mesmo a ver que isso não faz sentido. O Fado terá ido e 

voltado nas naus com os marinheiros, mas acho que as cantigas dos portugueses 

nasceram quando nasceu Portugal. (…) no Brasil não havia brasileiros, nem sequer 

havia Brasil, havia uma terra a que os portugueses chamaram Brasil, e depois houve 

emigração portuguesa, não tanta como seria desejável, mas houve, nomeadamente no 

século passado (refere-se ao século XIX), quando D. Pedro IV deu o célebre grito do 
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 - Diversos especialistas brasileiros apontam esta curiosidade, que, tendo a ver com a dança do fado, 

nada possui em termos de uma eventual  ligação à trova lisboeta.   
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Ipiranga, muitos dos emigrantes foram para o Uruguai, ajudaram a fundar Montevideu, 

foram para o Rio da Prata, e terão estado na origem do tango. (…) Por isso os 

brasileiros têm é (de) ficar muito orgulhosos da bossa nova, sem precisarem de vir cá 

mexer no nosso Fado. Na minha opinião, esta música que nós cantamos e a que 

chamamos Fado tem mais a ver com os povos que vieram da Europa Central quando se 

deu a invasão dos bárbaros (…) há uma sinfonia do Beethoven, a sétima, que no 

segundo andamento tem a cadência do Fado e tem aquela melodia que caracteriza o 

Fado e toda a nossa música tem a ver com essa, não tem a ver com a árabe, porque 

quando Portugal nasceu , e nós expulsámos os árabes do território que é hoje o nosso, a 

única coisa que eles deixaram cá foram algumas palavras, mas da cultura deles ficou 

muito pouco (…) Há muita gente que insiste que o Fado tem de ser popular, mas acho 

que não. Os Ramos Tinhorão todos desta vida é que dizem essas coisas (…)
158

 

 

Pensamos que esta transcrição dá uma ideia da sensibilidade levantada pela hipótese 

brasileira em certas pessoas ligadas à trova, e, por isso, escolhemos a opinião de um 

fadista normalmente associado à faceta mais culta dentro do meio, mentor, aliás, de 

alguns nomes hoje sobejamente conhecidos. Como as palavras possuem o dom de 

falarem por si próprias, elas aqui ficam para darem testemunho, embora sempre nos 

competirá lembrar que Ludwig van Beethoven (1770-1827), quando compôs a Sétima 

Sinfonia em Lá Maior Op. 92, entre 1811 e 1812, lutava já contra a progressão 

implacável da surdez e diversos outros problemas, não lhe passando pela cabeça, 

certamente, que alguma vez a sua música viesse a soar aos ouvidos da Severa da rua do 

Capelão… É que ele há surdos e surdos. 

Se existem portugueses com problemas de influências externas, já uma historiadora do 

teatro brasileira como Neyde Veneziano (1944), particularmente atenta ao teatro de 

revista brasileiro,159
 dá-nos conta que o primeiro desses espectáculos a ocorrer no seu 

país se verificou no Teatro Ginásio carioca, em 1859, intitulando-se As Surpresas do 

Senhor José da Piedade, sendo seu autor Justiniano Figueiredo de Moraes. Vivia-se 

então o período de reinado do imperador D. Pedro II, caracterizado por uma influência 

portuguesa acentuada, cujas repercussões se estendiam às artes e à formação de um 

gosto do público peculiar.160 Com o correr do tempo, ainda no século XIX, pela pena de 
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  - Teresa Castro d’Aire, O Fado, Lisboa, Temas da Actualidade, 1996, pp. 65-73. 
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 - Neyde Veneziano, professora universitária, autora e encenadora, estudou também, nomeadamente, a 

obra do Nobel da Literatura  italiano Dario Fo. 
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  - N. Veneziano, O teatro de revista no Brasil: dramaturgia e convenções, S. Paulo, UEC, 1991, p. 28. 
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autores como Arthur Azevedo, o imigrante lusitano vai marcando presença como 

elemento satirizável — e como sucederia daí em diante, por vezes de forma soez —, 

apresentando-se uma personagem de um cidadão rude, com bigode farto e inteligência 

nula. Fez carreira este boneco precursor apresentado na revista A Bilontra, em 1886, 

que, dizem alguns, se filiava numa forma de combater a concorrência feita aos actores 

locais pelas companhias portuguesas que tanto êxito costumavam obter nas cidades 

brasileiras. Segundo Neyde Veneziano, os elencos caracterizavam-se por ser sempre 

uma mistura de portugueses e brasileiros. E as plateias também. A convivência era 

ótima.161 Sabe-se que há canções escritas para o teatro de revista com a designação de 

fados, mas, lá como cá, o assunto ainda merece estudo mais vasto e aprofundado, mas, 

sempre de acordo com a citada especialista, em A Fantasia (1896), de Arthur Azevedo, 

uma personagem designada D. Jaime cantava um fado (‘Quando eu for por Deus 

chamado/Desta vida sem ventura,/Peço que me cantem o Fado/Sobre a minha 

sepultura’), algo que os espectadores portugueses não levaram nada a bem. Era, está 

bem de ver, uma sátira ao famoso e patriótico poema D. Jaime ou a Dominação de 

Castela (1862) do político e poeta ultra-romântico, além de fervoroso nacionalista, 

Tomás Ribeiro (1831-1901).162
  

Uma coisa é certa: se acaso foi concebida no Brasil, mal adquiriu as suas inconfundíveis 

características lisboetas, a trova rumou àquelas paragens, levada por imigrantes lusos, 

antes de meados do século XIX, difundindo-se entre as colónias portuguesas de São 

Paulo e do Rio — e, quer se goste ou não do apodo de canção nacional, tornou-se 

naquela que criava uma (quase) unanimidade em matéria de gosto entre os que estavam 

longe da terra natal. Muitos anos volvidos, daria disso testemunho Amália Rodrigues, 

ao verificar que, se optasse por um encore de natureza folclórica, perante uma plateia de 

portugueses no estrangeiro, havia sempre quem não gostasse, só criando unanimidade 

com a escolha de um fado.163 Existem actualmente, no Brasil, estudos de gravações 

fonográficas do período inicial da centúria passada, bem como estudos comparativos de 

temáticas e estruturas das letras, abrangendo essa manifestação artística que, pelos 

vistos, possui a tendência portuguesa de se espalhar pelo mundo.  
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  - Idem, ibidem, p. 134. 
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 - De notar que também em Portugal a tirada patriótica de Tomás Ribeiro seria motivo de ironias 

diversas, como prova uma peça de Manuel Roussado referida noutro ponto. 
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 - Testemunho dado ao seu biógrafo, Vítor Pavão dos Santos, sendo-nos por ele transmitido.   
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Quanto às eventuais origens brasileiras da trova, não devem tirar o sono a ninguém, 

julgamos, porque elas estão certamente repartidas pelas sete partidas do mundo, embora 

alguns brasileiros se preocupem em estudá-las, enquanto outros analisam elementos 

idênticos em formas de expressão musical brasileira — e outros, ainda, contribuem para 

a difusão do fado da melhor das maneiras: cantando-o.  

Atento aos aspectos ligados à memória da canção lisboeta, esteve desde cedo um 

sincero amigo de Portugal e das nossas expressões culturais, que, muito justamente, 

olhava como também suas. Chamava-se Paulo Barreto e ficaria conhecido pelo 

pseudónimo de João do Rio (1881-1921). Jornalista, ficariam famosas as suas 

reportagens de 1904 sobre As religiões do Rio, trabalho inovador, fruto de investigação 

profunda e de quem já possuía conhecimentos de antropologia e sociologia. Tradutor de 

Oscar Wilde, grande apreciador de teatro e de música, é-lhe imputado um caso com a 

famosa Isadora Duncan, em 1916, quando ela actuou no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, logo a ele que tinha fama de homossexual. Fundador do diário A Pátria, foi 

nessas colunas, em 1920, que defendeu os chamados poveiros (nem todos eram da 

Póvoa de Varzim), pescadores portugueses que abasteciam com a sua faina a então 

capital brasileira, impedidos de trabalhar por legislação que proibia o exercício da pesca 

a cidadãos estrangeiros — e muitos deles não queriam mudar de nacionalidade e 

entraram em greve. Insultado, vítima de cobardes agressões físicas pelos radicais 

nacionalistas seus compatriotas, Paulo Barreto não abandonou essa causa, mostrando 

ser um homem na mais nobre acepção da palavra. Grande viajante e sincero amigo de 

Portugal, fundador com Leitão de Barros da Atlântida, mensário cultural e social, 

publicado entre 1915 e 1920, destinado a aproximar as duas nações, o jornalista João do 

Rio, entre a sua vasta obra publicada, tem um interessante livro intitulado Fados, 

Canções e Danças de Portugal, publicado em Paris, pela Garnier, em 1910.  

O fado tem, portanto, uma memória — e, neste caso só aparentemente simples, deverá 

existir uma consonância desta com a história, para que a primeira persista não apenas 

individualmente mas a nível do colectivo, permitindo a escrita da segunda. A posse de 

uma desmesurada capacidade de retenção de factos ou armazenamento de dados, seja 

num ou mais cérebros ou num computador de última geração, pode constituir um 

precioso tesouro sem qualquer utilidade. A abordagem, ainda que muito breve deste 

tema, tão discutido desde há mais de um século, lembra-nos sempre o conto exemplar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
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do argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), intitulado Funes ou a Memória.164 A figura 

central é alguém com uma memória prodigiosa, que se podia permitir dizer: 

Mais recordações tenho eu sozinho do que devem ter tido todos os homens desde que o 

mundo é mundo.
165 

Com efeito, segundo o narrador, o fenómeno ímpar, conseguia proezas inimagináveis: 

Nós, de um golpe de vista, apercebemo-nos de três copos numa mesa; Funes, de todas 

as vergônteas e cachos e frutos que engloba uma parreira. Sabia as formas das nuvens 

austrais da alvorada de trinta de Abril de mil oitocentos e oitenta e dois e conseguia 

compará-las na lembrança com os veios de um livro em pasta espanhola que só vira 

uma vez e com as linhas da espuma que um remo levantou no Rio Negro na véspera do 

combate do Quebracho. Estas lembranças não eram simples; cada imagem visual estava 

ligada a sensações musculares, térmicas, etc. Conseguia reconstituir todos os sonhos, 

todos os devaneios. 
166

 

Só que acontecia o seguinte com este ser sobredotado, quase incapaz de ideias gerais, 

platónicas:  

Tinha aprendido sem esforço inglês, francês, português e latim. Suspeito, no entanto, de 

que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. 

No abarrotado mundo de Funes não havia  senão pormenores, quase imediatos.
167

 

Fala-se hoje também de uma história imediata, da pouca necessidade do período de 

recuo, porque vivemos na sociedade do instantâneo — e isso dita também outra 

velocidade na avaliação dos acontecimentos históricos. No que a esta tese respeita, é 

facto que temos algumas décadas de distância em relação aos últimos factos que 

abordaremos. Isso não nos impede que meditemos, como se está a fazer um  pouco por 

todos os centros ligados às ciências humanas, no fenómeno do imediato, directamente 

ligado à parafernália tecnológica que hoje nos cerca, e que carece de resposta às 

torrentes de informação fornecida. Sentimos que muitas vezes se subalterniza a 

paulatina e constante missão de acumular conhecimentos, não como o Funes de Jorge 

Luis Borges, que o fazia para nunca os equacionar e deles tirar o partido dado pelo 

raciocínio, mas para assegurar a continuidade de um caminho que não começou nem 
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 - Integrado no livro Ficções, tradução de José Colaço Barreiros, Lisboa, edição Abril-Controljornal, 

2000. 
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  - Idem, ibidem, p. 78.  
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 - Idem, ibidem, p. 78. 
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 -  Idem, ibidem, p. 80. 
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acabará connosco. É o historiador francês Henry Rousso (1954),168 especialista do 

século XX e particularmente da Segunda Guerra Mundial, que alerta:  

Esta valorização (da «actualização» constante dos factos) impede uma real 

aprendizagem do passado, da duração, do tempo volvido, e pesa sobre a nossa 

capacidade de encarar o futuro.
169 

Militante de esquerda, Rousso foi um dos signatários da petição contestando a oposição, 

feita pelas autoridades de Paris, entre imigração e identidade nacional, afirmando que a 

«sociedade francesa se construiu através das imigrações, como num cadinho, integrando 

a pluralidade e com ela se enriquecendo». Proferida num contexto necessariamente 

diferente, tal deveria também ser a atitude dos que entram num negacionismo em 

relação às muitas influências externas que o fado terá sofrido. A questão merece tanta 

mais prudência quanto sabemos ser Lisboa desde há séculos um porto de mar 

demandado por navios vindos das mais diversas paragens.   

Quanto ao tema da memória e da história, num dos seus muitos trabalhos, o historiador 

e académico, igualmente francês, Pierre Nora (1931), ligado à Nova História e 

conhecido pela sua incessante pesquisa sobre a identidade e memória da França, 

afirmaria que «longe de serem sinónimos», tudo opunha memória e história.170
  O certo é 

que já no princípio do século XX, o sociólogo Maurice Halbwachs (1877-1945), morto 

no campo de concentração nazi de Buchenwald, também já se preocupava em fazer uma 

divisão muito rígida entre estes dois ramos do conhecimento. Antigo aluno de Bergson 

e tomando a obra de Durkheim como inspiração e orientação, este autor coloca a 

memória e a história em locais distintos, atribuindo ao primeiro o vivenciado ou o 

sagrado, por exemplo, bem como a imagem, enquanto o segundo teria um papel crítico, 

conceptual e problematizante.171
 Halbwachs preocupa-se em dissociar os dois domínios 

para estabelecer, depois, inter-relações. O seu interesse primordial centrava-se nas 

memórias colectivas e nas maneiras como se fixavam persistentemente. Para este autor, 

a história só começa no ponto em que termina a tradição, altura em que se extingue ou 
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 - Tem-se ocupado, nomeadamente, do colaboracionismo francês com os alemães, com livros como Les 

Années noires : Vivre sous l'Occupation, Paris, Gallimard, 1992; Vichy, un passé qui ne passe pas, 

com  Éric Conan, Paris, Fayard, 1994; e Vichy : L'événement, la mémoire, l'histoire, Paris, Gallimard, 

2001. 
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 - Henry Rousso, La hantise du passé, Paris, Textuel, 1998, p. 36. 
170

 - Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire », in Les Lieux de Mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard, 1984, 

p. XIX. 
171

 - Cf. Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, Paris, 1994. 
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decompõe a memória social.172 Assim acontece, aliás, a passagem da cultura oral à 

cultura escrita. Só no século XV se dá uma individualização em termos de um escritor 

ou cronista, como por cá se dizia, que, não sendo testemunha dos factos carecia de 

credibilidade, devendo basear-se na memória. A obra seria largamente influenciada, por 

outro lado, como se sabe, por quem a encomendava (reis, alta nobreza, igreja), poucos 

casos fugindo a esse autêntico costume. Escusado é dizer-se que os pontos de vista por 

via de regra não pertenciam a quem escrevia, como podemos verificar em relação a 

exemplos nacionais.173 Com o correr dos tempos — e a descoberta e posterior difusão da 

imprensa de caracteres móveis —, a história assume o seu papel de conhecimento 

sujeito a uma mediação, perdendo-se a noção de algo transmitido pela oralidade. O 

historiador passa a ser alguém que tem por função interrogar a memória, embora a partir 

de documentos escritos, relegando-se a ideia de passagem de conhecimentos com base 

na oralidade para um plano muito inferior. O passado, como diversos autores 

sublinham, perde a sua indiscutível posição de autoridade e, disse-se atrás, passa a 

constituir objecto de estudo criterioso. Sem que este possa de alguma forma menorizar-

se, como se intui das seguintes palavras do filósofo alemão Walter Benjamin (1892-

1940), nas suas Teses sobre a Filosofia da História: 

Acontece o mesmo com a imagem do passado que a história faz sua. (…) O passado 

carrega consigo um índice temporal que o reenvia para a redenção. Existe um 

entendimento tácito entre as gerações passadas e a nossa. Na Terra fomos esperados. A 

nós, como a cada geração precedente, foi concedida uma frágil força messiânica sobre a 

qual o passado exerce uma pretensão.
174

 

Perante a carga da memória no conhecimento do passado, como se poderia admitir que 

a história pudesse adquirir uma posição científica liberta de quaisquer elos dos factos já 

vividos? Como diria o sociólogo e jesuíta francês Michel de Certeau (1925-1986) sobre 

a memória, esta encontra-se Muito longe de ser o relicário ou o caixote do lixo do 

passado 175 — e o seu compatriota Paul Ricoeur (1913-2005), considerado um dos mais 

significativos filósofos da segunda metade do século XX, ponderaria: 

Uma memória submetida à prova crítica da história só poderá visar a fidelidade se 

passar, primeiro, pelo crivo da verdade. E uma história substituída pela memória no 
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 - Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, p. 130. 
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 - Bastará lembrarmos as  relações entre os nossos cronistas e o poder real. 
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 - Walter Benjamin, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, Relógio d’Água, p. 158. 
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movimento da dialéctica da retrospecção e do projecto, deixa de se poder separar da 

verdade e da fidelidade que se ligam, em última análise, às promessas não cumpridas do 

passado.176
    

Também a história do fado e das suas relações mais ou menos duradouras com outras 

áreas artísticas, sem quaisquer preconceitos em relação a estas últimas quanto a 

classificações categorizantes, não poderá tentar fazer-se por uma proliferação de 

memórias, pessoais ou de grupos, forma de combater a tentativa (votada ao fracasso) 

própria a qualquer estado-nação de assumir o controlo da memória dita nacional, 

quando não também da própria história. Se o presente se tornou a categoria da 

compreensão de nós mesmos, como afirma Pierre Nora, embora ele fale de um presente 

dilatado,177 é cumprindo, através da história, as promessas não mantidas, porventura 

impedidas de concretizar e repudiadas pelo curso ulterior da história, que um povo, 

uma nação, uma entidade cultural, podem aceder a uma concepção aberta e viva das 

suas tradições, diria Paul Ricoeur.178 No caso focado nesta tese, o fado e as suas 

múltiplas ligações a outras formas criativas, figuram, necessariamente, múltiplas 

tradições, nem todas elas verdadeiras, para dar razão a Eric Hobsbawm. Sendo diversas 

as formas de transmissão da memória colectiva, convém ter sempre presente a sua 

importância e a necessidade de se aprofundar a veracidade das coisas através do estudo, 

algo que deve certamente estar na mente tanto dos que se ocupam da história como da 

memória. E nenhum deles poderá ficar indiferente às seguintes considerações de Walter 

Benjamin: 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 

insignificantes, tem em conta, fazendo isso, a seguinte verdade: nada daquilo que 

alguma vez aconteceu deve ser considerado como perdido para a história. Certamente só 

à humanidade redimida pertence plenamente o seu passado.179
   

2.3 — Mãe-fundadora do fado nasce com a Revolução Liberal  

Com o País reduzido a uma situação miserável 180
, devido à dureza das invasões 

francesas, acompanhadas de todas as crueldades, destruições e pilhagens, o século XIX 

português anunciou-se de forma muito pouco animadora. O príncipe regente, a rainha 
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  - Paul Ricoeur,  ‘La marque du passé’, in Revue de métaphysique et de morale,  n°1, 1998, p. 31.  
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  - Pierre Nora, Comment on écrit l’histoire de France, in Les Lieux de Mémoire,  vol. 1, 1993, ,p. 27. 
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D. Maria I e toda a família real, bem como centenas de pessoas, tinham seguido para o 

Brasil, em 1807, ali chegando em 1808, após meses de viagem marítima. Levaram o 

maior número de bens preciosos que os navios acomodaram, além de livros e arquivos 

de grande importância nacional. Enquanto a capital portuguesa passava a ser o Rio de 

Janeiro, Lisboa ficara apenas com uma junta de regência, presidida pelo marquês de 

Abrantes, rapidamente dissolvida pelo general Junot. A Guerra Peninsular, com toda a 

sua dureza e quatro longos anos de duração, vinha juntar-se à desgraça que constituíra o 

grande terramoto de 1755 — e do qual ainda restavam muitas mazelas no século 

seguinte. Governado praticamente até 1820 com mão de ferro e plenos poderes pelo 

general britânico William Carr Beresford (1768-1854), que havia de ser feito conde e 

marquês, além de marechal do nosso Exército, Portugal viveu a situação especialíssima, 

entre 1808 e 1821 — e como aponta A. H. de Oliveira Marques —, de passar a ser quer 

um protectorado inglês, quer uma colónia brasileira.181 Elevado o Brasil a reino, unido 

com a antiga metrópole, ali permanecia o governo central, estando a regência de Lisboa 

totalmente controlada pelo antigo subordinado de Sir Arthur Wellesley (1769-1852), 

duque de Wellington, o vencedor de Napoleão, que, em 1808, deixaria Junot regressar a 

França com o produto de todas as pilhagens feitas no nosso território. Falecida D. Maria 

I em 1816, o rei D. João VI sentia-se muito bem no Brasil — e ali desenvolveu obra de 

mérito —, não parecendo tencionar regressar à pátria. A situação viria a alterar-se, 

porém, quando em Agosto de 1820 acontece a Revolução Liberal, que, entre os seus 

actos iniciais, se apressa a pedir o regresso do monarca. Tal sucederá em Agosto de 

1821, com o eclodir da Revolução Liberal, que abriria caminho à nossa primeira 

Constituição e levaria directamente à independência do Brasil, em 1822. O primeiro 

censo com base científica, organizado em 1864, dá para a década de 1820 uma 

população de pouco mais de três milhões de habitantes, possuindo Lisboa cerca de 210 

mil.182
  

Ressentindo-se das perdas de grandes réditos no comércio e na indústria, os novos 

governantes portugueses, predominantemente burgueses, queriam fazer regressar o novo 

reino da América do Sul à categoria de colónia, anulando os múltiplos privilégios 

concedidos pelo monarca enquanto ali tão prazeirosamente vivera. Privada de muitos 

rendimentos derivados do rico território sul-americano, Lisboa fora particularmente 

tocada por essa crise e a situação das finanças públicas continuaria a agravar-se até às 
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vésperas da guerra civil, com o peso esmagador dos diversos empréstimos externos e 

internos, com juros elevados —  e a situação iria conhecer novos agravamentos.183
 

Feito este mínimo enquadramento histórico, deixemos então nascer, num dos bairros 

mal-afamados da velha Lisboa preterida pelo rei em favor do Rio de Janeiro, aquela que 

será a incessantemente venerada matriarca do fado, a cantatriz Severa, ímpar na enorme 

capacidade de afirmação como mito romântico, sobretudo através da projecção de uma 

famosa ligação amorosa com o conde de Vimioso (1817-1865), crismado por Júlio 

Dantas como conde de Marialva, na peça teatral e no romance escritos sobre o tema, 

numa cedência ao poder, como mais adiante veremos.  

Numa altura em que o fado adquiriu a respeitabilidade conhecida, trova cultuada e 

acarinhada, tornada património imaterial da UNESCO, parecem longínquas as 

peremptórias afirmações de Fernando Lopes-Graça (1906-1994), compositor e 

musicólogo de assinalável mérito, que a seguir recordamos: O fado, cancro da vida e da 

cultura nacionais,184
 asserção que, mais tarde, reforçaria chamando-lhe execrando (…) 

produto da corrupção da sensibilidade artística e moral, quando não indústria 

organizada e altamente lucrativa.185 Porventura sem as motivações políticas que 

(também) pesariam na opinião do citado musicólogo, José Régio (1901-1969) 

escreveria:  

Quanto ao artista e ao crítico de arte, não têm eles de saber senão do valor do fado como 

expressão musical e como expressão literária. Julgo que, como tal, ninguém de gosto 

um pouco exigente verá nele senão uma expressão pitoresca, interessante, mas primária 

e pobre. Sendo, porém, medíocre o seu valor como peça musical ou literária, (…) tem o 

fado, além do interesse psicológico de destapar profundos escaninhos da alma de um 

povo, o de sugerir caminhos de expressão.186
  

Anos antes, Miguel Torga (1907-1995) afirmara, da forma cortante que muito gostava 

de utilizar:  

Fados, Fados em todos os estilos e sentimentos. Quer queiram, quer não, em arte, o 

melhor que Portugal deu na época presente foram fadistas. Nenhum criador se levantou 

à altura das nossas cantadeiras. A Maria [Teresa] de Noronha, a Amália e a Hermínia 

são agora o Antero, o Eça e o Oliveira Martins.187        
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Lembrando que não apenas Júlio Dantas teve versos seus cantados por Amália, dado 

que outro tanto sucedeu com Régio e Almada (Rondel do Alentejo, por exemplo) — e 

sem esquecer o Fernando Pessoa (1888-1935), com poemas interpretados por diversas 

vozes do fado, com relevo para Mariza —, centremo-nos neste fenómeno da cantatriz 

Maria Severa, tentando destrinçar a verdadeira personagem do mito, de todo um vasto 

rol de invenções, algumas bem bizarras, criadas porventura para melhor se tornar fonte 

inesgotável de versos e outras formas literárias maiores e menores, se assim é lícito 

dizer. Tentemos analisar a sua conversão, afinal, com o correr dos tempos, numa 

espécie de bem industrialmente explorável. 

Antes de mais nada, feita no âmbito das ciências sociais e humanas, esta tese tem como 

preocupação dominante a História da Arte, embora não deva nem possa deixar de lado 

as outras formas artísticas, arriscando-se a colher menor esclarecimento de questões só 

compreensíveis através dos testemunhos de quem conheceu, realmente, a famosa Severa 

e o seu amante, o conde de Vimioso, pertencente à alta nobreza. Quer isto dizer que não 

nos ocuparemos, nem para tal teríamos competência, de aspectos de natureza musical.188  

Não deixa de constituir facto curioso encontrar-se no fado como que um fenómeno de 

ligação quase religiosa dos cultivadores da trova a uma espécie de panteão sagrado com 

a Severa no cume, algo muito visível sobretudo até meados do século passado. Essa 

mística terá ficado a dever-se em grande medida, tudo leva a crer, aos ataques, por vezes 

bastante violentos, levados a efeito por diversas personalidades, algumas de relevo na 

nossa vida cultural, com base em critérios de natureza moral e argumentações de ordem 

musical. Que o fado hoje por nós conhecido nasceu, certamente ainda na primeira 

metade do século XIX, nas zonas lisboetas de má fama (Mouraria, Bairro Alto, 

Alfama…), não restam dúvidas e disso já atrás falámos longamente.189 Dedilhado à 

guitarra por faias pertencentes a uma certa marginalidade que ali convivia, geralmente, 

com prostitutas. Muitas dessas pobres mulheres — e também alguns homens — 

cantariam a melancólica canção, que ia fazendo o registo das suas vidas difíceis e das 

dores passadas, bem como de todo um imaginário necessariamente ligado ao inexistente 

futuro para quem tinha por destino quase certo a enxerga do hospital, para acabar os 
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breves anos de existência. É claro que esses bairros velhos da cidade não possuíam, 

apenas, fadistas 190 e moças da vida, como também se focou, nem os cultores do fado se 

resumiam a desordeiros e exploradores de rameiras. Muita daquela gente tinha profissão 

e também havia que contar com os visitantes vindos de outras partes da capital, movidos 

pela curiosidade uns, certamente procurando os serviços das michelas,191
 como então se 

dizia, muitos outros. Entre esses contavam-se membros da aristocracia, que levavam 

vida ociosa e propensa aos prazeres do jogo e do alcouce. No universo das que supriam 

essa procura, como hoje tecnocraticamente se exporia, vendendo por preço módico os 

seus maiores ou menores encantos, figurava, precisamente, a Maria Severa, que 

certamente nunca lhe ocorreria ocupar o mais elevado lugar no panteão do fado, 

afirmando-se mesmo como seu ícone maior. Isto admitindo que tais termos alguma 

coisa lhe dissessem, coisa de todo improvável.  

 

2.3.1 — Uma mulher com ‘lume nos olhos’ 

 

Misteriosa mas invulgar criatura, por uns dada como cigana e por outros apontada como 

portuguesa dos quatro costados, era a cantatriz  tida como capaz de feitos inimagináveis. 

Num dos muitos fados que lhe são dedicados, uma das quadras reza assim: 

                                                  ‘Até o próprio S. Pedro 

                                                   Às portas do céu sentado 

                                                   Ao ver entrar a Severa 

                                                   Bateu e cantou o fado’ 192
     

 

Permito-me sublinhar o contentamento atribuído ao Porteiro Celeste, que teria 

aproveitado de imediato para mostrar o seu amor à trova, cujas polémicas origens ainda 

continuam a apaixonar muitos empenhados e especializados investigadores, assunto que 

contemplámos noutro ponto de forma a ele não nos eximirmos. Gostaríamos agora de 

chamar a atenção para um outro facto patente na quadra e não menos importante do que 

                                                             
190

 - O termo é muito lato, não significando, apenas, marginais ou exploradores de prostitutas. Muitos 

desses homens eram antigos criados de casas abastadas, embora à noite se vestissem de fadistas, indo para 

os cafés cantar e tocar. Geralmente, usavam navalha e não eram pacíficos.  
191

 - As prostitutas viam-se designadas por diversos termos caídos hoje em desuso, como noutro ponto 

referimos.   
192

 - Versos referidos in João Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa,  Dom Quixote, 1982, 

p. 101. 
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a alegada fadistice do primeiro papa e bispo de Roma: apesar da famosa sacerdotisa de 

Vénus não ter levado (por inerência de funções) existência casta, surgirá sempre a entrar 

ou a habitar os céus católicos, com uma naturalidade nunca desmentida, nas diversas 

letras de fados por nós consultadas. É pormenor curioso, tanto mais que muitos destes 

autores estavam longe de o fazerem por desafio aos poderes eclesiásticos, que seriam 

postos em causa pela trova, sim, mas muito mais tarde, com o chamado fado operário, 

movido por inquietações sociais e ligado a ideais revolucionários.  

Mas convoquemos a primeira testemunha de monta para um procurado retrato da 

Onofriana: o nosso já conhecido Luís Augusto Palmeirim, director do Conservatório 

Real de Lisboa, deputado e poeta, que conheceu pessoalmente a famosa mulher das 

vielas. Faz o vate, a dado passo, na interessante prosa que lhe dedica, uma apreciação 

contrastante com as visões de muitos outros autores:  

A Severa não era mulher para pieguices, nem para choradeiras. Forte e resoluta como 

algumas dessas viragos de que rezam as nossas crónicas, com os cabelos soltos, e o 

clássico cigarro ao canto da boca, não pretendia ser amada pelos seus dotes femininos, 

mas comprazia-se em subjugar os seus admiradores pela suavidade da sua voz de meio 

soprano, pelo chistoso desembaraço da sua dança voluptuosa, e, acima de tudo, pela 

irascibilidade do seu génio, e não pouco também pela fortaleza do seu pulso, 

arredondado como de mulher, mas rijo como o de um atleta.193
  

Existia nela, porém, qualquer coisa de raro, como Palmeirim deixa amplamente 

transparecer:  

Vi-a e falei-lhe uma única vez, e foi o bastante para nunca mais me esquecer da esbelta 

rapariga, que tinha lume nos olhos, uma voz plangente e sonora, e, apesar destas 

aparentes seduções, uns modos bruscos e sacudidos, que avisavam os seus 

interlocutores a porem-se fora do alcance de um revés da fortuna.194  

E acrescenta:  

Gozou em vida a Severa da máxima popularidade, a popularidade do alcouce, é 

verdade, mas o seu nome de todos conhecido, a sua voz invejada pelas companheiras, e 

o seu calão, original e pitoresco, granjearam-lhe uma celebridade que ainda há pouco 

vivia na tradição oral, e depois logrou a consagração do livro, no fado em que se lastima 

a sua morte (…) Quando eu conheci a Severa tinha ela então uns vinte e tal anos. Estava 

na força da vida, e cantava acompanhando-se à guitarra: 

                                                     Quem tiver filhas no mundo 

                                                             
193

 - Luís Augusto Palmeirim, «Os Excêntricos do meu Tempo», Lisboa, 1891, pp.286-287. 
194

 - Idem, ibidem, pp. 285. 
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                                                     Não fale das desgraçadas, 

                                                     As que hoje são perdidas 

                                                     Também nasceram honradas.  

E com tão doloroso acento fazia vibrar as cordas da banza, que era preciso ter o coração 

de pedra, para não reconstruir com a melopeia triste daquele fado um vago poema, em 

que a mocidade da cantora, nesse tempo petulante de seiva, se confundia com um 

instintivo e mal disfarçado horror, aos que falavam das desgraçadas, em cujo número 

ela se contava, sem grande arrependimento.195
  

 

Depois de diversos considerandos moralistas, que Palmeirim achou fazerem boa e 

necessária toilette à sua prosa, acaba por abrir o coração:  

Devo também dizer que nunca me tentou o fado orgia, avinhadamente cantado, e 

brutalmente batido, que tem de ordinário por complemento uma polícia correccional. 

Mas se de longe me chegam aos ouvidos os sons de uma guitarra tocada com 

sentimento, deixo-me ir atrás desses sons aos mundos dos próprios sonhos, agradecido à 

aragem que mos trouxe tirando-me por momentos da aridez da vida positiva. 196  

 

Recorda, aliás, de forma muito viva aquele encontro tido em pleno Bairro Alto, local 

onde viveu por curto período esta mulher da Mouraria, «de quem até por vezes se 

ocupavam os noticiários dos jornais, narrando as suas partidas de estouvada, sem lhe 

poupar os elogios devidos às suas prendas de fadista, diga-se de uma vez para sempre, 

ser este o único título de glória que a trazia pelas bocas do mundo.» 197 Continuemos a 

dar a palavra a este futuro político ligado às artes teatrais, talvez um tanto despeitado 

por certa indiferença da diva em relação à sua então ainda irrelevante pessoa (Palmeirim 

andaria pelos vinte anos, se tanto, dado que a fadista faleceu em 1846):  

 

Quando entrei em casa da Severa, modesta habitação do tipo vulgar das que habitam as 

infelizes suas congéneres, estava ela fumando, recostada num canapé de palhinha, com 

chinelas de polimento ponteadas de retrós vermelho, com um lenço de seda de ramagens 

na cabeça, e as mangas do vestido arregaçadas até ao cotovelo. Era uma mulher sobre o 

trigueiro, magra, nervosa, e notável por uns magníficos olhos peninsulares. Em cima de 

uma mesa de jogo estava pousada uma guitarra, a companheira inseparável dos seus 

triunfos; e pendente da parede (sacrilégio vulgar nas casas daquela ordem) uma péssima 
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 - Idem, ibidem, p. 285-286. 
196

 - Idem, ibidem, p. 287. 
197

 - Idem, ibidem, p. 288. 
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gravura, representando o Senhor dos Passos da Graça! Antes da minha apresentação, 

que foi rápida, e sem cerimónia, a Severa que logo conheceu não ser eu um oficial do 

ofício, isto é um fadista emérito, como quase todas as pessoas que lhe eram 

apresentadas, mimoseou-me com uma saraivada de injúrias, a que eu repliquei de 

pronto, dando lugar a uma sabatina pouco edificante, de que me saí como defendente a 

contento dela própria, que não esperava encontrar num liró um contendor capaz de lhe 

replicar ao pé da letra.198
  

Capaz de pintar esta cena sem recurso a pincéis, o bravo Palmeirim acabaria por «borrar 

a pintura», como certamente diria a cantatriz, quando pedindo desculpa aos 

admiradores póstumos da mesma, decide afirmar: (…) não posso partilhar do seu 

entusiasmo por uma mulher a quem faltavam dois dos principais predicados femininos 

— a modéstia e a timidez.199  E ela bem ralada, acrescentaremos nós, mais de século e 

meio volvidos sobre o acontecimento, sempre bem viva na memória popular.    

Ficamos, pois, com um primeiro retrato verosímil da Severa, que terá sido desenhada à 

pena do natural por Francisco Metrass (1825-1861), conforme obra encontrada no seu 

espólio, havendo uma gravura de Roque Gameiro (1864-1935), alegadamente feita com 

testemunhos de quem a conheceu. Alberto Souza (1880-1961), crismado por Almada 

como o Dantas do Desenho,200 fez diversas aguarelas da fadista, quase todas elas de 

pura invenção em relação ao natural. Uma baseia-se nos traços de uma bonita actriz 

secundária de revista do princípio do século XX, que fez de Severa em palco. 

Abordemos, agora, uma das fontes mais autorizadas nesta matéria, precisamente João 

Pinto de Carvalho (Tinop).201
 Embora tratando-a por «meio-soprano dos conservatórios 

do vício», na linguagem colorida sempre por ele utilizada, garante este historiador e 

jornalista (1858-1936), com formação académica em Letras, que Maria Severa 

Onofriana nada tinha de cigana, ao contrário da lenda, tendo nascido na Madragoa, na 

futura rua Vicente Borga, onde sua mãe, Ana Gertrudes, conhecida pela Barbuda, 

devido à pilosidade exagerada, possuía uma taberna. Ali terá começado a rapariga a 

bater o fado, precisamente com o mais antigo fadista local, por alcunha o Manozinho. 

Durante curto lapso de tempo viveu no Bairro Alto (onde Luís Augusto Palmeirim a 
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 - Idem, ibidem, pp. 288-289. 
199

 - Idem, ibidem, p. 292. 
200

 - In Manifesto Anti-Dantas e por extenso, de  José de Almada Negreiros, Textos de Intervenção, vol. 

VI, Lisboa, INCM, 1986. 
201

 - A História do Fado, principal livro de Tinop, que foi um dos fundadores do grupo «Amigos de 

Lisboa», pouco antes de morrer, é brilhante reconstituição de toda uma época, com material de grande 

valia para as Ciências Humanas. 
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topou, refere Tinop 202), indo dali com a progenitora para a rua do Capelão, que então 

era designada por Rua Suja, muito frequentada por marinheiros portugueses e de outras 

nacionalidades. Apesar de a mãe ser mulher de faca na liga, segundo este autor, a filha 

era um tipo agradável, insinuante, uma rapariga alta, bonita, clara, graciosa, bem feita 

e bem posta, com olhos peninsulares que eram dois abismos negros cheios de vertigens 

do infinito.203 Os seus dotes de cantatriz mostravam-se inegáveis e tinha o hábito, então 

ainda pouco divulgado entre as mulheres da sua laia, de fumar em público. Diz Tinop 

que ela morou na loja da rua do Capelão n.º 36 moderno, à esquina do beco do Forno, 

e num primeiro andar da rua da Amendoeira, num prédio que pertencia ao conde de 

Vimioso, e de que ela nunca pagou renda.204
 Sabe-se que tentou opor-se pela força às 

visitas da polícia sanitária à Mouraria, liderando um autêntico motim de moças do 

mesmo ofício, que usavam penteados de bandós com as tranças enroladas encimadas 

por alto pente de tartaruga (ordinária, adjectiva Tinop), sendo de regra, na Quaresma, 

todas vestirem capote, encobrindo saias de grande roda, geralmente de chita cor-de-rosa, 

que se pegavam a um roupão (conforme elas o denominavam) abotoado adiante.205
 

Além de fumar, a fadista apreciava vinho tinto, porventura com exagerada militância — 

e Tinop garante, contrariando o que considera a lenda do falecimento por indigestão de 

borrachos regados de boa pinga, que a cantatriz adoeceu na sua casa da rua do 

Capelão, à esquina do beco do Forno, e foi conduzida ao hospital, onde se finou na 

enxerga de uma enfermaria especialista.206
  

 

2.3.2 — Com trajos modestos e aspecto tímido 

 

Vejamos agora que retrato nos dá da Severa um outro especialista do fado, o nosso 

velho conhecido, o jornalista e político Alberto Pimentel (1849-1925), autor de A Triste 

Canção do Sul, que dedica, como não podia deixar de ser, largas páginas à suma-

sacerdotisa da trova e suas aventuras, mas adoptando-a como personificação de uma 

época do delírio, que já se iria diluindo na memória. Recorre o autor aos escritos de 
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 - In João Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa,  Dom Quixote, 1982, p. 62. 
203

 - Idem, ibidem, p. 67. 
204

- Idem, ibidem, p. 68. 
205

- Idem, ibidem, p. 70.  
206

 - Idem, ibidem, p. 83. 
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Miguel Queriol no jornal O Popular, 207 aos textos de Raimundo António de Bulhão 

Pato (1828-1912) e do já atrás citado Luís Augusto Palmeirim, todos eles coevos da 

visada. De acordo com o primeiro, a Severa nunca foi cigana, mas uma esbelta e infeliz 

filha de uma megera que a explorava, e era bem conhecida da polícia pela alcunha de 

Barbuda.208 Segundo as suas afirmações, Pimentel deduz: 

(…) seria, como tantas outras portuguesas, uma mulher atraente, sem formosura, pela 

sua linha airosa e pelo encanto dos olhos e do cabelo.209
  

 

Queriol conheceu-a em casa do conde de Vimioso e ela, na ocasião, apresentava-se 

como uma serviçal e sem quaisquer pretensões a guindar-se a dona da casa:  

Se bem me recordo era uma rapariga esbelta, bem  apessoada, cabelo escuro e farto com 

um ar de desenvoltura sem ultrapassar as conveniências da sua posição para quem a 

favorecia, trajando limpa mas modestamente sem fazer lembrar a desgraça da classe em 

que menos o vício que a miséria a havia precipitado, e que pela sua timidez se mostrava 

contrafeita no meio social em que ali se achava.210
  

O autor do interessante testemunho não põe de parte que a Severa «no seu meio 

ordinário fosse a desregrada fadista da lenda», mas, assegura, e para confirmação do 

que apelo para os que, ainda vivos, frequentaram as boas e más companhias da nossa 

mocidade, é que a impressão que conservo da desgraçada heroína, hoje tão celebrada, 

apenas se limita a uma satisfação passageira e caprichosa do conde (…)211
 

Curiosamente ou talvez não, Alberto Pimentel faz diversas cogitações e chega à 

conclusão que ela poderia estar a representar, a fazer de conta, como se diria agora, 

enfim:  

(…) achava-se na situação hesitante, no momento indeciso, do actor que sai da realidade 

para entrar no mundo do sonho. (Depois) tangida a guitarra, ela era como uma artista 

em cena: comovia-se, soluçava, chorava, cantava chorando, arrebatava-se e arrebatava 

os outros.212
  

 

                                                             
207

 - Queriol foi testemunha privilegiada da época em que o fado tomou a forma que hoje conhecemos, 

movimentando-se este autor  nos diversos meios sociais, incluindo os de convívio «inter-classista».  
208

 - Alberto Pimentel,, A Triste Canção do Sul – Subsídios para a  História do Fado, Lisboa, Livraria 

Central de Gomes Carvalho, 1904, p. 142. 
209

 - Idem, ibidem, p. 149. 
210

 - Esta descrição de Queriol, com profunda carga de «análise sociológica», procura sobretudo, como 

diversas outras, apresentar a impossibilidade haver qualquer verdadeiro amor do conde pela Severa…  
211

 - Alberto Pimentel,, op. cit., p. 149. 
212

 - Idem, ibidem, p. 150.  
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Tecidos mais alguns considerandos pouco interessantes para o caso em apreço — e não 

contente em fornecer mais dois retratos originais para a galeria severiana, a mulher 

submissa e a artista transfigurada — decide harmonizar testemunhos, para concluir qual 

fino psicólogo, armado de positivismo epocal:  

(…) é que na Severa, como em quase todas as pessoas de uma sensibilidade doentia, 

havia duas entidades diversas — a da realidade e a do ideal.213
  

 

Quando a atmosfera do sonho lhe faltava, quando queria preparar-se para cantar, sem 

se encontrar num meio sugestivo que a levantasse, recorria ao vinho, diz a tradição; 

embriagava-se a valer.214 Por palavras actuais, a precursora fadista, a fonte original do 

melancólico canto, no tocante ao motor para conseguir boa forma interpretativa, teria 

um comportamento de certas estrelas rock de eras futuras e recorria ao psicotrópico 

possível. Pimentel tece ainda hipóteses de jogos de sedução que a levariam a preferir ser 

sardinha toda a vida do que foie gras uma hora, num acto de inteligência — e concede, 

ele que acha que matou a lenda mas escreveu história:  

Não há dúvida que a morte desta fadista célebre, que, prematuramente esgotada, faleceu 

aos vinte e seis anos de idade, em resultado de uma congestão que uma ceia de 

borrachos assados provocou, foi um acontecimento de sensação nas classes populares e 

até na boémia elegante de Lisboa.215
  

 

Seguem-se muitas páginas laudatórias sobre a nobre estirpe da família Vimioso, cujo 

13.º conde não pode nunca ter amado verdadeiramente uma mulher como a Severa, na 

opinião deste autor, ele próprio também com pretensões a aristocrata, que, aliás, não 

passariam disso mesmo.  

O escritor seguinte produz um retrato muito diferente desta mãe-fundadora do panteão 

fadista, se assim lhe podemos chamar. Foi um interessante cultor de temas históricos, a 

nível da divulgação, este Júlio de Sousa e Costa (1878-1938?) 
216. Também ele se apoia 

em testemunhos, mas por vezes um tanto fantasmagóricos, no tocante à identificação (o 

sr. Oliveira, serralheiro, um velho empregado de humilde estabelecimento, etc.). Isto 

não significa que, por vezes, deixe de invocar vozes mais sólidas, como Bulhão Pato, 
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 - Idem, ibidem, p. 151. 
214

 - Idem, ibidem, p. 153. 
215

 - Idem, ibidem, p. 156. 
216

 - Na abertura, o autor declara que o seu livro (Severa: 1830-1846, Lisboa, Bertrand, 1936) ‘teve por 

finalidade acarretar subsídios para a crónica ou para o estudo psicológico dessa mulher que teve a 

popularidade triste que todos conhecem.’ 
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por exemplo, a fim de produzir uma obra cujas primeiras investigações terão começado 

quando o seu autor rondava os 19 anos, ou seja, em 1896217. Volta-se à questão 

recorrente — cigana ou não? —, que parece continuar a possuir uma importância de 

monta, tendo o sr. Oliveira afirmado que a mãe da jovem, a terrível Barbuda, por ele 

considerada bela mulher apesar do farto bigode, nada esclarecia sobre o assunto, 

correndo que o progenitor era um cigano contrabandista má vasilha e morto na 

fronteira.218 Quanto à jovem, demos a palavra a esta testemunha, habitual frequentador 

da barbearia da rua do Conde, tal como Sousa e Costa:  

Aos dezoito anos era alta, delgada, mas não magra, seio opulento, pele muito branca, 

olhos pretos, bastos cabelos negros, sobrancelhas carregadas, boca pequenina muito 

vermelha, belos dentes, cintura fina e pé pequeno. Punha todo o seu esmero na cabeleira 

que a tinha soberba, ondeada, e que ao sol tinha reflexos azulados, metálicos que eu não 

posso bem explicar. Onde estava o seu encanto era no olhar… 219
  

De notar que o carmim tão querido às suas companheiras de infortúnio, nunca ela o 

usou, segundo este honrado serralheiro, nem nas faces ou nos lábios 220
 — e é capaz de 

descrever, com interesse para o enquadramento da personagem na História da Arte, a 

forma como se vestia a famosa meneza:  

(…) de Verão, casaco claro de manga curta com renda, saia preta com muitos folhos, de 

grande roda e barra de veludo da mesma cor e meia branca; nos pés, umas vezes chinela 

coimbrã de polimento e outras sapato de bezerro, sem tinta; no Inverno, 

invariavelmente, casaco escuro e meia cinzenta. (…) andava sempre de pescoço ao léu 

(independentemente das condições atmosféricas) e nele trazia fio de oiro com cruz de 

esmalte azul. Usava brincos muito grandes, à ovarina (e jamais lhe viu) anéis, cordões 

ou lenço na cabeça.221
 

 

Ao contrário de outros contemporâneos daquele autêntico anjo fadista, o sr. Oliveira 

interroga-se (ou o autor por ele…), como terá sucedido a sua queda na desgraça. E 

aventa, enigmático, que talvez as alcoviteiras tivessem essa grande responsabilidade, 222
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 - Idem, ibidem, p. 7. 
218

 - Idem, ibidem, p. 8. 
219

 - Idem, ibidem, p. 9. 
220

 - Este pormenor é subtil, dado que introduz um inegável toque de modéstia na figura da rameira. 
221

 - Idem, ibidem, p. 9.  
222

 - O aspecto interessante reside no facto de outros autores, como Tinop ou Pimentel, considerarem 

como coisa totalmente banal a entrada de Severa na vida de prostituta.  
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não atribuindo, como outros, à feroz Barbuda a entrada da filha na prostituição. Facto, 

aliás, que não prejudicava a Severa junto da gente comum.223 Porquê?  

A fama da sua alma caridosa, o carinho que tinha com as crianças do bairro, o sorriso 

alegre e franco para todos e a sua conversação sem ditos grosseiros, davam-lhe 

tratamento à parte.224
  

Desprezava as jóias e nunca o sr. Oliveira lhe ouviu um palavrão, ao contrário de 

Palmeirim. Não quis o escritor Sousa e Costa deixar de fazer o que em jornalismo se 

chama o recorte da informação. Confrontou todos os dados obtidos junto do sr. 

Francisco Maria da Silva, que era empregado numa drogaria da Mouraria e rijo 

septuagenário que tudo apontava em livrinho de notas.225
  

Confirmou ele praticamente a totalidade da descrição, desde a bondade ao seio e flancos 

esplêndidos e cabeleira de rara beleza, salientando que era independente, altiva e 

corajosa.226
 Irradiava ternura, porém, como afirmaria o conselheiro de Estado António 

de Serpa Pimentel (1825-1900).227 Já o poeta Bulhão Pato seria mais sucinto: — Que 

mulherão! Que belo mulherão! E sempre acrescentaria que era tão generosa como 

pronta a partir a cara a qualquer que lhe fizesse uma tratantada!...228
 

Sucedem-se os testemunhos laudatórios dos dotes físicos e morais da Onofriana, que 

quanto mais melancólica melhor cantava o fado.229 Todos a sabiam dada a paixões 

(carnais) sinceras, como testemunharia o poeta popular Luís de Araújo, colaborador do 

Diário de Notícias, no século XIX, conhecido pelo Padreca, ele próprio cantador e 

tocador famoso, capaz de resumir a sua colorida existência desta forma saborosa:  

                                                     

                                                    Meu tio, rico patola 

Era escrivão da Justiça. 

        Meteu-se-lhe, porém, na tola 

           Que eu fosse padre de missa!!! 

                                                    Não quis…pois fiz bem mal 

      Hoje ria-me de quem se ria! 

                                                             
223

 - Outro factor de diferenciação que o autor, através de quem presta o testemunho, introduz com 

subtileza…  
224

 - Idem, ibidem, p. 10. 
225

 - Idem, ibidem, p. 13. 
226

 - Idem, ibidem, p. 14 
227

 - Esta personagem é classificada como ‘homem de bem, sincero e honesto, romântico, esquecido deste 

mundo, avesso a exibições, modesto com alto merecimento, escritor, jornalista, poeta, em coisa alguma 

parecido com os políticos portugueses…’ 
228

 - Idem, ibidem, p. 18. 
229

 - Idem, ibidem, pp. 19-30. 
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                                                    Mas padre sou afinal 

       Da igreja da Mouraria!...230 

 

Quanto à Severa, cuja voz teria progressivamente enrouquecido, começaria, pelos 26 

anos, a deitar sangue pela boca (teoria da tísica), a ter dores no peito (hipótese de 

doença coronária), mas tal não a impedia nem de defender os fracos e desprotegidos 

(pagava sempre comida a quem tinha fome)231
 ou de entrar em rixas bravas. Numa delas 

terá quebrado a cara a um saloio com uma guitarra. Era mulher de múltiplas façanhas, e, 

para além de tudo isto, sabia ler, escrever e contar, segundo afirma Sousa e Costa. Se 

quisermos fazer uma ideia do que estes últimos predicados significam numa rameira da 

primeira metade do nosso século XIX, bastará lembrar que Portugal, apesar de ter 

conhecido modificações estruturais de monta e uma modernização acentuada em 

diversos sectores ao longo dessa centúria, se encaminhava para a cauda do Velho 

Continente232. Atingi-la-ia, precisamente, em 1913, passando a ser considerado o que 

então se chamava uma nação decadente 233, apresentando, nomeadamente, uma taxa de 

analfabetismo de 70% em 1910, sem favor das mais elevadas da Europa e com o drama 

de possuir uma taxa de escolarização baixíssima, ou seja, um terço da verificada, por 

exemplo, na Hungria.234
  

Reza a lenda, entretanto, que não terá sido apenas o Vimioso a única personagem de 

classe elevada a passar pelos braços com a brancura do leite da Severa. O já nosso 

conhecido sr. Silva assevera, mesmo, ter procurado assegurar os serviços alheios ao 

canto da suma-sacerdotisa fadista, o comércio carnal, portanto, um oficial de alta 

patente, ajudante-de-campo do rei D. Fernando II (1816-1885). Vozes mais atrevidas 

dão como verdadeiro interessado o segundo marido de D. Maria II, que tinha por 

alcunha Zé Nabo, e era grande apreciador de gargantas cristalinas,235
 como um dos 

visitantes bíblicos da beldade, aparecendo esta irreverente e anónima quadrinha:  

                                                     E afinal quando é ao cabo,  

                                                     Além do sôr capitão, 

                                                             
230

 - Idem, ibidem, pp. 27-28. 
231

 - O feitio caritativo da cantatriz está sempre em pano de fundo… 
232

- Jaime Reis, O Atraso Económico Português em Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Economia 

Portuguesa na Segunda Metade do Século XIX (1850-1930, Lisboa, INCM,  s/d, p. 11. 
233

- Miriam Halpern Pereira, «`Decadência´ ou subdesenvolvimento: uma reinterpretação das suas 

origens no caso português», in  Análise Social, vol. XIV, 1978, p.7. 
234

 - Jaime Reis, op. cit., p. 29. 
235

-  Recorda-se que o soberano desposaria em segundas núpcias, morganaticamente, uma cantora de 

ópera suíça, Elise Friedericke Hensler (1836-1929), feita condessa de Edla.  
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                                                     o nosso Rei, o Zé Nabo 

                                                     vai até ao Capelão!!!... 236
 

Quanto à cantatriz, cada vez mais melancólica e doente, interrogava-se já nestes versos 

que lhe são atribuídos: 

                                                      Lá na fria sepultura 

                                                      Nessa cova tão escura 

Irei enfim descansar? 

        Pressinto que em expiação 

     E, novamente, ao baldão 

       Aqui terei de voltar!...237 

 

Falava que queria ser lançada à vala comum do Alto de São João, esta mulher que não 

se soube bem de que moléstia faleceu,238
 tanto mais que existem diversas versões 

(coronárias, apoplexia, indigestão de borrachos?). Sabe-se que não recebeu os últimos 

sacramentos, porque não os terá pedido, finando-se em sofrimento.239 O primeiro facto é 

referido na sua certidão de óbito, patente no livro da freguesia do Socorro, da cidade de 

Lisboa, folhas 143, verso, dos anos de 1833 a 1852:  

No dia 30 do mês de Novembro de mil oitocentos quarenta e seis anos, na Rua do 

Capelão, número trinta e cinco A, faleceu apopléctica, sem sacramentos, Maria Severa 

Honofriana, natural de Lisboa, idade vinte e seis anos, solteira, filha de Severo Manuel 

de Sousa e de Ana Gertrudes Severa. Foi a sepultar no cemitério do Alto de São João, 

de que fiz este assento. O Prior (assinado) Félix do Coração de Jesus.240
  

 

Quanto ao registo de enterramento, foi passado no ‘1.º Cemitério de Lisboa (Oriental – 

Alto de São João), L.º n.º 3, a fls. 117’: 

Nome: — Maria Severiana Honofriana 

Idade:— Vinte e seis anos. 

Estado: — Solteira  

                 Meretriz. 

Onde faleceu: — Rua do Capelão n.º 35 –A –Loja. 

Freguezia: — Socorro 

                                                             
236

- Júlio de Sousa e Costa, Severa (Maria Severa Onofriana): 1830-1846, Lisboa, Bertrand, 1936, p.135.  
237

-  Idem, ibidem, p. 136. 
238

 - Idem, ibidem, pp. 141-145. 
239

- Um cirurgião militar, José António Marques, terá dito que «ela sofria bastante de palpitações 

desordenadas», ou seja, taquicardia, como pode ler-se na p. 142. 
240

 - Idem, ibidem, p. 155. 
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Quando faleceu: — Às 21 horas de 30 de Novembro de 1846. 

Entrou no Cemitério: — Às 16 horas e trinta de 1 de Dezembro 

de 1846.  

Quando sepultada: — Às 7 horas de 2 de Dezembro de 1846. 

Onde: — Vala comum. 

Faleceu de: — Congestão cerebral.241
 

 

2.4  — Aquele que ‘nunca enlouqueceu por amor da Severa’ 

 

Assim terminou os seus dias esta rapariga matriculada, como se dizia à época, que, 

mesmo em vida, já muito dera que falar e em quase lenda se tornara, quer como 

precursora executante do fado de Lisboa, quer enquanto mulher pública senhora de 

temperamento especial. Ainda dos autores de época que a focaram, caberá mencionar o 

talentoso e profícuo escritor e jornalista Eduardo de Noronha (1859-1948), antigo 

militar colonial, que daria esta opinião certamente colhida de boa fonte:  

A voz da Severa não era boa, pecava pelo seu timbre roufenho, áspero, mas sabia 

transmitir-lhe um tão lascivo arroubamento, repassava-a ao trinar nas décimas de uma 

tão estática doçura, imprimia ao fado tão melancólico e terno sentimento, que a 

tornaram a primeira cantadora da sua época.242
  

 

Só que também ele vai muito além deste simples comentário, porque traça um retrato da 

cantatriz, mais um, de que aqui deixaremos algumas passagens. Valem pelas opiniões 

em tudo contrárias, por exemplo, às das testemunhas de Sousa e Costa — e, igualmente, 

pela linguagem utilizada:  

Não nos demoraremos a traçar o perfil dessa açucena de monturo conhecida pelo 

apelido de Severa. Gerara-a a Barbuda, virago com barbas de porta-machado, taberneira 

afamada pelas suas proezas de bordel da Madragoa. A filha, que recebera na pia 

baptismal o doce nome de Maria, foi nos primeiros anos da sua juventude uma mulher 

esbelta, simpática, de cútis alva, de aspecto grácil, trajando com apuro, com dois olhos 

profundos, meridionais, mais convidativos para o pecado que todas as coortes juntas de 

Lúcifer. Educou-se desde muito nova a bater o fado com o Manosinho, com o Mesquita 
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 - Idem, ibidem, pp. 155-156. 
242

 - Eduardo de Noronha, O Último Marquês de Niza, Porto, Magalhães & Moniz Lda,  s/d, p.105.  
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e até com o Manuel Botas, antigo inteligente da praça do Campo Pequeno, quando este 

era um garotote.243
  

 

E prossegue, ao mesmo tempo que nos permite dar entrada num outro capítulo 

fundamental da história da personagem, os amores mais famosos fora da sua classe 

social, precisamente quando ainda na génese:  

A Maria Severa desde muito moça que manifestara a sua índole bulhenta, incorrigível. 

Jogava à pedra com o rapazio, voltava o dente à polícia e entretinha-se a fomentar 

ciúmes entre os faias apaixonados pela sua carne mercenária. A primeira mão que 

armou para uma tragédia de prostíbulo foi a do Chico do 10, um rapaz que servia em 

Infantaria 10. O desvairado, louco de ciúmes, anavalhou o rival numa linda madrugada 

de Abril. Salvou-se a custo da forca e acabou o resto dos seus dias no degredo. A triste 

celebridade que se espalhou em redor de Maria Severa chamou a atenção do conde de 

Vimioso. Principiaram então esses amores, que se tornariam um dos capítulos mais 

vulgarizados da epopeia do fado. D. Francisco (o 13.º conde de Vimioso), com o Souza 

do Casacão por corifeu, metia-se numa sege e visitava o ídolo dos seus devaneios de 

titular democrata na taberna da Rosária, na rua do Capelão, onde se realizavam os 

sacrifícios mais extravagantes e se exercia o culto mais estapafúrdio ante as aras da 

Vénus depravada. (…) De ora em quando o conde Vimioso sequestrava a divindade das 

alfurjas crapulosas. Enclausurava-a numa casa da rua da Bemposta e chegou a hospedá-

la no Palácio do Campo Grande, onde oferecia saraus concorridos. (…) Já na época em 

que decorrem os episódios que relatamos, a Maria Severa não se sentia bem. Minava-a 

implacavelmente uma das enfermidades — a tuberculose  — que a havia de atirar breve 

junto com outras doenças para a vala comum. Pessoa que dispõe ainda hoje de 

privilegiada memória, assegurou-nos que a Severa se finou no hospital, no Outono de 

1851, não com a tal indigestão de borrachos que os fastos da cozinha espalharam, mas 

sem pulmões e tábida.244
  

Este tom de quase «ajuste de contas» com a pobre marafona, contrastante em tudo com 

o de Sousa e Costa, afirma-se comum a autores de extracção aristocrática, que 

procuram, regra geral, dar os amores do conde pela cantatriz como mero episódio infeliz 

de grande senhor, ao mesmo tempo que quase explicitamente a culpabilizam pela 

relação, vista num enquadramento de quase luta de classes. Pensamos que será curioso 

verificar como abordou o tema um escritor popular, neste caso José Alves (SEVLA), 
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 - Idem, ibidem, p. 114. 
244

 - Idem, ibidem, pp. 115-117. 
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autor de A Vida da Severa, espécie de folheto editado pela Livraria Barateira245
. Neste 

esboço sobre a vida da grande e sentimental fadista, redigido para a Colecção Nacional, 

surge-nos, no começo, um poema em louvor do fado em geral, que termina com a 

seguinte sextilha:  

                                                      Quando modulo a canção 

                                           Sinto inundar-se-m’a vista, 

                                           Corre-me o pranto em caudal; 

                                           Recordo, com emoção, 

                                           A sentimental fadista 

                                           Que deu nome a Portugal 

Não deixa de ser interessante, pois, ver o retrato dado por uma publicação destinada (até 

pelo seu preço módico) a um público popular pouco exigente das primeiras décadas do 

século passado. Vejamos um excerto:  

Maria Severa! Era assim que se chamava a mais linda cigana que o áureo sol tem 

tisnado! Trazida até ao nosso encantador torrão por uma tribo que aqui acampou, essa 

sedutora mulher de alma boa e diamantina arreigou-se com uma extrema dedicação, à 

mais melódica e sentimental de todas as canções: O Fado! Não há português que 

saudosamente não evoque o seu nome inapagável, se bem que ela não fosse a criadora 

dessa imorredoira trova é, sem sombra de dúvida, a mais genérica de todas as 

cantadeiras que têm surgido na exibição. A imarcessível (sic) 
246

 cor que tão nostálgica 

canção possui, foi ela que lha emprestou num momento em que os seus olhos 

gotejaram! O ferrete da desgraça arrastou-a ao bordel aonde se apaixonou por um 

fidalgo de nomeada, a sua dor afagava-a ela quando dedilhava a sua inseparável 

companheira: A Guitarra! (…) Foi rameira! Leiloou o seu contornado corpo dentro dum 

pernicioso antro, mas só o seu corpo, porque a alma, essa entregou-a ela a Vimioso, o 

seu querido, o seu amado! Não foi a sua esbelta e estonteante beleza que fez incutir no 

coração do fidalgo o amor desinteressado, não; foi a suavidade da sua voz cristalina. 

(…) Essa mulher que bem fundo calou na alma do fidalgo boémio; apesar de rameira, 

tinha coração pois que quase todo o seu tempo o empregava valendo às suas 

desventuradas colegas na infelicidade, a ponto de se desfazer de todo o seu ouro, e, até 

mesmo esgotar os cobres que lhe entregavam a troco de uns momentos de gozo viciado! 

Severa só se encontrava satisfeita e contente fazendo bem! Ela própria se encarregava 

de indagar quais as colegas que precisavam de auxílio; daí a adoração que todas as suas 

irmãs na fatalidade lhe dispensaram. Os pobrezinhos tinham para ela o mais devotado e 
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 - José Alves, A Vida da Severa, Colecção Nacional, n.º 28, Lisboa, Livraria Barateira, 1933(?). 
246

 - O autor deveria querer dizer «imarcescível», ou seja, que não pode murchar.  
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carinhoso afecto, ou não fosse ela fadista! Foi o Fado que imortalizou Severa, e Severa 

que imortalizou o Fado!247
 

 

E seguem-se algumas quadras, de que seleccionamos esta, embora a história continue 

sempre no mesmo estilo: 

                                                   A canção, simb’lo da raça 

                                                   Era o brilhante fanal 

                                                   D’essa que foi, na desgraça, 

                                                   Rameira sentimental!  

Desconhecemos quaisquer dados biográficos sobre o autor deste interessante 

documento, revelador das nossas deficiências culturais nas primeiras décadas do século 

XX, dado que havia mercado para obra de tal quilate. Mas havia — e, infelizmente, 

continuaria a haver, dado que jornais dedicados ao fado, por nós consultados em 

quantidade, revelam pérolas literárias muito semelhantes. Esta tem, no entanto, um 

apelo a todo o imaginário mais extravagante à volta da Severa, apresentada como uma 

espécie de amante fidelíssima, mãe dos pobres, misto de assistente social e artista do 

canto, que vendia o ouro para socorrer os desvalidos e ficava apenas com uns cobres, 

que também rapidamente esgotava em dádivas. É caso para se inquirir quando é que 

exerceria o seu mister, leiloando o contornado corpo, como o autor refere. Muito 

curiosa se torna, por outro lado, a persistência na alegada origem cigana da cantatriz, 

sobretudo quando neste caso se pensa que veio de fora, trazida por uma tribo que a 

deixou em Lisboa… Sempre sublinharemos que este livrinho fazia parte de uma 

colecção com boa difusão, que tanto editava obras semelhantes à que abordamos, como 

contos para crianças, textos de culinária ou mesmo a Idade do Jazz-Band, de António 

Ferro (1895-1956), por sinal dos mais em conta (um escudo e cinquenta centavos), 

enquanto o In Memoriam Ângela Pinto se fazia pagar por cinco escudos. Contém a 

obrinha de José Alves, pois, todos os mais gastos estereótipos sobre a Onofriana, 

aludindo com insistência aos seus amores românticos com o Vimioso e acabando por 

optar pela canonização popular da fadista, como se pode verificar na seguinte décima: 

                                                Era a mais linda garganta 

                                                Que a linda trova entoava 

                                                Todo aquele que a escutava 

                                                             
247

 - Idem, ibidem, pp. 13-15. 
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                                                Dizia: «Como me encanta!» 

                                                Sendo mere’triz era santa 

                                                Santa sim, que se venera, 

                                                Ainda que morta, impera 

                                                No lar do rico, do triste 

                                                Em Portugal não existe 

                                                Fadista como a Severa!248
 

 

Mais um retrato, portanto, da famosa filha da Barbuda, aqui numa forma de exploração 

ainda possível de confundir com o culto ingénuo da sempre picante transgressão dos 

amores entre a prostituta e o aristocrata. E deste último nos vamos agora ocupar, porque 

não poderia deixar de ser figura de algum interesse. Par do reino e herdeiro de diversas 

dignidades nobiliárquicas, D. Francisco de Paula de Portugal e Castro (1817-1865), 13.º 

conde de Vimioso acompanharia a França seu pai, o brigadeiro D. José Bernardino de 

Portugal e Castro (1780-1840), 5.º marquês de Valença, que, entre outras funções, teria 

as de ministro da Guerra. O filho, que não veria renovado o título de marquês de 

Valença, aderiu à causa liberal, por ela lutando como voluntário. Alferes no regimento 

de Cavalaria 10, serviria depois no de Lanceiros, mas pediu a demissão na sequência da 

revolução de Setembro de 1836. Ganhou grande fama como exímio cavaleiro 

tauromáquico amador e consideravam-no, como testemunham diversos autores, figura 

de agradável convívio nos salões da nobreza. As suas predilecções levavam-no, porém, 

para os meios da boémia lisboeta, as tascas e os cafés dos bairros mal-afamados, os 

retiros fora de portas e o convívio com gente de condição social muito diversa da sua. 

Sabe-se que gostava de esperas de gado e de pregar partidas, fazendo vendas de cavalos 

«à maneira cigana». É ainda lembrado pelos seus amores com a famosa Severa, com a 

qual terá vivido muitas aventuras pícaras, embora nem sempre a tratasse bem. Casado 

com a viúva do 2.º conde de Belmonte, D. Maria Domingas de Castelo Branco, dama da 

rainha D. Maria II, teve duas filhas desse matrimónio, que não o impediu de viver 

muitos romances com moças de pobre condição, mas, como se apressa a sublinhar A. 

Pimentel, não se deixou arrastar nunca por uma paixão delirante e degradante.249
 E 

especifica:  

                                                             
248

 - Idem, ibidem, p. 32, final deste texto decalcado do romance de Júlio Dantas, que, mesmo assim, 

apresenta peculiaridades reveladoras do gosto de certo público amplo.  
249

- Alberto Pimentel, op. cit., p. 154. 
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Nunca deixou de ser um fidalgo, um gentil-homem; nunca enlouqueceu por amor da 

Severa. Foi, na primeira sociedade, um boémio, mas não perdeu nunca a sua linha 

aristocrática.250
   

João Pinto de Carvalho, por seu turno, dá a seguinte explicação:  

Foi o amor pelas guitarras e pelo doce canto — em que se bordam os temas ascendentes 

do Desejo —, que levou o Conde de Vimioso a procurar a Severa, porque ele não 

tocava, não cantava e não tinha o mínimo gosto para a música.251
  

Mas o castiço Tinop não tem dúvidas em afirmar em relação àquele membro da 

chamada Sociedade do Delírio 252
:  

O aristocrata não teve um simples capricho epidérmico por essa franduna salaz, por esse 

ouropel fanado que se atirava para os bastidores depois do espectáculo. Gostou deveras 

dos seus beijos, que se desfiavam em colar e que eram como que um prelúdio de 

guitarra para os acordes ferozes dos abraços.253
  

 

Já Júlio de Sousa e Costa mostra sempre muito pouca simpatia pelo conde de Vimioso, 

embora lhe credite ter proibido à Severa o tabaco e o álcool. Segunda uma das suas 

testemunhas de época, na senda de outros aristocratas e burgueses que gostavam de 

arranjar confrontos com faias, D, Francisco era desordeiro e provocador 254
, agradava-

lhe conviver com gente de baixa estofa, de ciganagem aldrabona, com quem aprendeu 

manhas de feira e o palavreado arrevesado. Quanto à cantatriz, o fidalgo tinha ciúmes 

tolos e muito tolos porque bem sabia que ela era de todos. E fica a observação:  

Consentir, porém, que ela continuasse naquela existência dolorosa é que julgado foi de 

baixa moralidade.
255

  

Garante Sousa e Costa que coube à famosa meneza a decisão de afastar o Vimioso da 

sua vida, e, contrariamente às muitas letras de fado posteriores à sua morte, já nada teria 

com ele à data do passamento. O titular possuía — dizem os autores mais abalizados — 

profundo pendor para as ciganas, chegando a disputar algumas aos noivos.256
 Tinop 

                                                             
250

 - Afirmação curiosa, dado que a ‘linha aristocrática’ não o impedia de vender animais deficientes… 
251

 - João Pinto de Carvalho (Tinop), op. cit., p. 78. 
252

 - Será Eduardo de Noronha, autor  do atrás citado O Último Marquês de Niza, que abordará a vida 

desses aristocratas boémios em diversas obras, uma delas intitulada, precisamente, A Sociedade do 

Delírio.  
253

 - João Pinto de Carvalho (Tinop), op. cit., p. 79. 
254

 - Júlio de Sousa e Costa, op. cit., p.22. 
255

 - Idem, ibidem, p. 23.  
256

 - Idem, ibidem, p. 22. 
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referencia que ele morou em concubinato, depois da Severa, na rua de São Lázaro, com 

a cigana Joana, irmã do cavaleiro Bettencourt.257 

 

2.4.1 — Os boémios a que tivemos direito…  

 

Tocamos em terreno sensível, embora em nossa opinião incontornável na construção 

desta tese: a boémia lisboeta e suas especificidades. Levantaremos certamente muito 

mais questões do que daremos respostas. Como em diversas outras matérias, há que 

consultar quem muito se dedicou ao tema, porque estamos a falar de algo com 

importância para as sociedades ocidentais durante o século XIX, relacionando-se com a 

tão falada modernidade. Será que em Portugal houve boémia ou apenas aquela 

boemiazinha dourada de que falava Eça de Queirós em Os Maias?258 Aquelas soirées, 

nesse covil de solteirões (a mansão familiar), com partidas de whist e de bilhar, jogadas 

por velhos parceiros de Afonso da Maia, em grande parte, diplomatas, ministros, 

funcionários do alto escalão administrativo e representantes das elites nobiliárquicas 

portuguesas, além da uma plêiade de artistas, músicos, literatos e antigos dândis, que 

bebiam cálices de punch — e não procuravam certamente nenhuma ruptura com a 

ordem estabelecida, com a qual, aliás, mantinham excelentes relações ou velhas 

cumplicidades. Mas, se em vez de partidas de bilhar, os velhos solteirões estivessem 

entretidos a namorar gentis balzaquianas em roupas sedutoras, isso seria boémia? Nada 

menos certo, porque mesmo os amores do conde de Vimioso pela Severa e outras damas 

da noite limitavam-se a constituir simples actos de licenciosidade, por sinal bem 

tolerados pela sociedade burguesa, que, aliás, chamaria casas de tolerância aos 

bordéis… Estes, por seu turno, que possamos testemunhar, já eram uma realidade na 

infeliz cidade de Pompeia… Lá estão ainda as ruínas e alguns frescos fanados, a provar 

algo tão velho como o mundo.  

Professora universitária e feminista ou cientista feminista, como prefere ser tratada, a 

escritora britânica Elizabeth Wilson é autora de um livro bastante esclarecedor em 

múltiplos aspectos deste problema, cujo estudo nunca estará certamente terminado: 

Bohemians: The Glamorous Outcasts.259 Será que um boémio, nos séculos XVIII e XIX, 

era alguém que pintava ou escrevia na maior das misérias, ou, pelo contrário, um 
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 - João Pinto de Carvalho (Tinop), op. cit., p. 86. 
258

 - Cf. Eça de Queirós, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, 3.ª edição, s/d, pp. 114 e ss.  
259

 -Elizabeth Wilson, Bohemians: The Glamorous Outcasts, Londres, Tauris, 2003.   
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indivíduo vestido de forma extravagante, useiro e vezeiro em tomar drogas e passar o 

dia em cafés da moda, procurando tornar-se famoso? Segundo a citada autora, o boémio 

pode ser ambas estas coisas, só uma delas ou até outras bem diversas… Em sua opinião, 

a boémia tem como elemento-chave a preferência de alguém pela cidade, para abolir os 

constrangimentos da vida na província. E essa cidade natal do fenómeno, para Elizabeth 

Wilson, é Paris, embora apresente como o primeiro grande boémio o seu compatriota 

Lord Byron (1788-1824), sem que se esqueça de Oscar Wilde ou Arthur Rimbaud, está 

bem de ver. Fazendo autênticas «viagens no tempo», por vezes incómodas de seguir e 

pouco ortodoxas, que transportam o leitor desde o Segundo Império até à Califórnia dos 

anos 50 do século XX, por exemplo, pretende estabelecer a sua ideia de boémia como 

algo que pode existir em qualquer altura e em qualquer lugar. Não se estranha, pelas 

suas opções não apenas académicas, que fale bastante das mulheres no ambiente da 

boémia, sejam elas musas inspiradoras, como Elizabeth Siddall, ou Alma Mahler, ou 

esposas sofredoras e também, claro, artistas tornadas famosas, casos de Louise Colet e 

George Sand. Vejamos um pouco da sua argumentação:  

Fumar era mais do que uma maneira de passar o tempo. (…) Eu fumo, logo eu sou. 

Fumar orquestrava o tempo, dava-lhe ritmo, pontuava a fala, mimava teatralmente a 

masculinidade e a feminilidade, era o acessório intelectual necessário, e era também um 

gesto erótico, adensando o mistério de uma qualquer cliente desconhecida, sentado à sua 

mesa, velada pelo fumo azulado.  

No fundo, Paris possibilitava aos artistas a criação de um universo outro que não aquele 

em que os demais viviam, assinala a autora numa obra que acaba por cobrir um período 

de tempo muito alargado, nem sempre de forma muito convincente. Procuravam 

transformar o próprio acto de viver em algo da categoria da criação, potenciando uma 

lufada de liberdade para muitos jovens dos mais diversos extractos sociais.260
  Também 

Robert Darnton se debruçou sobre a boémia em França, mas na época pré-

revolucionária. Resulta desses e de outros estudos o que atrás se disse, ou seja, a 

diferença entre licenciosidade (evito o termo libertinagem, susceptível de significados 

diversos) e boémia, apesar de muitos boémios frequentarem as camadas mais baixas da 

sociedade e usarem de grande liberdade de costumes. Arauto da modernidade e figura 

ímpar, o poeta Charles Baudelaire (1821-1867) era um deles, mas o autor de As Flores 

do Mal possuía um refinamento que promovia a vida a um acto artístico para desespero 

da mãe e do padrasto, general, embaixador e senador de Napoleão III, que não lhe 
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perdoavam, sobretudo, os gastos exagerados, as drogas e os casos amorosos com 

prostitutas. Lamentava Camilo Castelo Branco, em 1879, que tivesse acabado a poesia 

amorosa. E argumentava:  

Não foi Charles Baudelaire, nem a devassidão dissolvente do segundo império, nem os 

progressos da etnografia e da química (…) A poesia sentimental acabou porque poetas 

que exercitem a arte por amor da arte já não há nenhum, nem tão pouco há mulheres que 

sintam no peito o vácuo dos sonetos; (…)261 

Vinda de alguém que tivera fama de boémio — e tê-lo-á sido à nossa escala e maneira 

—, vê-se que entre Paris e São Miguel de Seide não eram apenas os quilómetros físicos 

que marcavam a separação…  

Quis o destino que os nossos desregrados (evito chamar-lhes libertinos por razões já 

apontadas), mais ou menos aristocratas, fossem tomar o nome a um dos marqueses de 

Marialva, que, por sinal, nem parece ter sido dado a quaisquer especiais escândalos, 

como adiante veremos. Também Eduardo de Noronha meteu no mesmo saco boémio e 

marialva, ao abordar as figuras do marquês de Nisa e do conde Farrobo, na sua A 

Sociedade do Delírio,262
  tendo porém o cuidado de advertir no prefácio: 

O marquês de Nisa e o conde de Farrobo, os dois leões mais falados da sociedade do seu 

tempo, não foram apenas dois extravagantes, dois gastadores, que deixaram os seus 

nomes vincados a estúrdias proezas e a deslumbrantes festas. Não. Ambos prestaram 

serviços importantes ao país. Cada um na sua esfera de acção. (…) Intercalando as suas 

rapaziadas com actos em extremo meritórios e de subido patriotismo, ambos souberam 

ser estroinas e cavaleiros ousados e artistas, galanteadores e religiosos, lhanos e 

cortesãos. (…) Equilibraram com afável galhardia a popularidade adquirida, sem 

nenhum esforço de adulação, com a remota aristocracia do nascimento.263 

Parece-nos ter pouca razão de ser comparar um esteta como o conde de Farrobo com o 

marquês de Nisa, e muito menos com o conde de Vimioso, o marquês de Castelo 

Melhor, o conde da Anadia, para já não falarmos de outros aristocratas ou nobres 

duvidosos que andavam pelos bairros populares, onde o povo humilde muitas vezes 

vivia paredes-meias com mansões de titulares dos chamados com «grandeza», como 

acontecia em Alfama e no Bairro Alto.264
 Para uma visão sobre este interclassismo 

habitacional, basta ler os livros de Júlio de Castilho e do jornalista Norberto de Araújo 
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 - Op. cit., pp. 5-6.   
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— ou então reparar, ainda hoje, ao percorrer esses espaços lisboetas, nas casas com 

pedras de armas. O fado, aliás, cedo se cantou em salões de titulares, adquirindo feição 

literária logo na segunda metade do século XIX (entre 1868-69), como afirma o seu 

historiador João Pinto de Carvalho.265
 Muito se tem falado em Portugal, no entanto, em 

marialvas como boémios e, se seguirmos as opiniões de Elizabeth Wilson ou de Robert 

Darnton, autor de The Literary Underground of the Old Regime,266
 dá-los como boémios 

— o que quer que seja uma coisa e outra… — parece carecer do mínimo sentido. Para o 

escritor e teatrólogo Carlos de Moura Cabral (1852-1922), o marialva é: 

(…) brigão, audacioso, mas provocante, que apenas pelo luxo de ser falado, sem causa a 

justificar-lhe o acto, armava horrível contenda, onde o box e a cana da índia eram, por 

vezes, valiosos auxílios de triunfo; batia e levava com a maior frescata, antegozando 

uma notoriedade de valente e destemido, o prazer infinito de ser contado entre os 

verdadeiros bravos que, da sua bravura, só davam provas em casos de brio e honra.
267

 

Se assim fosse, alguns dos nomes mencionados nada tinham a provar nesses domínios, 

tendo servido bem como militares e alcançando glória como cavaleiros tauromáquicos, 

o que se aplicava perfeitamente, por exemplo, ao conde de Vimioso. Também não se 

podem esquecer as incursões às zonas fadistas de burgueses curiosos e até de artistas 

plásticos. Eram também considerados marialvas?   
Quem se der ao trabalho de encontrar uma definição mais afinada para esta figura que 

tanta controvérsia tem levantado — e representa, de alguma forma, a ligação do fado a 

outros universos, como o do espectáculo tauromáquico —, verá que ela faz parte de uma 

mitologia, que pouco condiz com a definição simplista de Carlos de Moura Cabral. Há 

até quem eleve o marialva à classe dos elementos de interrogação identitária, através da 

discussão da saudade e mesmo das grandes interrogações sebastianistas…  

Trata-se, antes de mais nada, de uma figura lisboeta, derivando o epíteto de um antigo 

título nobiliárquico, recordemos. O Elucidário,268 do douto frade Joaquim de Santa Rosa 

de Viterbo, nada sobre o assunto regista, pois de ‘marejada’ passa para maridança. A 

edição do Morais de 1789 não inclui a palavra, fica-se em mariel, mas já a de 1860 

                                                             
265

 - João Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa, Dom Quixote, 1982, p. 93.     
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 - Publicado inicialmente  pela Harvard University Press em 1982. Há uma versão francesa: Edition et 

sédition. L’univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1991. 
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Editora,  1910, p. 39.  Existe uma segunda edição aumentada com um novo capítulo,  «os simplícios 
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regista uma definição que fará carreira, como se pode verificar pelo Grande Dicionário 

da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado, Maia-Porto, Amigos do Livro, 1981:  

‘Relativo às regras de cavalgar, segundo o sistema instituído pelo Marquês de 

Marialva. Indivíduo que monta bem a cavalo; bom cavaleiro. Depreciativo: 

Indivíduo que gosta de touradas e cavalos e prima por extravagante e ocioso. 

Fadista que pertence a família distinta ou que o aparenta.’  

O marquês de Marialva referido não é, portanto, o último detentor do título, D. Pedro 

José Vito de Meneses Coutinho (c. 1775-1823), 6.º marquês de Marialva e 8.º conde 

Cantanhede, militar e diplomata, que faleceria em Paris, quando regressava ao seu posto 

de embaixador, solteiro e sem descendência. Trata-se antes de D. Pedro de Alcântara de 

Meneses Noronha Coutinho (1713-1799), dado como autor da obra Luz da Liberal e 

Nobre Arte de Cavalaria, também conhecido por Tratado de Marialva,269 que ganhou 

fama mesmo além fronteiras. Quarto detentor do título e sexto conde de Cantanhede, 

sucedeu-lhe D. Diogo José Vito de Noronha Coutinho (1739-1803), o quinto marquês, 

portanto, seguido do nobre atrás citado, falecido sem descendência.  

Embora alguns autores dêem o quarto marquês, gentil-homem da câmara e estribeiro-

mor de D. José, cargo que manteve com a subida ao trono de D. Maria I, como figura 

conhecida na Mouraria, algo que parece difícil de confirmar ou desmentir, há quem o 

ponha a cantar o fado, coisa muito menos provável, porque tal trova ainda não surgira 

na cidade de Ulisses… Grande equitador, lidava toiros a cavalo e foi o decisivo 

reformador desta forma de toureio, que passou a designar-se arte de Marialva.270 O 

termo marialva faz porventura uma das suas primeiras aparições impressas num livro de 

um tal Braz Fogaça, alegado petintal de Alfama. Seguem-se alguns passos julgados 

significativos da crítica a esta categoria social com recortes miguelistas: 

 

Marialvas! Chamam-vos Marialvas ! Ironia popular, que neste só nome resume a ideia 

das vossas duas únicas vocações: touros e cavalos! Mas o marquês de Marialva, insigne 

na arte de equitação, o marquês de Marialva, destro picador de touros, aquele mesmo 

que viu seu filho sacrificado a esse condenável passatempo, era o primeiro camarista 

d'el-rei D. José; era um verdadeiro fidalgo em toda a acepção da palavra, um cortesão 

educado nessa elevada escola, que se chamou a corte de D. João V; era um cavalheiro, 
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não era um rabejador; era um homem de carácter distinto, de fino trato, de espírito 

cultivado; não era um pacóvio analfabeto, ou um soez perdulário ; não era um cigano, 

enfim. Ora eu suponho que é às tradições do pai do infeliz conde dos Arcos que deveis o 

cognome. Sede, pois Marialvas! Mas vós, que tão ufanos vos mostrais de o ser, porque, 

à lembrança do destemido picador, que todavia não imitais, aos conselhos do experiente 

cavaleiro, que bem decerto nunca lestes; vós, que em nada mais de tantos dotes que o 

exaltavam curastes nunca de ver nele o espelho, porque vos não habilitais para 

participar também da glória que imortalizou o outro, o que veio antes deste, o que 

salvou Portugal nas linhas de Elvas, em 1659, sendo ainda conde de Cantanhede, o que 

seis anos depois se cobriu de glória em Montes Claros? Porque não preferis a nomeada 

e não aspirais antes à reputação do marquês de Marialva, por salvação da pátria 

vencedor dos espanhóis, do que à do marquês de Marialva, por divertimento régio 

vencedor dos touros? É simples a resposta. A vossa casta está condenada. Sois vós os 

destinados a dar-lhe o golpe mortal. Vossos pais, vossos avós, a aristocracia, enfim, teve 

a sua missão. Terminada ela, cessou a necessidade da vossa existência como casta 

privilegiada, como classe distinta no seio do labirinto de interesses que confundiu e 

amalgamou todas as castas numa só casta, todas as classes numa só classe: — a 

burguesia. 271   

 

Muito mais modernamente, houve quem os definisse sem hesitações e de forma algo 

diversa, como aconteceu com um escritor quem privámos, José Cardoso Pires (1925-

1998), precisamente na sua Cartilha do Marialva, ensaio publicado em 1960:  

Marialva é o antilibertino português, privilegiado em nome da razão de Casa e Sangue, 

cuja configuração social e intelectual se define, nas suas tonalidades mais vincadas, no 

decorrer do século XVIII. No convencionalismo popular (ou antes pequeno-burguês) 

marialva é o fidalgo (forma primitiva de “privilegiado”) boémio e estoura-vergas. 

Socialmente será outra coisa: um indivíduo interessado em certo tipo de economia e em 

certa fisionomia política assente no irracionalismo.
272

 

É manifestamente uma leitura sociológica e política do epíteto, começando por se 

ressalvar o apodo de libertino, querido ao autor do Delfim, via o seu muito admirado 

Roger Vailland (1907-1965), descendente (literário) de importantes autores como o 

marquês de Sade e Choderlos de Laclos — e por Pires apontado como o modelo do 

libertino contemporâneo. Quanto ao outro, cita, no seu livro, este poema de Alexandre 

O' Neill, que assim tipificou tal criatura: «Nada na mão/ algo nav'rilha! remancho as 
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noites/ e troto os dias/ entre tabaco/ viris bebidas/ fraco mas forte/ de muitas vidas/ Que 

eu já dormi/ co'as duas mães/ e as duas filhas/ que vão à missa / com três mantilhas/ 

...bebo contigo/ cerveja, whisky/ p'ra que se veja / mais rubra a crista».
273

 

Pires analisa a época do marquês de Pombal, para concluir que o provincianismo das 

zonas rurais, representado pela aristocracia terratenente, impusera o seu imobilismo às 

mudanças sociais preconizadas pelos que acreditavam no racionalismo e viviam nas 

zonas urbanas. Vozes como as do padre Luís António Verney (1713-1792) e do abade 

Correia da Serra (1750-1823), dois estrangeirados, foram insuficientes, segundo aquele 

autor, para que surgisse uma transição do Antigo Regime para uma nova era. Dentro 

desta leitura dialéctica, aponta a luta entre o pensamento racionalista citadino e o da 

reacção provinciana, nela se inserindo a natural oposição entre o marialva e o libertino. 

Faz remontar este último ao pensamento e acção dos goliardos franceses, defensores dos 

prazeres da vida, incluindo a liberdade sexual da mulher — e credita aos seus herdeiros 

intelectuais grande capacidade de previsão do futuro e desejos igualitários, entre os 

quais a plena paridade entre homens e mulheres. Este ideal de emancipação feminina 

seria defendido por Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803), libertino, militar de 

carreira de extracção burguesa e, nomeadamente, autor de As Ligações Perigosas 

(1782) e de Des Femmes et de Leur Éducation (1783). Aponte-se como curiosidade que 

foi Napoleão Bonaparte, então primeiro-cônsul, a reintegrá-lo nas fileiras do Exército, 

onde este pai da moderna granada de artilharia atingiria o posto de general de brigada.  

Cardoso Pires critica a forma como a mulher é representada na nossa literatura do 

século XIX, por importantes nomes como Almeida Garrett e Camilo Castelo Branco, 

algo que não sucede nos romances escritos por autores libertinos, afirmando que o 

comportamento do marialva, machista por excelência, retirava qualquer possibilidade de 

uma igualdade entre os sexos no campo amoroso. E fundamenta as suas asserções com 

abundantes exemplos. Também se apoia numa definição que é dada por José Bacelar, 

em 1939, igualmente de cariz ideológico (vivia-se em ditadura, recorde-se), segundo a 

qual na classe dominante o que hoje impera apesar de tudo é uma espécie de 

‘marialvismo’, quer dizer, o profundo desdém por todas as coisas de espírito, tomadas 

como manifestação ou sinal, seja de plebeísmo, ou melhor, de burguesismo 

impertinente e falho de gosto, seja duma desvirilização geral que é preciso desprezar e 

condenar pelo ridículo. E o mesmo autor sublinharia:  
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As atitudes boçais do português não provêm tão-somente da sua boçalidade nativa mas 

de um certo culto snob da brutalidade e do desdém pelas coisas do espírito considerados 

como traços de boa autocracia.
274

  

Quanto a nós, o termo marialva só tem verdadeiramente amplificação e surge 

indelevelmente ligado ao fado, porque o dr. Júlio Dantas mudou o nome ao protagonista 

da sua peça e do seu romance A Severa (1901), passando-o de conde Vimioso para 

marquês de Marialva, título que se extinguira pela falta de descendência já referida. 

Também o primeiro fonofilme português (1931), inspirado na obra teatral do eterno 

académico, realizado por Leitão de Barros, projectou para o grande público tudo o que 

se relacionava com a famosa cantatriz, e, particularmente, o objecto dos seus amores 

romantizados, para quem as mulheres-amantes eram descartáveis e a Severa cénica e 

fílmica tratava por grosseirão. Talvez tenha sido pelo êxito alcançado primeiro pela 

peça e, depois, pelo filme que se popularizou um termo porventura nascido como 

sinónimo de bom cavaleiro, devido ao grande equitador atrás citado, e, depois, já com 

sentido depreciativo surgiu ligado a uma vida dissoluta e a certo tipo de fidalgos ou 

burgueses adeptos de vestuário específico e muito empenhados em touros e cavalos,
275

 

ou seja, em corridas à portuguesa, adquirindo com o tempo uma carga política e social, 

tornando-se sinónimo de diversas formas duvidosas de comportamento cívico e 

humano. Começou a haver, por outro lado, quem gostasse do epíteto, colorindo-o com 

vagos tons nacionalistas, enquanto outros carregavam no significado que mais jeito 

dava. Alguns grupos bairristas passaram a designar-se pelos marialvas disto ou daquilo, 

certamente sem qualquer preocupação de ordem ideológica ou moral. O destino das 

palavras consegue, muitas vezes, ser insondável, como para nos provar que falamos e 

tecemos a escrita com seres complexos e misteriosos.  

Vamos agora à boémia e aos nossos boémios mais famosos, tendo presente que lidamos 

com termo polissémico. O Elucidário de frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo de 1798 

não regista tais termos, nem na muito posterior edição portátil, editada pela Imprensa da 

Universidade de Coimbra em 1825. Proveniente do latim Boihaemum (mais tarde 

Bohemus) era o topónimo designando um território centro-europeu (a região mais 

importante da antiga Checoslováquia) — e que terá passado ao português com o 

significado atribuído pelos franceses de cigano, vagabundo, aventureiro, pessoa de vida 

desregrada ou apenas pouco convencional. Assim aparece nos nossos dicionários e 
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apenas no século XIX surge claramente como um estilo de existência, adoptado por 

literatos e artistas plásticos, porventura os menos favorecidos materialmente, que 

procuravam um mundo diferente para a concretização das suas criações, reagindo contra 

as normas estabelecidas pela sociedade dominada pela burguesia industrial. De acordo 

com Jerrold Seigel,276 trata-se de um fenómeno social e literário surgido na França do 

século XIX (anos 30-40) e que se estendeu, depois, a diversos países. A boémia foi 

grandemente popularizada pelo folhetinista Louis Henri Murger (1822-1861), filho de 

um empregado de alfaiataria de origem alemã. O jovem passa a juventude no Quartier 

Latin, integrado num grupo de artistas denominado Buveurs d’Eau, conhece 

personalidades como o fotógrafo Nadar e torna-se falado ao escrever as 

chamadas  Scènes de la vie de bohème, que se podem filiar na escola realista, 

largamente auto-biográficas e passadas na Paris dos anos 40 do século XIX. Adaptado o 

folhetim ao teatro por Théodore Barrière, conhecerá grande sucesso na capital francesa, 

em 1849, sob o título La Vie de Bohème. Surgirá como romance em 1851 e tornar-se-á 

inesgotável fonte de inspiração. Começa por servir para libretos de duas óperas, ambas 

tiradas da peça de teatro e chamadas La Bohème: uma de Giacomo Puccini  (1896), 

ainda hoje popularíssima em todos os palcos de bel-canto do mundo, e outra de Ruggero 

Leoncavallo (1897). Vieram depois os filmes, (mudos e sonoros) baseados nas Scènes 

de la vie de bohème e, já no nosso século, a película Moulin Rouge (2001) aproveita 

parcialmente para argumento o romance de Henri Murger. Este definirá a boémia como 

formada por artistas, essencialmente pobres, vagabundos, mas sem antecedentes 

criminais. Afirmava que tal já existira na Antiguidade grega e que nomes muito ilustres 

a ela haviam pertencido, dado que se tratava apenas de uma fase transitória da vida. Só 

via tal experiência possível em Paris e nunca na província. Como também dirá no 

prólogo do seu livro, é boémio quem se dedica à arte sem outro meio de existência que 

não a própria arte. Um compatriota seu nascido muitas décadas depois, o sociólogo 

Pierre Bourdieu, afirmaria que os romancistas contribuem amplamente para o 

reconhecimento público da nova entidade social, nomeadamente inventando-a, e 

difundindo a própria noção de boémia, bem como a construção da sua identidade, dos 

seus valores, das suas normas e dos seus mitos. 277
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Se pensarmos nas figuras mais bem sucedidas do pensamento e da literatura nacionais 

nas décadas finais do nosso século XIX, muito dificilmente entre elas encontraremos 

quem se enquadre nas ideias expendidas por Murger. Não parece que desejassem uma 

espécie de mundo alternativo, porque aquele em que viviam, embora lhes merecesse 

porfiadas críticas, por vezes de extrema dureza, acabaria por servir-lhes. Que alguns 

eram dândis e só gostavam do bom e do melhor, dos salões burgueses e aristocráticos, 

além das idas ao estrangeiro, com primazia para a mítica capital francesa, ninguém 

duvida, dado que há testemunhos em abundância a sustentar tudo isso. Diversos desses 

homens tinham conhecido na juventude a boémia coimbrã, que a alguns poucas 

saudades deixara, embora algo dela tivesse ficado. Como quase sempre, recorre-se a 

Eça e, neste caso, a uma missiva escrita ao seu amigo e antigo colega desse tempo, 

Carlos de Lima Mayer. Começa por referir-lhe, numa toada quase saudosa, que aquela 

época foi uma pequena Restauração, tanta era a vida, a seiva espiritual, a vaga 

convulsão melodiosa da alma... — e adianta: 

(…) entre   nós  todas  as  teorias e  todas  as   seitas:  havia   republicanos  bárbaros,  e 

republicanos poéticos; havia místicos que praticavam as éclogas de Virgílio;  havia 

materialistas sentimentais e melancólicos que proclamavam a matéria com uma meiga 

languidez  nos  olhos, e  falavam   da  força vital  quase de joelhos,  com  as  mãos 

amorosamente   postas;   havia  pagãos que  lamentavam as  suas  penas  de  amor, 

castamente, sob a névoa  luminosa dos astros. Tudo havia, e também a serena amizade 

incorruptível, o fecundo amor do dever, a ingenuidade risonha de tudo o que desperta. 

 

Mas o autor não costuma deixar-se levar por recordações melancólicas, espanta-se 

consigo próprio e interroga-se sobre o significado daquela carta desordenada, em que 

me deixei ir, contra os meus hábitos impassivelmente silenciosos, a falar vagamente em 

literatura? E caem-lhe no papel estas palavras:  

Nada, senão que num dia de tristeza e de frio eu quis fazer uma romaria saudosa àqueles 

tempos distantes em que nós vivíamos numa noite de ideais e de desejos, alumiados 

pelos astros – Shakespeare, Dante, Rabelais, S. João, Goethe e Cervantes, e tendo 

sempre na alma aquela ternura luminosa – que vinha de uma aurora serena, clara, 

imensa, purificadora e consoladora: Jesus Cristo!278
   

 

Esses tempos de boémia académica estão presentes nalgumas das suas obras, como em 

Os Maias, quando o amigo de Carlos, João da Ega, se vê considerado, pela audácia e 
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 - Eça de Queirós, Prosas Bárbaras, Porto, Liv. Chardron, Lello & Irmão Ed., 1903, pp.139-145. 
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pelos ditos, como o maior ateu, o maior demagogo, que jamais aparecera nas 

sociedades humanas. Aliás, e tal lisonjeava-o: por sistema exagerou o seu ódio à 

Divindade, e a toda a ordem social: queria o massacre das classes-médias, o amor livre 

das ficções do matrimónio, a repartição das terras, o culto de Satanás. O esforço da 

inteligência neste sentido terminou por lhe influenciar as maneiras e a fisionomia; e, 

com a sua figura esgrouviada e seca, os pêlos do bigode arrebitados sob o nariz 

adunco, um quadrado de vidro entalado no olho direito — tinha realmente alguma 

coisa de rebelde e de satânico. O candidato a médico pôde verificar que Ega…  

Desde a sua entrada na Universidade renovara as tradições da antiga boémia: trazia os 

rasgões da batina cozidos a linha branca; embebedava-se com carrascão; à noite, na 

Ponte, com o braço erguido, atirava injúrias a Deus. E no fundo muito sentimental, 

enleado sempre em amores por meninas de quinze anos, filhas de empregados, com 

quem às vezes ia passar a soirée, levando-lhes cartuchinhos de doce. A sua fama de 

fidalgote rico tornava-o apetecido nas famílias. Carlos escarnecia estes idílios futricas; 

mas também ele terminou por se enredar num episódio romântico com a mulher de um 

empregado do Governo Civil, uma lisboetazinha, que o seduziu pela graça de um corpo 

de boneca e por uns lindos olhos verdes.279  

Também na póstuma A Capital o protagonista, Artur Corvelo, a par de realidades 

coimbrãs menos agradáveis, travará contacto com novas emoções, como quando…  

ouviu vozes fanáticas discutirem, em estilo de ode, a Arte, as Religiões, o Panteísmo, o 

Positivismo, a estupidez dos lentes, o Ser, a Ramaiana, o Messianismo germânico, a 

Revolução de 89, Mozart e o Absoluto (…) O que o exaltava, porém, acima de tudo, era 

o cavaco – aquele faiscante cavaco do Cenáculo, em que todas as noites se formavam, 

fumando cigarros, novas concepções do universo... 280
  

 

De boémia coimbrã, que certamente também terá metido vozes cantando baladas 

próprias daquele primo da trova lisboeta, estamos conversados. Contrariamente aos 

precursores franceses, que pouco se interessavam por política, como sublinham 

estudiosos atrás citados, estes jovens gostavam de a discutir, tinham ideias de 

transformação da sociedade, interessavam-se pelos diversos ramos do conhecimento. Já 

em Lisboa surgiria um Cenáculo, em 1868, para discussão dos assuntos citados, que 

tinha por sede a modesta casa de Batalha Reis, à travessa do Guarda-Mor, primeiro, 

passando depois, sucessivamente, para São Pedro de Alcântara, rua da Cruz de Pau e a 
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dos Prazeres. Ali se deslocavam Eça de Queirós, Salomão Sáragga e Manuel Arriaga, e, 

mais tarde, com Antero de Quental numa natural posição de liderança e certamente 

sempre a fazer a apologia da utopia socialista de Proudhon, surgiram José Fontana, 

Oliveira Martins e Ramalho Ortigão. Este último, que considerava a sociedade lisboeta 

como a mais incaracterística e mais banal do mundo, sentia que ali possuíam um 

espaço de discussão e de sonho, e o facto é que desses encontros nasceria a ideia das 

Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, que decorreriam (as possíveis antes 

da proibição governamental) em 1871. O programa do empreendimento que esbarrou, 

como outros, na estupidez dos poderes públicos, mostra bem a vasta gama de temas que 

se discutia no Cenáculo.  

A iniciativa seguinte, já com toque outonal, quando o percurso dos seus promotores 

estava traçado e parcialmente percorrido, materializou-se nos Vencidos da Vida, assim 

crismado, em 1888, por um dos espíritos mais brilhantes da Geração de 70, Joaquim 

Pedro de Oliveira Martins. Decorriam os ágapes umas vezes no Hotel Bragança e outras 

no Café Tavares, sentando-se à mesa, que nada tinha de ímpia, nem certamente de 

boémia, o já citado autor do Portugal Contemporâneo, Ramalho Ortigão, Guerra 

Junqueiro, António Cândido, o marquês de Soveral, o conde de Ficalho e Eça de 

Queirós, no ano seguinte ao do início da iniciativa, que ele designaria de grupo jantante. 

Para perfazer os onze convivas, número estabelecido, também apareciam Carlos Mayer, 

Carlos Lobo d'Ávila, o barão Bernardo de Pindela e o conde de Sabugosa.  

Apontados como dândis displicentes, por uns, estrangeirados por outros, e, ainda, como 

críticos permanentes de uma sociedade que não os tratava nada mal, por terceiros, 

congregavam-se ali, sem dúvida, alguns dos espíritos mais brilhantes de uma época 

difícil (afinal, como todas) da vida portuguesa. Arautos da decadência nacional, que era 

bem patente, não poderíamos criticá-los por serem homens da sua época, por pensarem 

que a arte, muito especialmente a literatura, poderia mudar o nosso pequeno mundo… 

Tal porventura contribuiu para que alguns deles deixassem obras perenes — e, 

infelizmente, por vezes, extraordinariamente actuais. Outros serviram o País na política, 

na diplomacia ou em domínios igualmente relevantes. Desencantados, sentindo-se 

frustrados pelas crises constantes, as negociatas, o atraso cultural da grande maioria dos 

seus conterrâneos, o verdadeiro mar de analfabetos, os erros sucessivos na falta de 

aproveitamento das oportunidades numa nação antiga e com um império importante, 

queriam ao menos conviver e comer sossegados. Era pedir de mais: começaram a 

despertar desconfianças, falou-se em preparação de conspiratas, interesses ocultos, 
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ambições inconfessáveis…Deve-os ter divertido todo esse alarido tão próprio de uma 

nação com muita gente mesquinha! A vida foi-os realmente vencendo e os que restavam 

em 1894 decidiram pôr termo ao grupo jantante, exactamente no ano em que 

desaparecia o seu líder natural, Oliveira Martins, esse, sim, além de iberista e por breve 

tempo titular da Fazenda (1892), defensor de um cesarismo porventura a pensar no 

sucessor de D. Luís, para assegurar um período transitório de ditadura destinado a tentar 

endireitar o País... 281
  

Parece que o rei D. Carlos (1863-1908), que subira ao trono em 1889, terá dito certa vez 

que em espírito pertencia aos Vencidos da Vida, que, obviamente, se preocupavam 

sobremaneira, tal como escreveria Ramalho Ortigão, com a decomposição da 

sociedade, lentamente, surdamente progressivamente contaminada pela mansa e 

sinuosa corrupção política. E os sintomas eram inquietantes: iam desde a indisciplina 

geral, o progressivo rebaixamento dos caracteres, a desqualificação do mérito, o 

descomedimento das ambições, o espírito de insubordinação até à pavorosa 

inconsciência do povo.282 Ao longo da vida, qualquer destes homens não se preocupara 

apenas em vestir bem, viajar, ir ao Grémio, frequentar o São Carlos, conversar na Casa 

Havanesa, beber café nos Marrare ou jantar num local aprazível, como o Hotel Central. 

E, porventura, fazer a corte a alguma burguesinha — ou conviver com uma espanhola 

das que abundavam em Lisboa… Que tinham eles a ver, afinal com o fado? Essa é a 

parte mais interessante: alguns detestavam-no, como acontecia com Ramalho Ortigão; 

outros talvez o suportassem, considerando-o embora decadente; certos havia que o 

acarinhavam em silêncio…ou quase. É que estes seres sofisticados e cultos não 

conheciam apenas o Chiado e as imediações, gostavam de caminhar pelos bairros 

antigos da cidade, na noite já madura, contactavam (pelo menos alguns deles) muito 

mais com a fauna heterogénea desses locais do que se poderia pensar. Demos a palavra 

a Jaime Batalha Reis (1847-1935), agrónomo, crítico de arte e literário, autor do 

interessante prólogo às póstumas Prosas Bárbaras de Eça, reunião de escritos de 

juventude, quando o autor tinha pouco mais de 20 anos e colaborava assiduamente nos 

folhetins da Gazeta de Portugal, coisas escritas entre 1866 e 1867, nem sempre com 
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 - Cf. J. P. de Oliveira Martins, Dispersos, republicado  in Ensaios, tomo V, Lisboa, 1963. 
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 - Ramalho Ortigão, Rei D. Carlos, o Martirizado, Lisboa,  Tip. A Editora, 1908, pp. 7-8.   
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muito apuro e prévia meditação, desleixadas, impróprias de um discípulo de Flaubert, 

como aquela sua definição de fado atrás transcrita: 283
 

Alta noite, quando a excitação do trabalho e do café nos havia quase alucinado, 

saíamos pelas ruas desertas do Bairro Alto – ou estendíamos as nossas 

explorações à Mouraria, à Alfama, em volta da Sé e pelas encostas mouriscas e 

fadistas do Castelo de S. Jorge, a examinar a fisionomia fantástica, e quase 

humana, das casas antigas, algumas ainda então, nesses bairros, mais ou menos 

medievais.284
  

 

Mas entre os integrantes do grupo havia um que gostava de falar do fado — e, 

curiosamente, até se preocupava com os fadistas. Falamos do conde de Sabugosa (1854-

1923), escritor e poeta, dado à pesquisa histórica e à observação dos costumes. Vejamos 

estes lamentos do aristocrata, que vê na trova e seus cultores algo que não deve perder 

os aspectos castiços: 

Também se transformou! Ainda o conheci brigão e sentimental, dado à boémia e às 

grandes noitadas nas ruas do Bairro Alto e nas travessas da Mouraria, não hesitando em 

cuspir das mãos uma naifada, quase sempre por histórias de mulheres, ou pinga de 

vinho a mais. Devasso, bêbedo, assassino mesmo, era cavalheiroso, por vezes nobre, 

quase sempre pitoresco, se não elegante. Cara escanhoada, com a palidez dos estroinas, 

bem pegadas nas fontes duas fortes melenas puxadas à frente com cuidado, olhar 

amortecido e vago, jaqueta preta, cinta de lã ou seda, pé afiambrado para o sapatear 

rufado das escovinhas no sobrado, tinha no andar, gingando, bamboleando-se, a 

gentileza de corpo entre mórbida e desempenada do toureiro. No polegar e indicador da 

mão direita as unhas, crescidas e aparadas, amarelecidas pelo fumo do cigarro brejeiro, 

eram destras no repenicar do fado corrido, a doce melopeia melancólica, dissolvente, 

cheia de desesperos e cobardias, que só por si, e nos poucos compassos essenciais de 

que se forma, imprime carácter em todo um tipo que foi a mais pura nacionalização do 

romantismo em Portugal — o Fadista. Da boca, a cujo canto o cigarro se pendurava, 

fazendo com o fumo entrecerrar a pálpebra, em voz rouca, avinhada, por entre uma 

população de bordel comovida e atenta, saía a quadra em versos magoados e queixosos 

de um sentimentalismo lúgubre, repassados de desolação, interpretando as tristezas de 

destinos irremediavelmente sujeitos a um poder misterioso e oculto, simpático às 

grandes desgraças inevitáveis — a Fatalidade ! o Fado ! (…) As oitavas que glosavam 
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-  Jaime Batalha Reis, “Na primeira fase da vida literária de Eça de Queirós”, in Eça de Queirós, Prosas 
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essa quadra não eram menos expressivas, menos cheias de lirismo e de expansões 

dilacerantes do que os gritos de alma dos poemas lamartinianos, e que as confissões 

dramáticas de toda a geração literária de 1830 (…) Trovadores do Bairro Alto, 

despediam-se em estrofes sentidas, antes de partir para o degredo, daquelas por quem se 

tinham anavalhado nas tavernas e nas alcovas;(…) O fadista não tinha as 

sentimentalidades piegas dos que no começo do século cantavam à viola modinhas 

meigas, e doces lunduns chorados. Na sua boémia dissoluta adorava, além das mulheres, 

os exercícios de corpo, a destreza e distinção no manejo do cavalo, no correr de um boi 

com muito pé nas touradas do campo de San’Anna. (…) Eram então as infindáveis 

guitarradas, as grandes partidas, as piadas brejeiras largadas com intenção, arrastadas e 

roucas como as peteneras e os cantos flamencos (…) as delicadezas e os segredos 

daquela música lisboeta, que nem os descantes do Minho em noites de esfolhada, nem 

as chulas, nem os desafios saloios, ou as desgarradas podem igualar em sabor e 

originalidade. (…) O Calcinhas, o Magioli, o Anjos, celebridades insignes no 

desempenho e na execução, representam contudo uma decadência. Trouxeram Verdi, 

Meyerbeer, e as valsas de Strauss para o Arco do Bandeira e escadinhas da Barroca. 

(…) Porque o Fado hoje tornou-se ignominioso; o fadista é sinónimo de vadio, 

fadistagem a mais desprezível das vidas passadas na ociosidade e no vício. O fadista 

nunca foi o símbolo da honestidade e da virtude, mas tinha uns toques de cavalheirismo, 

uns longes de altivez, uma tal ou qual generosidade, e um culto pelas mulheres, que lhe 

davam uma tradição prestigiosa. No seu género era um D. João. Depois, com a invasão 

das camareiras, a introdução do piano e do harmónio nos botequins da Mouraria e de 

Alcântara, abandalhou-se, perdeu a jaqueta, afundou a calça que lhe cai sobre os pés em 

boca de sino, fez-se faia e gatuno, frequenta a Boa Hora, desaprendeu a guitarra e 

transformou-se em voyou (…) E pelas noites de luar, já a guitarra não geme dolente na 

cadência do triste fado, já as vozes não descantam pelas vielas escuras as queixas 

sentidas. Desfez-se toda a poesia impalpável de um tipo que tinha tão acentuadamente 

impressa uma feição de melancolia da alma popular portuguesa.285
 

 

Parece-nos justo que as últimas palavras fiquem para Eça de Queirós e o seu romance 

póstumo A Tragédia da Rua das Fores, que contém diversas alusões ao fado e onde um 

tal D. João da Maia, filho duma das mais velhas casas de Portugal, era fácil encontrá-lo 

nas tavernas, e apreciava a conversação dos fadistas.286 Não deixa de ser curiosa a 
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passagem que se segue, quando o protagonista, Vítor, vai de cupé a Sintra para ver a sua 

amada Genoveva:  

Às vezes descia os vidros, olhava. A charneca monótona e escura, perdia-se, dos dois 

lados, na escuridão. Um vento frio rolava as suas ondulações lentas por cima dos 

terrenos lisos. E as mesmas estrelinhas, no ar, pareciam tremer de frio. Vinham-lhe ao 

cérebro frases de romances, pedaços de árias. Mas a melopeia do fado exprimia melhor 

o vago sentimentalismo dolente do seu espírito. E pôs-se a cantá-lo, com os olhos 

cerrados, e sentindo uma saudade infinita, uma ternura transbordante.287  

 

2.5 — A imparável industrialização do mito romântico fadista 

 

Quando no começo da década de 40 do século passado, pediram ao pintor José de 

Almada Negreiros (1893-1970) que dissesse algumas palavras sobre o quadro O Fado, 

da autoria do seu então já desaparecido colega José Malhoa (1855-1933), o também 

poeta de Orpheu teceu algumas considerações porventura de circunstância — e, depois 

de classificar o mestre naturalista de guloso da vida, rematou: Ele tem de dizer a pintar o 

que não sabem dizer aqueles que ele pinta! Já não é só de pintura que se trata, com certeza é 

mais do que isso! Finalizando a sua observação, como sempre inteligente, faria uma outra, plena 

daquela ambiguidade de eterno jovem endiabrado que tanto irritava os bem pensantes de 

profissão: De verdade desde o século XV, desde as tábuas do políptico do altar de S. Vicente na 

Sé de Lisboa, que este povo admirável nunca mais teve quem lhe tirasse o retrato.288
 

Enigmático como qualquer antigo narciso do Egipto (as pessoas que mais admiro são 

aquelas que nunca acabam,289
 dissera outrora), o artista não poderá ter deixado de 

pensar, naquele momento, que a famosíssima tela fadista — possuidora (sabe-se agora) 

de um quase gémeo de menores dimensões290 —, pintada pela velha glória do 

naturalismo, retratava mais do que a chamada canção nacional, sobretudo o ambiente 

que lhe servira de berço e, consequentemente, a sua mítica suma-sacerdotisa, Maria 

Severa Onofriana, de sua graça, ali representada por uma colega de profissão, a 

Adelaide-da-Facada. Ora se a pobre rameira-cantatriz famosa repousava na vala 

comum do Alto de São João ia para um século, nem por isso a sua curta vida, recheada 
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de amores venais e um aristocraticamente verdadeiro, deixara de adornar a glória 

literária dalguém que Almada muito execrara na juventude: o dr. Júlio Pereira d’Eça 

Dantas (1876-1962), poeta e dramaturgo, além de médico-militar, antigo ministro da 

Instrução Pública e dos Negócios Estrangeiros, embaixador, presidente da Academia 

das Ciências. Saíra da terrível pena almadina, em 1915, o inflamado Manifesto Anti-

Dantas e por extenso,291
 nele alegando o seu autor, nomeadamente:  

O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias para 

cardeais, saberá tudo menos escrever que é a única coisa que ele faz!  

Estamos certos de que na década de 40, verdadeiro resultado consciente da minha 

própria experiência, como outrora escrevera, 
292

 Almada sabia que, na altura dessa 

acção saudavelmente provocatória, o primo do autor de Os Maias, por via materna, 

deixara já de passear a cavalo em Lisboa fardado de alferes-médico e de receitar 

remédios no Hospital Militar, mas trabalhava com competência na Inspecção das 

Bibliotecas Eruditas e Arquivos 
293

. Fardas, ele que começara pela do Colégio Militar, 

só envergaria mais tarde a de académico, trocando a espada guerreira pelo espadim 

finamente cinzelado. E se havia coisa que sabia fazer — sem cuidarmos aqui de temas, 

modas ou gostos —, era escrever. Tal como acontecia com o seu antigo adversário 

intelectual, que, mesmo nas artes poéticas, vincaria notável capacidade, patente em Luís, 

o poeta, salva a nado o poema, desta forma exemplar: 

                                                         É fado nosso É 

                                                         Nacional Não há 

                                                         portugueses Há 

                                                         Portugal. 294
  

Temos assim três figuras de primeira plana do nosso universo cultural (Malhoa, Dantas, 

Almada), todas elas sensíveis a seu modo ao conceito de pátria, tendo o fado pintado 

por uma delas, como pano de fundo, naquela representação da Severa por interposta 

figura, enquanto outra irá fazer da meretriz da rua do Capelão um sucesso de palco e em 

livro. Toda a galeria de retratos severianos, por nós enumerados e analisados, com as 

suas naturais fragilidades, possuía matéria-prima inegável para certas artes, algumas 
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intimamente conjugadas com a indústria do espectáculo, que, dizem certos especialistas, 

assim deve ser encarado. Mas porque será que alguns comparam (fraqueza lusa, o 

referente tem de existir e está sempre lá fora!) o caso amoroso da Severa e do Vimioso 

com a Dama das Camélias. Porquê? Toda a comparação é forçada entre uma requintada 

cortesã destinada a entreter os abastados burgueses parisienses, durante o reinado de 

Luís Filipe de Orléans (1773-1850), como Marguerite Gautier, e uma pobre rameira da 

rua do Capelão. Por outro lado, o conde de Vimioso era membro da alta nobreza e não 

um burguês como Armand Duval, ou, se quisermos, Alexandre Dumas Filho (1824-

1895), dado que o romance (a peça de teatro veio depois) é bastante autobiográfico e a 

heroína chamava-se Alphonsine Plessis, tendo adoptado o nome de guerra de Marie 

Duplessis. O escritor, que viveu com ela, garantiria que se assemelhava a uma porcelana 

de Saxe — e morreria tísica aos 23 anos, em 1847. Dificilmente a Severa se compararia 

a material tão frágil, e, de certeza, o marquês de Valença não foi à rua do Capelão pedir-

lhe que largasse o filho… Também se poderia comparar com ligeireza a nossa galdrana, 

se quisermos perfilhar a tese cigana, à Carmen de Prosper Merimée (1803-1870), mas aí 

o D. José, embora também de Cavalaria, não passou de primeiro-cabo e o Vimioso 

ainda chegou a oficial de Lanceiros — e não esganou a amante. A história tal como é já 

tem muito bom material, e isso mesmo entendeu o antigo aluno do Colégio Militar,  dr. 

Júlio Dantas, que seguiu percurso inverso ao do Dumas Filho, escrevendo primeiro a 

peça e só depois o romance. Conta Luís de Oliveira Guimarães (1900-1998)295 que 

começou a correr um rumor na Lisboa da transição para o século XX de que o então já 

dramaturgo de sucesso estava a escrever uma obra ousada, que metia fidalgos e plebeus 

da capital em meados do século XIX, tendo por figura principal uma fadista, a Maria 

Severa. Ainda os ensaios não haviam começado e já se falava que ia haver escândalo. O 

empresário do Teatro D. Amélia, o visconde de São Luís Braga (1850-1918), brasileiro 

nobilitado por D. Carlos, vaticinava que haveria êxito estrondoso ou a sala ficaria com a 

mobília partida. Dantas seguia com o seu olho clínico a feitura dos cenários e do 

guarda-roupa. A estreia acabou por ser definitivamente marcada para 25 de Janeiro de 

1901 — e nem a morte da rainha Vitória da Grã-Bretanha influenciou a afluência de 

público, esgotada que estava com muita antecedência a lotação.  

                                                             
295

- Autor de Júlio Dantas: uma vida, uma obra, uma época, Lisboa, Romano Torres, 1963, Luís de 

Oliveira Guimarães era grande admirador do dramaturgo e com ele privou ao longo de décadas. Casou-se 

com uma filha do também jornalista e olisiponense de saber imenso, Gustavo de Matos Sequeira. 
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O que se apontava de mais representativo na Lisboa literária, artística e mundana dessa 

época, dir-se-ia ter acorrido, talvez menos curiosa da peça que do escândalo, ao velho 

D. Amélia.296
  

O elenco era constituído por alguns pesos-pesados da nossa arte de representar: Ângela 

Pinto (1869-1925) assegurava a personagem da Severa, enquanto a Marquesa coubera a 

Maria Pia. Augusto Rosa (1852-1918) fazia o conde de Marialva (mais à frente se 

explica o porquê da mudança do título nobiliárquico) e o seu irmão João Rosa (1843-

1910) encarregava-se do Custódia. Seta da Silva representava o boleeiro Timpanas e 

António Pinheiro, o Diogo. Ao actor Gil coubera o alquilador Romão e Henrique Alves 

era o D. José. Nada melhor que voltar a dar a palavra ao jurista, jornalista e escritor Luís 

de Oliveira Guimarães:  

Quando a meio do acto, a Severa apareceu, na estupenda criação de Ângela Pinto, 

afogueada, olhos brilhantes, guitarra nas unhas, chinela na ponta do pé, romperam 

palmas. Pouco depois, rendiam-se os últimos hesitantes. 297
   

O visconde de São Luís Braga exultava e uma socialite da época, Carlota Serpa Pinto 

(1874-1949), filha do famoso explorador de África e afilhada do rei D. Carlos e da 

Rainha D. Amélia, dizia para uma amiga:  — Que encanto de peça, filha! Até se fala em 

calão! 298 

Tendo obtido grande êxito, A Severa manteve-se longo tempo em cartaz e um dos seus 

espectadores mais entusiastas foi Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), que muito 

desenhou para teatro e que dedicou ao drama de Dantas uma página inteira de A 

Paródia. Resta agora contar a razão de aparecer um conde de Marialva em vez do 

Vimioso. Este aspecto parece-nos importante para os que acusam, com alguns 

argumentos de peso, a preocupação do dramaturgo de estar sempre próximo do poder, 

transigindo com facilidade em relação aos respectivos ditames. Quando faltavam apenas 

alguns dias para a estreia, o chefe do Governo, o regenerador Hintze Ribeiro (1849-

1907), pediu ao autor da peça para o ir ver. Perguntou-lhe se a família Vimioso ficava 

diminuída nessa obra teatral, se havia por lá um conde com esse título… Dantas 

respondeu afirmativamente, e, de imediato, o político pediu-lhe que mudasse o nome à 

personagem, algo que o primeiro fez sem hesitar, assim surgindo o conde de Marialva, 

título que se encontrava extinto. Só que havia mais uma exigência: o actual Vimioso 

queria assistir ao ensaio geral, para tudo verificar com os seus próprios olhos. Assim 

                                                             
296

- Idem, ibidem, p. 129.  
297

- Idem, ibidem, p. 130.  
298

 -Idem, ibidem, p. 131. 
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sucedeu, o conde acabou por gostar muito, inclusivamente de ver o pai a vender um 

cavalo cego (confirmou, sem hesitar, a veracidade do caso) — e apenas exigiu que o 

calçado do Marialva (Augusto Rosa), ao envergar o trajo de cavaleiro tauromáquico, 

fosse mudado para outro considerado correcto e que ele vestisse, além do mais, a casaca 

vermelha outrora pertencente ao amante da Severa.299 

Esta tendência para estar sempre bem com os poderes estabelecidos mantê-la-á o antigo 

médico-militar até ao fim dos seus dias. Como costumava dizer, saber sorrir é saber 

viver. Almada não perde uma oportunidade para o criticar, por vezes de maneira soez, 

talvez porque acredite, verdadeiramente, que uma raça sem ódios é uma raça 

desvirilizada. O outro, imperturbável, deu-se bem com a Monarquia; a República 

entregou-lhe cargos importantes, mas ele não deixou, por isso, de converter-se numa das 

personalidades de referência do Estado Novo, que representou, nomeadamente, como 

embaixador e presidente da Comissão Executiva dos Centenários, que teria um dos seus 

actos mais importantes na Exposição do Mundo Português (1940). Houve coisas em 

relação às quais nunca transigiu: o autor da Ceia dos Cardeais, peça traduzida em 

muitas línguas, manteve-se sempre laico, jamais contraindo casamento católico nem 

aceitando enterro religioso.  

Voltando à Severa, o seu autor não possuía, sabe-se, a preocupação de fazer uma obra 

de carácter histórico, mas antes uma peça de costumes de determinada época que o 

interessava, com os seus múltiplos aspectos sociais, usando uma intriga romântica. Nem 

por isso deixou de ser ousado ao pôr em cena uma prostituta como protagonista, 

enquanto mostrava um nobre a comportar-se como um vigarista de feira. Também fora 

atrevido na utilização da linguagem. Soubera usar a invulgar mestria dramatúrgica que, 

mais tarde, Vitorino Nemésio (1901-1978) lhe creditaria, dizendo não me cansarei de o 

elogiar!300 Outros especialistas, como David Mourão-Ferreira (1927-1996), também 

defenderam o valor da obra de Júlio Dantas na sua globalidade.  

 

 

 

 

                                                             
299

 - Idem, ibidem, pp. 132-133. 
300

 - O escritor e professor universitário iria ocupar, exactamente, na Academia das Ciências, a cadeira 

número 13, deixada vaga pelo autor de A Severa. Essa frase foi dita quando fez a evocação do académico 

desaparecido, que ele considerava ter alcançado um lugar de topo nas letras nacionais.  
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2.5.1 — A cantatriz que inaugurou o nosso cinema sonoro 

 

Não admira que a peça tenha conhecido décadas de êxito, com a actriz Ângela Pinto, 

criadora da personagem da famosa meneza, a dizer que nunca havia recebido tantas 

cartas de amor como quando fizera esse papel — e lembrando que já representara desde 

rainhas a duquesas. Deixamos os nomes de algumas posteriores Severas: Adelina 

Abranches, Palmira Bastos, Palmira Torres, Emília de Oliveira, Ester Leão, Maria 

Clementina, Adelina Fernandes, Justina de Magalhães, Aura Abranches, Maria Helena 

Matos, e, em 1955, no teatro Monumental, Amália Rodrigues… De salientar que os 

cenários e figurinos para A Severa feita por Amália (1920-1999) eram da autoria de 

António Pinto de Campos (1908-1975).  

É de esclarecer que o dramaturgo não perdeu tempo — e ainda em 1901 surgia o 

romance, que sairia em fascículos301. Nas derradeiras páginas dessa obra, pode ler-se:  

 

Com a morte dessa michela cigana, morria um pouco da alma portuguesa. Por isso 

muitos olhos se humedeceram e muitas guitarras choraram a sua perda.(…) 
302  

 

 

Não parece, no entanto, ter dado grande importância à consagração da peça como 

tragédia, mostrando que a matéria-prima podia conhecer outras utilizações. E assim 

surgiu, em 2 de Janeiro de 1909, no palco do lisboeta teatro Avenida, a ópera-cómica 

em três actos Severa, da sua autoria e do humorista André Brun (1881-1926), também 

ele oficial do Exército e autor de duas obras teatrais que só não conheceram êxito 

internacional devido à nossa pouca difusão além-fronteiras. Com música de Filipe 

Duarte (1855-1928) e tendo Júlia Mendes (1885-1911) na protagonista, a comédia em 

causa, lida hoje, não passa no teste do tempo, quanto a graça, mas possui por vezes um 

certo nonsense muito cultivado por Brun, como estes versos, por exemplo: 

                                                     Como os touros não há nada  

                                                     São um mar que não tem fundo. 

                                                     Foi depois d’uma tourada 

                                                     Que Deus criou o mundo.303
      

                                                             
301

 - Inicialmente editado por Francisco Pastor, o livro conheceu, depois, diversas edições, mas a peça 

seguinte de Dantas, Crucificados, constituiu um dos seus maiores fracassos, sendo pateada com vigor.  
302

 - Júlio Dantas, A Severa, romance, 2.ª edição, emendada e revista pelo autor, Lisboa, Portugália 

Editora, 1925, p. 385.   
303

- Ópera-cómica em três actos,  Severa, de Júlio Dantas e André Brun, música de Filipe Duarte, Lisboa, 

Imprensa Lucas, 1909, p. 7.  
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A peça séria fez uma carreira muito interessante, sendo traduzida em catalão e 

representada em Barcelona. Também foi vertida para castelhano, havendo a assinalar 

que deu origem a um drama lírico com libreto de Federico Romero e Guillermo 

Férnandez Shaw, sendo a música de Rafael Millán. A estreia ocorreu no teatro Apolo, 

de Madrid, 304 com o papel da protagonista assegurado por uma das mais populares 

cantoras de zarzuela, Sélica Pérez Carpio (1900-1984).  

A grande consagração seguinte viria na década de 30 do século passado, graças ao 

enorme poder de iniciativa de José Leitão de Barros (1896-1967), jornalista, artista 

plástico de mérito e antigo aluno de Arquitectura da EBAL, que levará a bom porto a 

tarefa de grande monta de rodar o primeiro fonofilme (como então se dizia) português. 

Para tema, não escolhe a vida de qualquer das pátrias figuras heróicas, nem a adaptação 

de um incontornável clássico da literatura lusa, mas opta pela matéria-prima que, bem 

trabalhada, dará garantidamente o primeiro êxito sonoro à ainda jovem indústria 

cinematográfica nacional. Mais uma vez entrará em cena a famosa cantatriz da rua do 

Capelão. Anunciado como o mais português dos filmes portugueses, será rodado, por 

razões técnicas, em Portugal e em França. Júlio Dantas escreverá letras para fados que 

ficarão famosos e ainda hoje passam na rádio, enquanto Frederico de Freitas se 

encarregará das músicas. Havia que escolher a primeira Severa de celulóide — e Leitão 

de Barros acabará por eleger uma secundaríssima actriz de revista para o exigente papel. 

É nortenha e chama-se Dina Moreira (1902-1984), nome que não agrada ao realizador. 

Decide, por isso, crismá-la Dina Teresa com o mesmo à-vontade com que inventou a 

franja à Beatriz Costa…copiando-a da Louise Brooks. Para conde de Marialva, foi 

escolhido um cavaleiro tauromáquico então em voga, António Luís Lopes (1893-1972). 

O ambicioso empreendimento, no qual colaboraria o cineasta francês René Clair (1898-

1981) na supervisão e planificação do argumento, teve exteriores com milhares de 

figurantes, como uma tourada de gala na hoje desaparecida praça de touros de Algés, e 

os interiores foram rodados em Epinay, estreando-se o filme em 1931, no São Luís, com 

entusiástico acolhimento.305
 

Multiplicavam-se assim os retratos da bela e lendária matriculada da Mouraria, mais 

conhecidos ficavam os seus amores com o cavaleiro tauromáquico aristocrata e por 

                                                             
304

- Este drama lírico seria apresentado em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, em 1931, pela companhia 

espanhola de Rafaela Haro.  
305

- Manuel Félix Ribeiro, Filmes, figuras e factos da história do cinema português, 1896-1949, Lisboa, 

Cinemateca Portuguesa, 1983, pp. 277-286. 
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vezes pouco galante. Tudo se devia à filha da terrível Barbuda, mas Júlio Dantas 

percebera que estava ali um filão raro e soube explorá-lo. Parece-nos justa, por isso, a 

observação de Luís de Oliveira Guimarães:  

 

Se há peça que tenha dado para tudo — romances, operetas, revistas, filmes, 

mascaradas, cigarros, bolachas, botequins, caixas de fósforos — essa peça é A Severa. 

Já não é somente uma peça notável: é uma instituição nacional.306 

 

Tal como a própria, a autêntica, acrescentaremos, constantemente lembrada em versos 

como os de José Galhardo (1905-1967) numa canção com música de Raul Ferrão (1890-

1953), que contrariam, por razões artísticas, a própria realidade da memória colectiva: 

                                                                              

                                                                              
                                                                             Num beco da Mouraria 

                                                                             Onde a alegria 

                                                                             Do Sol não vem, 

                                                                             Morreu Maria Severa.  

                                                                             Sabem quem era? 

                                                                             Talvez ninguém!  

 

 

 

Poderia todo este culto  industrializável, e  com  fortes   possibilidades  futuras de  o ser  

ainda mais, ocorrer, se não estivesse ligado ao fado? É de duvidar com lato fundamento. 

Musicalmente, Marguerite Gautier teve Verdi; Manon Lescaut, Puccini; Carmen, 

Georges Bizet… À filha da Ana Gertrudes Barbuda, igual a qualquer das grandes 

amorosas românticas com base real ou totalmente ficcionada, as guitarras e violas 

fadistas foram-lhe quase sempre suficientes. Mas quem poderá adivinhar o seu futuro? 

Uma professora da Universidade de São Paulo reconhece, inclusivamente, uma possível 

influência dessa personagem sobre a construção de outras heroínas que povoam as 

telenovelas brasileiras.307 Embora Almada porventura não gostasse, caberia aqui aquela 

sua afirmação de que lá de fora Portugal é claríssimo, não existem confusões 

possíveis…308
   

 

                                                             
306

 - Luís de Oliveira Guimarães, op. cit., p. 136.  
307

- Maria Cristina Castilho Costa, Gabriela, Dona Beija e Outras Travessias, in Revista de 

Comunicação, Linguagem e Mídias,  1982 -677 X , São Paulo (Brasil), USP. 
308

 - José de Almada Negreiros, in Diário de Lisboa, edição de 7 de Junho de 1932. 
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3 — DO AZUL TALASSA AO VERDE-RUBRO: O FADO  

        E AS MUDANÇAS NA SOCIEDADE E NAS ARTES 

(…) 

E nunca mais a ambição 

Dominará qualquer ente, 

O trabalho unicamente 

Será a vida e o pão. 

Tronos rolando no chão 

Entre horríveis maldições, 

E as vindouras gerações 

Hão de abençoar o passado 

Com nobre sangue regado 

No seio das revoluções.309 
                                                                           Insensata humanidade                                   

                                                                                 Que à soberba dais entrada! 

                                                                                 Cedo ou tarde ficareis 

                                                                                 Em terra, pó, cinza…e nada! 

                                                                                 (…) 

                                                                                 Vinde ver, oh sociedade 

                                                                                 O que é uma prisão, 

                                                                                 Escola dos desgraçados, 

                                                                                 Caminho da perdição!
310

 

                                                                                      

 

3.1 — Uma penosa caminhada para o desejado progresso   

 

Ainda na segunda metade do século XIX, embora de forma reticente e preconceituosa, o fado 

foi conhecendo uma progressiva aceitação pelas camadas mais desafogadas da sociedade 

portuguesa, mormente as possuidoras de cabedais suficientes para proporcionarem às filhas 

casadoiras um piano (muitas vezes alugado) destinado a dar-lhes a prenda mais apetecida 

depois ou em paridade com o domínio da língua francesa. Também é conhecida a mania que 

muitas dessas burguesinhas ou mesmo jovens aristocratas tinham em fazer soar no teclado 

desse alegado passaporte para obter marido em condições, em vez dos clássicos de laboriosa 

aprendizagem, os fadinhos mais em voga, com o consabido sabor de frutos proibidos. Algumas 

levavam até o seu entusiasmo por preferir aos Érard ou Pleyel o dedilhar (relativamente 

secreto) de pianinhos, como então se designavam as guitarras ou banzas, instrumentos 

associados às mulheres mal-afamadas dos bairros mais duvidosos da capital deste nosso reino 

                                                             
309

- Os Mais Lindos Fados e Canções (Portugueses e Brasileiros). 23.ª ed., Lisboa, Barateira, s/d, p. 12. 
310

- João Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa, Dom Quixote, 5.ª edição, 2003, 157.  
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decadente, como qualquer filósofo ou escritor que se prezasse não perderia a ocasião de 

acentuar. As folhas de música com fados foram-se tornando coisa corrente e aceite, como prova 

à evidência a sua crescente edição — e não eram os faias nem as michelas da Mouraria ou de 

Alfama que as enchiam da complexa sinalética de quem dedicou longas horas ao solfejo. Como 

está bem de ver, tais criaturas tinham outras tarefas a cumprir… 

Escusado será dizer, portanto, que muito antes do virar do século XIX para o XX, o mal, para 

quem assim o entendia, estava feito — e dele dera conta, porventura já não a tempo de serem 

tomadas providências, o literato castiço D. Tomás de Melo (1836-1905): 

 

Dos múltiplos melhoramentos que o progresso nos vai introduzindo nesta pacata e maçadora  

Ulisibona — não sei se por espírito de imitação a outros mais soberanamente intelectuais, o que 

em demasia me preocupa e entristece é este ordinarizar-se, este afadistar-se da aristocracia! 

Quando há anos o progresso, esse elegante e audaz importador, entrava a barra de Lisboa, 

trazendo no mostruário, entre vários melhoramentos, banzas e fadunchos de primeira qualidade, 

Cascais foi esperá-lo e abriu-lhe os braços trémulos de entusiasmo. Meses depois, banzas 

tilintando fados corridos, figuravam nos salões ilustres; vozes esganiçando-se levantavam notas 

vibrantes e as Torradinhas com manteiga tresandando à Mouraria e Bairro Alto, figuravam 

envergonhadas no high-life e no high-life below stairs. Se há  quarenta anos por essas devezas 

de Sete Ais, que sete vezes vão repetindo os ais que lábios murmuraram ao desabrochar da 

saudade, moço amante e amado, houvesse, de guitarra em punho, descantado à bela, com voz 

terna e maviosa: 

                       « Torradinhas com manteiga 

« Torradas por tua mão 

«No assador do meu peito 

«Co'as brasas do coração. 

 

esse nóvel Bernardim Ribeiro seria um homem perdido no conceito daquela sociedade, que 

ainda se não desilustrara na promiscuidade pelintra em que hoje se baralha e confunde no high 

life de clássico sabor, entre o brasileiro enriquecido e o titular de exportação!(…) esse indivíduo 

de mau gosto e hábitos arrieirais seria condenado, sem apelação nem agravo, a nunca mais 

frequentar aquela sociedade, e, ou teria de privar com a burguesia chata e alvar, ou descantar 

fados choradinhos no estábulo do Fura Velhas, em companhia dos Lindos olhos, ao som da 

banza sebenta do Luiz Velhinho do Poço do Borratém! É que tu, por esse tempo, eras grande ó 

Sintra! Rainha do bom e do belo, só querias no teu regaço o que fosse nobre e augusto ! E tu que 

tão alta te guindaste, envolta agora nas sombras do esquecimento, vives triste como Pompeia, a 

cidade dos desaparecidos ! (…) Antigamente, por noites serenas de Agosto, quando os raios da 
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lua envoltos na gaze da tua neblina, desciam sobre o glauco desses arvoredos e que o mar ao 

longe te descantava nénias; nos salões dos teus palácios, pianos de Érard e Pleyel soavam em 

magistral execução, acompanhando maviosos trechos, que subiam no espaço como trenos de 

anjos despedindo-se da terra para se perderem no azul. Os tempos mudaram. Hoje (…) ela a 

discípula, cujos avós despedaçaram montantes em prélios de heróis, (…) sentada na sua voltaire 

de doze molas, encostando ao seio casto o braço da banza, (…) vai de olhos em alvo, e 

espasmos de Santa Teresa de Jesus vibrando as cordas de prata à sua guitarra, enquanto em 

trinos de rouxinol lhe vão saindo da garganta helénica esta e outras estrofes de bom gosto e 

sabor popular: 

                        «Torradinhas com manteiga, 

«Por cima café, canela; 

«Quem gosta dela sou eu 

«Quem gosta de mim é ela. 

(…) Fadistas, exultai! A banza matou a harpa de Santa Cecília, e o choradinho substitui, 

sinistramente, a melodia da recitação ao piano com que os vates de outros tempos conquistavam 

corações inexpugnáveis!311 

Usando grande pêra e imponente bigode, D. Tomás foi um cronista interessante, figura castiça 

como o descreve O António Maria 
312

 de Rafael Bordalo Pinheiro, que adianta ser aquele 

possuidor de grande pança caída, dilatada por quantas ceias e idas às hortas memoráveis de 

que nos fala a História e em que ele tomou parte, denodadamente, em tremendíssimas 

pândegas de estalo!
313

 Precursor da publicidade, através da sua revista O Reclamo, este amigo 

das fadistices seria o editor de uma obra anónima que não anódina, intitulada Memórias de um 

sapatinho, onde não deixa de estar representada a velha trova lisboeta e, bem a propósito, nas 

tais míticas hortas, amplamente focadas no capítulo anterior:  

 

(…) Ao longe, em um dos bancos fronteiros ao caramanchão, duas mulheres de lenços na 

cabeça e compridas saias de goma, contemplavam em religioso êxtase, dois fadistas, que 

assentados mas ao seu lado, cantavam ao desafio. Ou acaso, ou de firme propósito, uma das 

estrofes dizia assim: 

Sopeiras de fina laia, 

não venham às hortas não; 

que as hortas são para o faia 

E para as mulheres de baixa condição. 
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-   Cf. Anónimo, Memórias de um sapatinho,  Lisboa, Tomás de Melo (editor), s/d, 131 e ss. 



127 

 

Pepe, menos ferido pela provocação do que pela sensaboria, e mal medido da estrofe, ergueu-se 

num salto de tigre, caindo de repente sobre os três fadistas. 

Era muito de ver-se como toda essa multidão, entregue havia pouco, às delícias da comida, se 

levantou de repente, para saborear as peripécias daquela luta terrível e desigual. Ágil como um 

coreógrafo, (…) Pepe cresceu sobre os três, descrevendo um semicírculo com a ponta da 

lâmina. Ferira dois. Rapidamente se dividiram em dois partidos: um pelo espanhol, outro, o 

maior, o que mais influência parecia ter — levado pelo patriotismo — optava por prender o 

malfeitor. A questão tornava-se política. Pepe aproveitando a calorosa discussão da turba, pegou 

em Georgina [criada de sua condição] pelos braços, e, de fronte erguida e navalha em riste abriu 

uma clareira por entre aquela massa compacta, e se xalou. Georgina abandonando-me na 

corrida, partiu com Pepe e o meu companheiro! Fui imediatamente apanhado por uma das 

mulheres que estava com os feridos, e posto sobre a mesa. (…) Foi distante das hortas que 

Georgina deu pela minha falta. Valoroso à temeridade  Pepe, a despeito dos rogos de Georgina 

veio reconquistar-me. Como uma aparição sobrenatural, caiu de chofre no meio de vinte pessoas 

que discutiam o acontecimento, e arrancando-me das mãos de uma das criadas que me 

contemplava assombrada, pegou-me pelo contraforte, e batendo-lhe com a minha sola, na face, 

lustrosa de banhas culinárias, deu um pulo de dois metros, e deixando assombrado o auditório 

que o contemplava, transpôs a porta da vivenda.314 

Como fica patente, o herói da história é um sapatinho que vai viajando de pé em pé, 

conhecendo melhores e piores donas, numa narrativa com alguma anónima pimenta, mas sem 

picar como algumas das obras, por exemplo, de Alfredo Gallis (1859-1910). Não deixa de ser 

curiosa esta (e outra) quase desconhecida literatura popular licenciosa finissecular ou dos 

primórdios do século XX, numa das mais católicas e puritanas nações europeias, sempre a 

braços com crises sociais e financeiras, mesmo depois da Regeneração e da implementação do 

rotativismo partidário como garante de alguma estabilidade governativa. Os melhoramentos 

materiais do fontismo foram uma realidade, mas qual o saldo em Portugal do progressivo, 

embora nalguns aspectos angustiante século XIX, com todos os seus inventos e interrogações? 

Bastaria dizer-se que o sapatinho da citada obra anónima corresponde a um fétiche que não lhe 

sobreviverá até final, pois até as zonas de atracção física feminina se deslocarão mais para cima 

até ao final da centúria, para nos darmos conta de toda a complexidade que esta encerra. 

Possui a presente dissertação por tema fulcral o fado e as suas relações com as diversas formas 

de criação artística, num espaço de tempo determinado. Mas se a trova por vezes é sujeito, 

noutras remete-se logicamente a cenário, sobretudo porque importa contextualizá-la em 

espaços, épocas, acontecimentos definidos. Além de que não raras vezes, por paradoxal que 
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isso pareça, nem sempre o fado é detectável à primeira vista, havendo que procurar amiúde 

descortiná-lo…  

A alegada canção das prostitutas, como atrás ficou dito, vai progressivamente angariando não 

apenas adeptos incondicionais como inimigos figadais, ambos esgrimindo argumentos mais ou 

menos fundamentados (a seu tempo deles falaremos), embora quase sempre toldados pelo calor 

das paixões. Estas são fáceis de atear num reino que obriga muitos dos seus naturais a 

procurarem longe melhor vida, perante a incapacidade de gerar recursos. Existe escassez de 

meios para tornar os portugueses mais cultos e, portanto, mais aptos a usufruir do admirável 

mundo novo que constituiu o século XIX. A monarquia constitucional com base na Carta, que 

sobreviverá com emendas e aditamentos até 1910, será servida por políticos muitas vezes 

pouco hábeis, incapazes ou corruptos. As excepções são honrosas, mas em escasso número. 

Um povo analfabeto compra-se facilmente com o famoso carneiro com batatas eleiçoeiro…  

 

3.1.1 — Admirável mundo novo…para alguns 

 

Com a devida vénia a William Shakespeare e ao seu brave new world, que serviria de 

título ao famosíssimo romance de Aldous Huxley, publicado em 1932 e alertando para 

os perigos da desumanização numa era científica, torna-se difícil, no entanto, não 

intitular o século XIX com esse epíteto célebre, dando à palavra mundo o significado 

(espacial) de século. No conjunto das questões sociais, económicas, científicas, 

artísticas e históricas, surge-nos de forma nítida que a décima nona centúria depois de 

Cristo se apresentou como um verdadeiro universo pleno de inovações e de utopias para 

os habitantes do planeta. Torna-se claro que se nalguns casos teve gente capaz de ver 

com justeza o futuro, noutros averbaria erros clamorosos. Mesmo assim, poucos 

momentos históricos terá havido tão portadores de grandes esperanças nas capacidades 

de realização do Homem, que parecia então caminhar a passos gigantescos no sentido 

de múltiplas libertações, desde as diversas formas de tirania política às servidões da 

fome e da doença. Considerado como o século da História por muitos, não falta quem o 

aponte como o da Ciência e permitimo-nos acrescentar que também foi, sem grande 

margem para dúvidas, o da cor, estudada e compreendida como nunca dantes 

acontecera. Prende-se esse aspecto, por exemplo, com os matizes impressionantes e 

quase impressionistas dos quadros de Joseph Mallord William Turner (1775-1851), 

filho de um simples barbeiro londrino. Foi um século de viagens e de conhecimentos 
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adquiridos através do contacto directo com obras, no caso dos artistas. Se o atrás citado 

Turner não tivesse podido admirar os quadros que Napoleão trouxera da campanha da 

Itália para o Louvre, se o inglês não tivesse posto os olhos ainda jovens nos grandes 

mestres venezianos do século XVI, teria a sua obra viajado até às alturas atingidas? É 

claro que muitos outros exemplos poderíamos dar no campo artístico e do estudo do 

passado humano, mas deixemos a interrogação, apenas, para o nosso pintor predilecto, 

não sem lembrar que uma simples visita ao Museu Gulbenkian nos pode proporcionar o 

contacto com a luminosidade peculiar do grande colorista, através dos temas marítimos 

que marcariam a sua pintura. Referimo-nos ao quadro Wreck of a Transport Ship 

(Destroço de um Navio de Transporte).  

É na centúria de oitocentos que, graças aos avanços na química e nos mais diversos 

domínios, os grandes movimentos poderão usar a luz e o colorido de forma 

revolucionária, como fizeram impressionistas e pós-impressionistas. Fica assim esse 

tempo associado a marcantes realizações artísticas, fruto em larga medida do 

incremento no conhecimento científico das cores e da iluminação, como atrás se disse,  

mas também do aprofundamento dos estudos sobre o corpo humano, neste caso os 

relativos à fisiologia do olho. Os avanços na fabricação das tintas e seu 

acondicionamento permitiriam, por seu turno, ao pintor registar na tela a natureza 

quando usufruía do seu contacto directo.   

Pode argumentar-se que o início do século XIX ficou marcado pela conflituosidade na 

Europa e não só, vindo à memória de imediato a figura de Napoleão Bonaparte (1769-

1821). Fundador do império francês, grande génio militar e organizativo, o temível 

corso possuía uma ambição desmedida e tudo queria conquistar (Portugal não escapou a 

essa gula), mas corporizava, por outro lado, alguns dos mais válidos ideais da 

Revolução Francesa, ocorrida em finais do século anterior. Tinham sido tempos 

sangrentos  e  difíceis  os  do  fim  do  Antigo  Regime  e da execução de Luís XVI 

(1754-1793), com a guilhotina a surgir como duvidosa invenção humanitária e a polícia 

política revolucionária, o famoso Comité de Segurança Geral, a contar entre os seus 

membros (imagine-se!) com o pintor Louis David. A Convenção deixaria, no entanto, 

uma obra assinalável para o século seguinte, com a criação das (ainda hoje) chamadas 

grandes escolas e de outras importantes instituições, como o Conservatório das Artes e 

Ofícios, a Escola de Belas-Artes, o Conservatório de Música, a Biblioteca Nacional, os 

Arquivos Nacionais, o Museu do Louvre... A conturbada época legaria também à França 

um hino com futuro assegurado, A Marselhesa, o serviço militar obrigatório, mais tarde 
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universalmente copiado, e, nomeadamente, esse jovem general de brigada que não 

nascera genovês por uma questão de escassas semanas, pois a França só comprara a 

Córsega em 1768. Capaz de rodear-se de homens competentes, o estratego começaria 

por ser um dos mais importantes defensores da Revolução, que, num plano mais teórico 

do que prático, decretara a igualdade dos cidadãos perante a lei, ou seja, o direito 

baseado no respeito pela pessoa humana, bem como o divórcio e a partilha das heranças 

entre todos os filhos. Elemento-chave no despertar das nacionalidades e implantadora de 

princípios saudados por pensadores como Immanuel Kant e Johann Fichte, a França 

revolucionária acabará por cair nas mãos de um Napoleão Bonaparte egoísta, capaz de 

jogar com os interesses e as paixões dos outros homens de forma a poder utilizá-los 

como melhor lhe conviesse. Adorado pelas suas tropas, que, com o correr dos anos, 

formarão um corpo de diversas nacionalidades (portuguesa inclusive) denominado 

Grande Exército, o general derrota as coligações que se levantam contra os franceses e 

sofre o seu primeiro grande revés no elemento que lhe era estranho, mas querido aos 

britânicos, a água, na batalha de Trafalgar (21 de Outubro de 1805). Com essa última 

acção naval do almirante Nelson, morto em combate, o Reino Unido assume o domínio 

dos mares, sem que isso impeça o auto-coroado imperador dos franceses de tentar 

conquistar toda a Europa.  

Verdadeiro ícone do século XIX, admirado por Beethoven e pintado por inúmeros 

artistas, com relevo para David, Napoleão só será derrotado, definitivamente, em 1815, 

na batalha de Waterloo, pelas tropas comandadas pelo duque de Wellington, o general 

que chegara à península ibérica apenas como Arthur Wellesley (1769-1852) e, depois, 

será uma das personalidades mais influentes da primeira metade da centúria, que 

consagrará a máquina como elemento essencial ao progresso, não sem que isso levante 

fortes e compreensíveis contestações. De qualquer forma, a força do vapor conseguida 

por James Watt (1736-1819), dependente do carvão como combustível, não irá apenas 

expandir-se pelos rios europeus a partir da década de 30, chegando depois aos oceanos. 

A aplicação desse princípio energético aos meios terrestres, mediante a sua combinação 

com carris, possibilitará comunicações cada vez mais rápidas, eficazes e baratas. Esse 

invento do inglês George Stephenson (1781-1848) contribuirá para alargar, afinal, a 

vastos espaços, o movimento da revolução industrial, que a Inglaterra lidera desde a 

segunda metade do século XVIII, com a domesticação da força hidráulica e a 

transformação introduzida nas indústrias têxteis. Os altos-fornos multiplicam-se porque 

os objectos de ferro são cada vez mais necessários num espaço europeu que conhece um 



131 

 

progresso sem precedentes. Isso é assim sobretudo na Inglaterra, França e Alemanha, 

mas também em jovens países, como a Bélgica. Os métodos agrícolas aperfeiçoam-se, 

afirma-se a noção de que é preciso preservar os solos, como os ingleses já fazem com a 

vinha desde há muitos anos. As descobertas de Liebig aproveitarão à agricultura e 

incrementa-se o cultivo da batata, que minorará a fome numa Europa em constante 

crescimento demográfico.    

A meio do século XIX, surge a era do aço  e não espanta que os países mais 

desenvolvidos incrementem o ensino das ciências e promovam a investigação. As 

matemáticas, a astronomia, a física desenvolvem-se aceleradamente neste século que 

cultiva os valores do conhecimento. Fresnel enuncia a teoria ondulatória da luz e Sadi 

Carnot dá vida ao princípio da equivalência do calor e da força motriz, iniciando assim a 

essencial termodinâmica. A electricidade torna-se uma verdadeira paixão, pois 

apresenta cada vez mais utilizações. Gauss inventa o telégrafo, Nièpce e Daguerre dão 

ao mundo a fotografia. O progresso parece querer surgir em todos os domínios, que não 

temos a pretensão de enunciar exaustivamente, nesta simples evocação de um século 

para contextualização de uma época. Mas como esquecer que, nesse período, se 

desenvolveu sobremaneira a cirurgia? Simpson utiliza o clorofórmio pela primeira vez 

em 1847, Laennec inventa a auscultação, Pelletier e Caventou descobrem o quinino 

contra as febres tropicais, surgem as fundamentais experiências de Claude Bernard e de 

Pasteur...  

No domínio das ciências naturais, Lamark estuda a influência do meio ambiente na 

modificação dos seres vivos, Darwin publicará a sua Origem das Espécies (1859), um 

dos livros essenciais do século XIX, que também assistirá à observação das sociedades 

humanas por Alexander von Humboldt e Ritter. Na História, Michelet procura 

demonstrar que o fio condutor do percurso da humanidade é a sua emancipação 

progressiva. Filósofos como Hegel interrogam-se sobre a essência do universo e a 

natureza do homem, enquanto Augusto Comte rejeita tudo o que não se possa verificar 

cientificamente. Mas o século que tanto cultiva o conhecimento é também o de grandes 

poetas (Byron, Shelley, Keats, Schiller, Baudelaire, Whitman, etc. ), de portentosos 

romancistas (Dickens, Balzac, Stendhal, Dumas, Flaubert, Tolstoy, Dostoievsky, Zola, 

entre muitos outros) e de admiráveis dramaturgos (Kleist, Goethe, Victor Hugo, Wilde, 

Shaw, Ibsen, Strindberg, Tchekov e seus pares). A música (Beethoven, Schubert, 

Rossini, Chopin, Verdi, Wagner, Brahms e tantos mais), as artes plásticas (a plêiade vai 

de Constable a Cézanne) e a arquitectura (Nash, Soane, Vignon, Kleuze, Barry, Pugin e 
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outros) estão presentes num século de explosão de cidades devido ao incremento das 

indústrias. É também uma época atravessada por grandes causas, como a independência 

da Grécia em relação ao império otomano, que tanto impressionará Delacroix e que será 

um facto em 1829. A engenharia surge por toda a parte, com realizações até há pouco 

julgadas impossíveis, mas será o homem mais livre e viverá mais feliz? Seguramente 

não.  

A economia política procura leis para os fenómenos sociais que sejam semelhantes às 

aplicáveis aos fenómenos naturais. Se Adam Smith lançara no século anterior os 

fundamentos do liberalismo económico, os discípulos (Say, Bastiat, Malthus e Ricardo) 

procurarão aprofundar os seus ensinamentos numa nova era industrial particularmente 

dura para os pobres. Não são apenas os marinheiros recrutados à força para navios da 

Marinha Real britânica que sofrem na pele inúmeras brutalidades numa Inglaterra rica, 

que será senhora de um império com 20 milhões de quilómetros quadrados e 240 

milhões de habitantes em 1850. As mulheres e as crianças estão sujeitas a condições de 

trabalho desumanas. É certo que as primeiras limitações ao trabalho infantil, no Reino 

Unido, aparecem em 1819 e 1833, mas quem as cumprirá? Suprimida em 1815 pela acta 

final do Congresso de Viena, a escravatura também se mantém próspera quase até ao 

fim do século. A precaridade da condição humana nestes tempos de progresso, que 

parecem em tudo anunciar um mundo novo, movem o aparecimento das diversas 

doutrinas socialistas. Tornam-se familiares nomes como Blanqui, Fourier, Owen, 

Proudhon, Saint-Simon, Considérant, Pierre Leroux, Louis Blanc, Marx, Engels, 

Bakunine, Kropotkin… Este último, aliás, figurará em letra do chamado fado operário, 

provando que a trova, como mais adiante veremos, não serve apenas os sentimentos ou 

as paixões individuais: 

Bravos heróis do Progresso 

Ávante pelo grande Ideal 

A República não basta 

P’ra esmagar o Capital. 

(…) 

                                               Aproveitemos a Luz, 

Que o vosso sentir define, 

P’la pena de Kropotchine, 

E de Nordau, que seduz! 

De Tolstoi, que nos conduz, 

Ao pensamento liberal; 

Do convívio fraternal 

Ressurgirá a União… 

Derrubarmos a Opressão, 
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Ávante pelo grande Ideal. 

(…) 

Propagar pelo Comício 

É um dos meios mais correctos; 

Porém, aos analfabetos 

Não livra do Precipício. 

Procuremos um indício 

Do Remédio Radical, 

Armemo-nos contra o Mal, 

- Causa de tantos revezes –  

Derruindo Estados burgueses, 

P’ra esmagar o Capital!315 

 

Em vésperas do surto revolucionário de 1848, surgirá o Manifesto Comunista, numa 

altura em que milhares de europeus morrem de fome, sobretudo na Irlanda, gerando-se 

uma grande corrente migratória para os Estados Unidos, a nação que simbolizará a 

esperança e o futuro. Na senda da sua independência, nascerão 18 repúblicas na 

América Latina em substituição do decadente império espanhol, e um império brasileiro 

que terá no trono o príncipe herdeiro de Portugal. Os novos países manter-se-ão muito 

ligados à Europa, sobretudo na questão dos modelos de organização política e de 

desenvolvimento, e as suas elites estão atentas aos que se ocupam da nascente filosofia 

política no Velho Continente, como Lamennais e Alexis de Tocqueville. Enquanto a 

França recomeça pela conquista da Argélia a reconstituição de um império colonial, 

registam-se guerras civis em Portugal e Espanha. Século em que tudo parece possível, é 

aquele onde se extinguirão ordens religiosas e fecharão conventos, para mais tarde se 

verificar uma reafirmação do catolicismo, uma difusão do protestantismo e uma 

fervilhante actividade missionária. A guerra da Crimeia, em 1854, será o primeiro 

conflito internacional com direito a reportagens fotográficas, feitas por Robert Fenton. 

Os ideais republicanos difundem-se, deposita-se cada vez mais esperança no sufrágio 

universal, mas a primeira conflagração com características modernas verificar-se-á, 

entre 1861 e 1865, nos EUA, exactamente o primeiro país que adoptara esses princípios 

em Constituição. Mathew Brady registará fotograficamente a sangrenta Guerra da 

Secessão. O Velho Continente fervilhará entretanto com movimentos sociais e lutas 

nacionalistas ao longo do século, que verá unificar-se a Itália com Garibaldi, Cavour e 

Vítor Manuel II, e a Alemanha unir-se sob a égide da Prússia, com Guilherme I e o seu 

chanceler, Otto von Bismarck. Esta última união faz-se à custa da estrondosa derrota da 
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França de Napoleão III em 1871, com a cedência de parte da Lorena e da Alsácia. 

Reimplantada a República, esta afogará em sangue a Comuna de Paris, que contará com 

o pintor Gustave Courbet como seu comissário das artes. A ciência e a técnica são as 

novas religiões. Esta última fará obras tão espantosas como o canal de Suez, em 1869, 

projectado por Lesseps, e a parisiense torre Eiffel, em 1889, que leva o nome de um dos 

mais famosos engenheiros do século. Apesar das crises, o crescimento não pára. Alarga-

se a economia creditícia, multiplicam-se os estabelecimentos bancários, o consumo 

aumenta, surgem os grandes armazéns citadinos e as populações procuram vir das zonas 

rurais para  as cidades,  onde  se   constituem   autênticos  reservatórios de mão-de-obra 

ultra-barata. As grandes utopias encontram terreno propício para progredir e alguns 

direitos passam a ser assegurados nos países mais desenvolvidos, como sucede em 

França com o ensino primário gratuito. Antes que a centúria termine, os irmãos Lumière 

apresentam o primeiro espectáculo cinematográfico e Marconi liga o território francês à 

Inglaterra através da telegrafia sem fios. Surge o gramofone. A arquitectura do ferro 

expande-se cada vez mais e os Estados Unidos já têm arranha-céus. A velha Europa 

deixa-se influenciar pelas gravuras japonesas, vê com interesse a arte negra e a da 

Oceania. Com todas as suas desigualdades e contradições, o século XIX abriu as portas 

a um mundo certamente por vezes terrível, mas que dificilmente poderemos deixar de 

considerar admirável.  

O atrás citado príncipe Piotr Kropotkin (1842-1921) avisará, porém, num dos seus 

textos mais famosos: 

As classes dominantes bem se dão ao trabalho de calar essas aspirações 

[revolucionárias]. Elas bem se dão ao trabalho de prender os homens, destruir os 

materiais escritos. A ideia nova penetra nos espíritos, invade os corações como outrora 

o sonho da terra rica e livre do Oriente captava o coração dos servos [da gleba], quando 

eles acorriam a engrossar as fileiras das Cruzadas. A ideia pode ficar adormecida por 

momentos; se a impedem de manifestar-se à superfície, pode minar o solo; mas será 

para reaparecer daí a pouco, mais forte do que nunca. (…) A vaga, desfeita por 

momentos, alcança depois maior altura. E logo que uma primeira tentativa de pôr em 

prática a ideia nova se concretize, esta surgirá aos olhos de todos na sua simplicidade, 

com todos os seus atractivos. Mal uma única tentativa triunfe, e a consciência da sua 

força dará aos povos um élan heróico.316 

Em fado, a mensagem soava assim: 
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 - Cf. Pierre Kropotkine,  Paroles d’un Revolté, ouvrage publié,  annoté et accompagné d'une preface 

deÉlisée Reclus, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 1885. Tradução do autor da tese.  
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                                    Levanta-te explorado 

Quebra os pesados grilhões 

 Procura a liberdade 

 No seio das Revoluções. 

                                               É o braço universal. 

É a força da vontade, 

Procura a luz da verdade 

Ao som da internacional. 

Derruba do pedestal 

O burguês endinheirado, 

É o momento chegado, 

O destino assim tem escrito, 

Deixa esse sono maldito 

Levanta-te explorado. 

(…) 

                                               E nunca mais a ambição 

Dominará qualquer ente, 

O trabalho unicamente 

Será a vida e o pão. 

Tronos rolando no chão, 

Entre horríveis maldições, 

E as vindouras gerações 

Hão de abençoar o passado, 

Com nobre sangue regado 

No seio das revoluções.317 

 

3.1.2  —  “Uma moral no poder e outra na oposição”                           

 

E o século XIX em Portugal que alterações trouxe? Será que não se fez sentir neste 

reino do extremo sul da Europa? Parece-nos evidente que muitos melhoramentos se 

realizaram, e, quando surgiu o fim dos conflitos intestinos, pôde implementar-se a 

política desenvolvimentista que ficou personificada no general António Maria Fontes 

Pereira de Melo (1819-1887), um dos alvos favoritos do caricaturista Rafael Bordalo 

Pinheiro (1846-1905). Com a acalmia da chamada Regeneração, iniciada com o golpe 

militar de 1 de Maio de 1851, chefiado pelo eterno conspirador marechal duque de 

Saldanha, seria afastado o presidente do Ministério (primeiro-ministro) António 

Bernardo da Costa Cabral (1803-1889), que, vindo do Setembrismo, lançaria os 

alicerces do Estado moderno em Portugal, embora sob muitas acusações de 

favorecimentos e corrupção. Além das reformas da administração e outras mudanças 
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necessárias, Fontes levaria a efeito, a par de fortes subidas de impostos, uma certa 

transfiguração do País em termos de infra-estruturas, mas sem correspondência em 

termos sociais. Porventura uma das melhores análises das dificuldades do nosso 

liberalismo ficará a dever-se ao professor universitário Joaquim António da Silva 

Cordeiro (1860-1915), autor de uma obra intitulada A crise em seus aspectos morais: 

introdução a uma biblioteca de psicologia individual e colectiva318, na qual, sem meias-

palavras afirmará que os homens e os partidos têm uma moral no poder e outra na 

oposição. Antigo deputado, e respondendo à sua pergunta sobre o comportamento dos 

agentes políticos perante os factos económico-políticos, concluirá que a crise 

económica volve-se logo em crise moral, porque explica, anteriormente, que a 

impotência dos homens, os dissídios dos governantes e o indiferentismo da opinião 

agravaram as doenças do crédito, cuja causa mais grave não vem só do carácter 

português em degenerescência, porque é internacional e endémica.319 Bastaria esta 

reflexão de um estudioso que já deixara interessantes análises em temas tão diversos 

como Ensaios de filosofia da história (1882) e Questões de finanças (1885), para se 

perceber que o nosso século XIX teve quem reflectisse e escrevesse — e isto sem ser 

necessário recorrer sempre aos nomes de Herculano, Antero, Eça, Oliveira Martins, 

Ramalho, Guerra Junqueiro ou Fialho de Almeida. Foi um período fecundo em matéria 

de analistas da nossa sociedade, cuja decadência não derivava seguramente do fado, 

como queriam certos críticos fundamentalistas… Nem tão pouco do poder moderador 

personificado em D. Luís, músico com pretensões, ter ouvido algumas vezes os trinados 

da trova lisboeta, enquanto o príncipe real D. Carlos aprendia a tocar guitarra com o 

exímio executante João Maria dos Anjos. 

Tivemos intelectuais das mais diversas proveniências sociais e formações académicas 

— ou, até, autodidactas de extraordinário mérito — que, sobretudo nas últimas três ou 

quatro décadas do século XIX, procuraram pensar a sociedade à luz das grandes 

interrogações abertas por novas procuras de progresso e riqueza, quantas vezes 

alcançados com total desprezo pelos mais fracos. No nosso caso particular, perdido que 

fora o Brasil como espinha dorsal da nossa economia de facto desde a transferência, em 

1808, da rainha e do regente, bem como da corte, para a colónia depois tornada reino; 

mas geralmente fixada a perda da jóia da coroa em 1822, quando o herdeiro do ainda 
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Reino Unido deu o chamado Grito do Ipiranga no local onde hoje se ergue a 

megalópole São Paulo, ficáramos reduzidos à expressão de pequeno e pobre país 

europeu vagamente acordado para as potencialidades de um imenso império africano. 

As élites do tempo, magra hoste de massa cinzenta do ponto de vista numérico, nem por 

isso deixariam de interrogar-se sobre os conflitos sociais, morais e até metafísicos que 

os novos tempos dominados pela ciência lentamente nos traziam a par das máquinas, 

das pontes, do gás de iluminação, da electricidade que se afirmaria tão poderosa que a 

proporção do seu consumo viria a ditar o grau de desenvolvimento… 

O nosso pequeno mundo beato transformava-se irremediavelmente, para desgosto de 

uns, e não suficientemente, para desespero de muitos. Nalguns casos mudava para pior, 

porque começavam a vir à luz do dia, que era muito relativa numa nação com a 

esmagadora maioria da população em estado de analfabetismo, as questões ligadas às 

injustiças sociais, as brutalidades levantadas pelas descriminações de género, as mil e 

uma arbitrariedades de um poder aparentemente sujeito a escrutínio ou de uma justiça 

digna desse nome apenas para os privilegiados. E, lentamente, também foi entrando em 

crise toda a panóplia religiosa católica, com os seus dogmas fundacionais desafiados por 

tempos que apelavam à razão e confiavam sobretudo nas respostas da ciência. Esta não 

podia suprir carências metafísicas, nem muitas outras, mas impunha-se como saber 

palpável, demonstrável, ser existente fora da dimensão do pensamento… 

Mas o que terá uma trova popular como o fado a ver com tudo isto? Acaso a sua 

temática podia registar com fidelidade factos tão complexos como as questões sociais, a 

dureza da justiça para os pobres, a situação prisional dos mais desfavorecidos? Louvar 

as descobertas científicas ou abalar a fé no catolicismo muitas vezes irracional de então? 

Cantar-se-iam nas tabernas dos bairros populares lisboetas versos traduzindo desejos de 

mudança do regime ou apenas letras a falar dos amores da Severa e do Vimioso, 

somente múltiplas variações sobre encontros e desencontros, desgraças, desilusões, 

misérias? 

Vejamos alguns exemplos do vasto arsenal que poderíamos convocar. Assim, sobre a 

religião, por exemplo, eis diversas quadras antigas, segundo o cultíssimo e bem 

informado João Pinto de Carvalho (Tinop), que as compilou:  

                                                   Eu de nada me admiro, 

                                                   Ai la-ri-ló-lé Guimarães 

Eu já vi um padre prenho 

                                                   Parir vinte e cinco cães. 
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                                                   Quem criou o nosso fado 

                                                   Foi Adão no Paraíso; 

Era um poeta d’escacha, 

                                                   Um fadista com juízo. 

                                                  Anjo caído uma vez 

É banido entre os mortais, 

                                                  Porque as leis sociais 

                                                  O entrolham de revés. 

 

                                                  Quando t’eu vi, oh freirinha, 

                                                  Encostadinha ao mirante, 

                                                  Logo meu coração disse: 

                                                  Tu, freirinha, tens amante. 

 

                                                  Perguntei à Sociedade, 

                                                  Da qual amo e prezo a vida, 

                                                  Se é cobarde ou valente 

                                                  O homem que se suicida.320
      

 

Se algumas destas quadras já possuem irreverência bastante, que dizer da letra de fado 

que  a seguir (parcialmente) transcrevemos:  

                                               Vive pobre o pobre op’rário 

Que trabalha, noite e dia... 

Vive rico o usurário 

No seio da Burguesia! 

 

Eis o contraste fatal, 

Do nascer a subtileza: 

D’um lado, o berço – Pobreza 

D’outro o berço – Capital. 

D’um lado o esforço animal 

Do infeliz proletário; 

E do outro o argentário 

P’ra quem a vida é rendosa! 

Porque enquanto o rico goza 

Vive pobre o pobre op’rário. 

(…) 

Op’rários do Universo – 

A minha humilde canção, 

Incita à Revolução 

Contra o Capital perverso. 

Vêde neste pobre verso 

Vossa amargosa agonia... 

E lutai com energia 

De modo que se invalide 

O Inimigo que reside 
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 No seio da Burguesia.321 

 

Tal como já acontecia da parte de muitos intelectuais e outras figuras influentes da 

época, também o próprio regime monárquico, mercê de diversos escândalos e provas de 

ineficácia, passou a ser olhado com desconfiança crescente, mesmo por alguns membros 

da aristocracia, sobretudo os ligados à maçonaria, nas últimas décadas do século XIX, 

situação que se agravaria sobremaneira com o Ultimatum britânico de 11 de Janeiro de 

1890, bem demonstrativo do interesse de Londres em relação às nossas possessões 

africanas, pelo menos as que podiam entravar os interesses das suas companhias 

majestáticas e o sonho de Cecil Rhodes (1853-1902) de unir a Cidade do Cabo ao Cairo. 

Levado a efeito pouco depois de D. Carlos suceder a seu pai (1889), o acto belicoso do 

dito nosso mais velho aliado, pelo qual Lisboa costumava alinhar a sua política externa, 

ocorria na sequência de uma diligência pouco feliz da política regeneradora portuguesa 

em África, o chamado mapa cor-de-rosa, reclamando direitos históricos na ligação 

territorial entre Angola e Moçambique. Já a conferência de Berlim de 1885 estabelecera, 

em detrimento do direito histórico, o princípio da ocupação efectiva das possessões 

africanas, muito cobiçadas pelas matérias-primas que podiam fornecer aos países em 

grande incremento industrial e também como espaços de escoamento às produções 

dessa natureza. Obrigado a grandes cedências territoriais, Portugal e a Grã-Bretanha 

assinariam um primeiro tratado em 20 de Agosto de 1890, com a delimitação das 

fronteiras das nossas colónias, que o Parlamento português se recusa a ratificar, tendo 

aceitado o celebrado em 28 de Maio de 1891, que se apresentava bem menos vantajoso 

já que representava a perda das zonas mineiras mais ricas de Manica (as relações entre 

os dois países só melhorarão com o Tratado de Windsor, de 1899, que garante a 

integridade das colónias portuguesas).322 Toda esta situação deplorável vinha reforçar a 

posição do Partido Republicano, que apontara constantemente as responsabilidades do 

Bragança e dos políticos monárquicos em todo este grave incidente — e, claro, fazer 

que muitos cidadãos olhassem de forma simpática os ideais republicanos e cantassem 

um hino patriótico de seu nome A Portuguesa. Composto por um vulto importante da 

nossa cultura romântica, Alfredo Keil (1850-1907), poeta, pintor e músico, a letra ficou 

a dever-se ao poeta, escritor e oficial da Armada Henrique Lopes de Mendonça (1856-

1931). O futuro Hino Nacional viria a ser proibido após a tentativa gorada de 
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implantação da República de 31 de Janeiro de 1891, no Porto. Mas o trauma nacional, a 

humilhação popular, o descontentamento com a alegada passividade do soberano não 

cessaram, bem como o ódio aos ingleses, associados, afinal, a corsários e negreiros que 

o poeta republicano Abílio Guerra Junqueiro (1850-1923) zurziria no seu Finis Patriae 

e na Canção do Ódio, musicada por Miguel Ângelo Pereira, e, depois, no poema Pátria.  

E o fado? Não teve nada a cantar sobre tudo isto? Muito estranho seria se tal 

acontecesse… 

                        Destruir a monarquia 

Haver no mundo igualdade, 

São dois pontos sublimes 

Por que pugna a sociedade. 

 

De que serve à pátria o rei, 

Toda a imbecil nobreza, 

Que p’la força da riqueza 

E p’la posição são a lei? 

O poder que ao vil darei 

À desordem e à anarquia, 

A vileza e a tirania. 

Tudo isso deve acabar, 

Cumpre ao povo sem esperar, 

Destruir a monarquia.  

(…) 

Reis, príncipes e rainhas, 

Duques, marqueses, barões, 

Medalhas, comendas, brasões, 

D’estado régias gracinhas; 

Oh Povo, que isto tinhas, 

Eras um réu de vis crimes, 

Domaste-te como os vimes, 

A tal caterva singular, 

Porque o roubar e o matar 

São dois pontos sublimes. 

 

O rei vive ocioso, 

C’roado de louro e carvalho. 

À sombra só do Trabalho, 

Do pobre laborioso; 

Descei do trono ditoso, 

Ó germen da ociosidade! 

O povo é rei, e há-de 

Não cessar contra a súplica, 

Dando vivas à república 
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Por que pugna a sociedade. 323 

 

Mas há que recuar desta etapa já finissecular do nosso século XIX, verdadeiro maná 

para artistas plásticos da caricatura como Rafael Bordalo Pinheiro, para que não fiquem 

na sombra figuras importantes à contextualização de um período tão cheio de 

dificuldades como de promessas e esperanças num futuro melhor, mas igualmente 

gerador de dúvidas e desilusões. Muitas vezes se ignoram, por terem caído em injusto 

esquecimento, nomes de peso não apenas nas nossas letras, mas também na análise das 

condições de vida dos socialmente mais desfavorecidos, sobretudo a nível urbano, ou 

seja, precisamente os grandes cultores, inspiradores e consumidores da trova lisboeta, 

que, paulatinamente, continuará a angariar adeptos apaixonados e detractores 

impenitentes em todo o País. Entre os nomes mais representativos dessa corrente de 

literatura com traços de abordagem social e psicológica de pessoas e problemas, que se 

reparte entre um romantismo final e um naturalismo-realismo declarado — e levando 

em linha de conta o relevo já dado no capítulo anterior a Júlio César Machado —  urge 

que abordemos, pelo menos, Júlio Lourenço Pinto, Teixeira de Queirós, Abel Botelho e 

o já atrás citado Alfredo Gallis, se bem que noutra perspectiva. 

Antes de uma breve apresentação dessas figuras, sentindo que ficam por mencionar 

muitas outras, torna-se imperioso analisar a evolução verificada no pensamento e 

convicções de um dos vultos mais importantes do século, Eça de Queirós, patente aliás 

na sua primeira obra póstuma, A Cidade e as Serras (1901). Este antigo inimigo 

declarado do fado, que, depois, na idade madura, reconhecerá como um dos seus 

elementos identitários de português,
324

 duvidará claramente, nesse romance satírico, se a 

máquina e a razão — a modernidade personificada na urbe, afinal —, poderão significar 

a felicidade prometida pelos avanços da ciência. Vejamos esta cena passada no 

assombroso 202 dos Campos Elísios, espécie de Nautilus ancorado no coração de Paris, 

embora as maravilhas técnicas descritas por Eça nada devessem à imaginação e fossem 

já realidade à época: 

(…) Mas apenas a clara e macia criatura, batendo o leque como uma asa alegre, 

começara a chalrar, S. Alteza reparou no aparelho de Teatrofone, pousado sobre uma 

mesa entre flores, e chamou Jacinto: — Em comunicação com o Alcazar?... O 

Teatrofone? — Certamente, meu senhor. Excelente! Muito chique! Ele ficara com pena 
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de não ouvir a Gilberte numa cançoneta nova, as Casquettes. Onze e meia! Era 

justamente a essa hora que ela cantava, no último acto da Revista Eléctrica...(…) Então, 

como Jacinto instalara prodigamente dois Teatrofones, cada um provido de doze fios, as 

senhoras, todos aqueles cavalheiros, se apressaram a acercar submissamente um 

«receptor» do ouvido, e a permanecer imóveis para saborear Les Casquettes. E no salão 

cor-de-rosa murcha, na nave da Biblioteca, onde se espalhara um silêncio augusto, só eu 

fiquei desligado do Teatrofone, com as mãos nas algibeiras e ocioso. (…) E o meu 

pobre Jacinto, numa aplicação conscienciosa, pendia sobre o Teatrofone tão tristemente 

como sobre uma sepultura. Então, ante aqueles seres de superior civilização, sorvendo 

num silêncio devoto as obscenidades que a Gilberte lhes gania, por debaixo do solo de 

Paris, através de fios mergulhados nos esgotos, cingidos aos canos das fezes, — pensei 

na minha aldeia adormecida. (…) E sentia, entre a seda das cortinas, num fino ar macio, 

o cheiro das pinhas estalando nas lareiras, o calor dos currais através das sebes altas, e o 

sussurro dormente das levadas... Despertei a um brado que não saía nem dos eidos, nem 

das sombras. Era o Grão-Duque que se erguera, encolhia furiosamente os ombros: — 

Não se ouve nada!... Só guinchos! E um zumbido! Que maçada !... Pois é uma beleza, a 

cançoneta: 

                                   Oh les casquettes, 

                                   Oh les casque-e-e-tes!... 
  

(…) Os escudeiros serviram um consommé frio com trufas. E o moço cor de milho, que 

espalhara pela mesa o seu olhar azul e doce, murmurou, com uma desconsolação 

risonha: — Que pena!... Só falta aqui um general e um bispo! (…) No entanto o moço 

de loura penugem voltara à sua estranha mágoa. Não possuirmos um general com a sua 

espada, e um bispo com seu báculo!... — Para quê, meu caro senhor? Ele atirou um 

gesto suave em que todos os seus anéis faiscaram: — Para uma bomba de dinamite... 

Temos aqui um esplêndido ramalhete de flores de Civilização, com um Grão-Duque no 

meio. Imagine uma bomba de dinamite, atirada da porta!...Que belo fim de ceia, num 

fim de século! E como eu o considerava assombrado, ele, bebendo golos de Chateau-

Yquem, declarou que hoje a única emoção, verdadeiramente fina, seria aniquilar a 

Civilização. (…) E como, do outro lado, o moço de penugem loura insistia pela 

destruição do velho mundo, também concordei, e, sorvendo Champanhe coalhado em 

sorvete, maldissemos o Século, a Civilização, todos os orgulhos da Ciência! (…) 

Trepando cansadamente os degraus, numa moleza de Champanhe e sono em que os 
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olhos se me cerravam, murmurei para o meu Príncipe: — Foi divertido, Jacinto!(…) E 

Jacinto, num som cavo que era bocejo e rugido:— Uma maçada! E tudo falha!
325

      

Datado de 1893, o texto do escritor intitulado Positivismo e Idealismo326 já deixava 

antever uma profunda desilusão em relação à época, um cepticismo irreversível mesmo quanto à 

escola que escolhera: 

(…) Em literatura, estamos assistindo ao descrédito do naturalismo. O romance 

experimental, de observação positiva, todo estabelecido sobre documentos, findou (se é 

que jamais existiu, a não ser em teoria), e o próprio do naturalismo, Zola, é cada dia 

mais épico, à velha maneira de Homero. A simpatia, o favor, vão todos para o romance 

de imaginação, de psicologia sentimental ou humorista, de ressurreição arqueológica (e 

pré-histórica!) e até de capa e espada, com maravilhosos imbróglios, como nos robustos 

tempos de D’Artagnan. No teatro, além de uma recrudescência de fidelidade à tragédia 

clássica (Racine é definitivamente deus), e de uma renovação no gosto pelo drama 

romântico (Hernâni retomou posse dos corações), vemos com espanto a multidão culta 

correr ao melodrama de 1830 (…) Em poesia,(…) A voga voa toda para o rutilante 

Herédia, que nos canta luxuosamente os heróis e os semideuses, ou para os simbolistas 

que, com bocados esfumados de verbo e farrapos indecisos de sentimento, nos arranjam 

um desses nevoeiros poéticos, onde as almas agora têm a paixão de se aninhar e de 

esconder da vida. (…)327
   

Não deixará de afigurar-se curioso, porventura, relembrar aqui algumas frases que um 

pensador francês, Roland Barthes, escreveria muitos anos depois, quanto mais não seja 

para aquilatar da capacidade de intuição do nosso mestre realista: 

A  multiplicação das escritas é um facto moderno que obriga o escritor a uma escolha, 

faz da forma uma norma de conduta e provoca uma ética da escrita. A todas as 

dimensões que desenhava a criação literária, junta-se agora uma nova profundidade, 

constituindo a forma só por si uma espécie de mecanismo parasitário da função 

intelectual. A escrita moderna é um verdadeiro organismo independente que cresce em 

torno do acto literário, decora-o com um valor estranho à sua intenção, empenha-o 

continuamente num modo de existência duplo, e sobrepõe ao conteúdo das palavras, 

signos opacos que têm em si próprios uma história, um compromisso ou uma redenção 

secundárias, de forma que à situação do pensamento, se cola um destino suplementar, 

por vezes divergente, sempre difícil de conciliar, da forma. (…) as antigas categorias 

literárias, despidas nos melhores casos do respectivo conteúdo tradicional, que exprimia 
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uma essência intemporal do homem, não exprimem mais, finalmente, que por uma 

forma específica, uma ordem de natureza léxica ou sintáctica, resumindo, uma 

linguagem: é a escrita que absorve a partir de então toda a identidade literária de uma 

obra. (…) uma obra-prima moderna é impossível, estando o escritor colocado pela sua 

escrita numa contradição insolúvel: ou o objecto da obra é ingenuamente entregue às 

convenções da forma, e a literatura fica surda em relação à nossa História presente, e 

não se ultrapassa o mito literário; ou então o escritor reconhece a imensa frescura do 

mundo actual, mas, para a transmitir, dispõe apenas de uma linguagem esplêndida e 

morta; perante a sua página ainda em branco, na altura de escolher as palavras que 

devem assinalar de forma clara o seu lugar na História e testemunhar que ele assume 

esses dados verificados, nota uma disparidade trágica entre o que ele faz e o que ele vê; 

sob os seus olhos, o mundo da cidadania forma agora uma verdadeira Natureza, e essa 

Natureza fala, elabora linguagens vivas das quais o escritor está excluído: isto enquanto 

a História coloca entre os seus dedos um instrumento decorativo e comprometedor, uma 

escrita que ele herdou de uma História anterior e diferente, da qual não é responsável, e 

que, no entanto, é a única que pode utilizar.(…)328 

Ainda in Positivismo e Idealismo, Eça de Queirós aborda a situação nas artes plásticas, 

tema que também lhe é caro:  

Nas artes plásticas, a reacção contra o naturalismo e o pleno ar é decisiva. Sobre a 

exacta, luminosa, sã e suculenta pintura da escola francesa vai-se espalhando, e cada vez 

mais densa, uma névoa de misticismo. Todas as formas se afinam, se adelgaçam, se 

esvaem em diafaneidade — no esforço de traduzir e pôr na tela o não sei quê que habita 

dentro das formas, a pura essência que conserva apenas o contorno indefinido do seu 

molde material. (…) Os próprios retratos nos aparecem esfumados, envoltos numa cinza 

esparsa do crepúsculo, como para desprender, tanto quanto possível, o homem da sua 

carnalidade, e não lhe perpetuar mais que a semelhança do espírito. (…) Mas onde esta 

reacção contra o positivismo científico se mostra mais decidida e franca é em matéria 

religiosa. Ah! O nosso velho e valente amigo, o livre-pensamento, vai atravessando 

realmente uma má crise! (…) Em suma esta geração nova sente a necessidade do 

divino. (…) Tão tumultuosamente esta geração nova apetece o divino — que, à falta 

dele, se contenta com o sobrenatural. Assim sucede que, enquanto alguns rondam já 

com os braços em cruz, em torno do cristianismo, e outros mais ousados penetram na 
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Índia a procurar o budismo — há um número considerável que se senta em torno de 

uma mesa ou de um chapéu, e se instala confortavelmente no espiritismo. (…)329   

Jaime Cortesão (1884-1960), historiador, denodado estudioso da obra deste autor, não 

hesita em afirmar que ele não tinha a energia violenta de carácter, o desejo ardente de 

poderio e acção e o relanceio ágil das oportunidades, de um político militante.330
 

Adianta este homem de acção, como médico-militar e membro da oposição ao Estado 

Novo, que não se deve pedir a Eça de Queirós a subordinação completa de pensamento 

e de vontade à realização de um ideal político, aliás, bem difícil de encontrar até nos 

políticos militantes.331 Em Cartas Familiares de Paris de 1895, divulgadas por 

Cortesão332
, o autor de Os Maias faz eco de preocupações sociais, aliás presentes em 

muita da sua ficção: 

O quê! Havia pois famílias, que andam quase nuas, e dormem durante os mais duros 

invernos na terra húmida, e comem apenas as hortaliças podres que vão apanhar à 

noitinha no lixo e nos enxurros, à roda dos mercados. A gente que tem uma conta larga 

no alfaiate, e é muito difícil na escolha do seu champagne, não podia acreditar que na 

rica Londres do século XIX  houvesse tais vergonhas públicas. E o sentimento geral, 

mesmo entre os mais duros, foi que misérias tão dolorosas se não deviam permitir numa 

terra cristã. (…) Desde que tanta gente morre positivamente de fome, e que toda uma 

legião de profetas clama contra uma sociedade em que tal morte é possível, há 

naturalmente da parte dos ricos, uma grande timidez em abrir as suas janelas e revelar a 

fartura ostentosa da sua mesa. A nova corrente de ideias criou uma coisa estranha — 

riqueza envergonhada.(…)333 

 

3.1.3 — Alguns analistas sociais quase esquecidos… 

 

Estas posições, no domínio social, daquela que foi a nossa principal figura literária 

finissecular, pelo menos em termos de visibilidade pública, não devem esconder, como 

já atrás dissemos, outros vultos porventura sem o mesmo engenho mas eles próprios 

empenhados em analisar e sobretudo expor as condições de vida das camadas 

populacionais mais desfavorecidas. E isto sem esquecerem, pelo menos alguns deles, os 
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 -  Eça de Queirós, Notas Contemporâneas, pp. 189 e ss. 
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 - Cf. Jaime Cortesão, Eça e a Questão Social, p. 69. 
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 - Idem, ibidem, p. 69. 
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 - Idem, ibidem, p. 215-230. 
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 - Idem, ibidem, p.221 e ss. 
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comportamentos considerados transgressores à luz da moral burguesa dominante, os 

interditos raramente mencionados, fossem eles a ninfomania, a homossexualidade, a 

loucura sob diversas formas ou outros problemas considerados chocantes. Positivistas, 

diversos com formação científica, valem as obras, por vezes, mais pelo testemunho do 

que pela construção literária ou prosa apurada. Todos parecem acreditar nas 

potencialidades incomensuráveis da ciência, menos em certos casos no homem, sujeito 

a debilidades várias, segundo análises muito dependentes da psicologia, que, em 

meados do século XIX, está muito ligada a aspectos fisiológicos, as degenerescências 

capazes de influenciar o ser humano que tem prometidos amanhãs felizes graças aos 

avanços científicos e tecnológicos em todos os domínios. A figura dominante à época é 

Auguste Comte (1798-1857), sobretudo filósofo, fundador do positivismo, que será 

considerado como um dos precursores das ciências sociais. Estas deveriam reger-se 

pelas leis das ciências positivas, como a matemática e a física, posteriormente 

denominadas exactas. Comte enunciará a lei dos três estados para o espírito humano, 

que passaria, sucessivamente, por uma idade teológica à qual se seguiriam a metafísica 

e a positiva. Só através das demonstrações científicas se atingiria a chamada verdade — 

e havia que eliminar as especulações de cariz metafísico, nocivas pelo seu carácter 

abstracto, enveredando-se pelo estabelecimento dos critérios da racionalidade dos 

conhecimentos, para se atingir a compreensão das leis da organização social. Publicados 

entre 1830 e 1842, os quatro volumes do seu Curso de Filosofia Positiva alcançariam 

grande repercussão na Europa e mesmo noutros continentes, sobretudo junto de homens 

de ciência, nomeadamente médicos. Atento ao papel do Estado (escreverá o Sistema de 

Política Positiva), o filósofo também se interessará pelos fenómenos religiosos, 

elaborando um Catecismo Positivista e enunciando a Síntese Subjectiva. Quanto à sua 

posição no domínio da política, esta sairá abalada quando depois de ter visto com olhos 

críticos a ascensão à Presidência da República do sobrinho do falecido imperador, o 

príncipe Luís Napoleão Bonaparte, apoia o golpe de Estado de 1851 que o converterá 

em Napoleão III. As ideias de Comte marcam gerações nos mais diversos domínios do 

saber, influindo, por exemplo, em Jules Verne e nos seus romances, e, muito depois da 

sua morte, no teórico do nacionalismo francês Charles Maurras (1868-1952), fundador 

da Action Française e colaborador do governo de Vichy, liderado pelo marechal 

Philippe Pétain (1856-1951), durante a Segunda Guerra Mundial. Maurras teria 

influenciado, por sua vez, o pensamento de António de Oliveira Salazar, nos seus 

tempos de Coimbra. 
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Com a criação da sociologia, o pai do positivismo pretendia apontar um caminho para a 

resolução dos problemas da sociedade, através da chamada organização social (leis da 

estatística e da dinâmica sociais) — e a sua doutrina, além de ter ficado intimamente 

ligada aos republicanos franceses, dado que opunha a claridade da Ciência ao alegado 

obscurantismo da Religião, faria um percurso iniciado na esquerda até à extrema-direita 

do período entre duas guerras da passada centúria. No século XIX, no entanto, cativou 

homens como Ernest Renan, Hippolyte Taine, Claude Bernard, Zola, John Stuart Mill 

ou Emil Durkheim. Portugal foi particularmente receptivo às doutrinas positivistas, que 

se fizeram sentir nas goradas Conferências do Casino,334 e que estão presentes em 

Francisco Teixeira de Queirós (1848-1919), médico, vereador da Câmara de Lisboa e 

deputado durante a Monarquia, e deputado constituinte e ministro dos Negócios 

Estrangeiros com a República. Escreveria duas séries de contos e romances (Comédia 

do Campo e Comédia Burguesa), num programa naturalista-realista — não isento de 

um tardo-romantismo, parece-nos —, que mereceu elogios rasgados a diversos 

especialistas. António José Saraiva e Óscar Lopes, por exemplo, colocaram-no em alto 

pedestal.335 Usou o pseudónimo de Bento Moreno e Maria Amália Vaz de Carvalho 

(1847-1921), que teve em sua casa um salão literário frequentado por Eça, Camilo, 

Ramalho e alguns mais, escreverá sobre Teixeira de Queirós:  

Bento Moreno apareceu logo com um estilo seu. Era duro esse estilo; não tinha as 

maleabilidades, as ductilidades e as graças que se assinalam simpaticamente ao instinto 

do leitor; havia nele  um não sei quê de primitivo, de ingénuo, de não cultivado, que o 

tornava talvez ainda defeituoso e tosco, mas as qualidades poderosas do observador e o 

sentimento vivo e profundo do pitoresco revelavam-se já neste livro dum modo 

surpreendente. A alma primitiva e rude do minhoto, a paisagem deliciosamente verde, e 

singelamente idílica do Minho, retratavam-se ali, naquele primeiro livro, em traços 

admiráveis de verdade e de encanto. Observar e sentir, não serão estas as duas 

faculdades principais de todo o artista? (…) e não havia nas páginas desse livro, como 

de resto continuou a não haver nas obras de Bento Moreno, reminiscências literárias, 

ecos de vozes já ouvidas, cópia ou imitação de processos estrangeiros, pastiches de 

criações alheias! (…) São almas simples as que ele melhor analisa e disseca. (…) 
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 - As Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, com início em Maio de 1871, foram proibidas 

pelo chefe do Ministério, marquês de Ávila e Bolama, em 26 de Julho desse ano, sob a acusação de que 

sustentavam doutrinas e propostas de natureza diversa atentatórias da religião católica e das instituições 

do Estado. 
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 - Cf. António José Saraiva e Óscar Lopes , História da Literatura Portuguesa, Porto, Porto Editora, 3.ª 

edição corrigida, s/d.  
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Mesmo o drama, quando aparece como no António Fogueira, é um drama sem 

complicações estranhas, sem contradições, sem complexidade, sem mistérios de 

indecifrável profundeza. Ou selvagens, ou pueris, ou violentas ou ingénuas, estas almas 

sentem impetuosamente, numa explosão de instintos irredutíveis e ardentes; ou vegetam 

numa doçura inconsciente de planta que medra ao sol, bebendo a luz sem saber que a 

bebe, amando sem ter a impressão de que ama!  (…) O Amor Divino (patologia duma 

Santa) foi talvez um dos melhores assuntos, que Bento Moreno encontrou no seu 

caminho de observador e analista científico das doenças e manias do animal humano. A 

influência do missionário na alma rude, ingénua e cândida da mulher do povo das 

nossas províncias do Norte, é, como todos sabem, poderosíssima. Quantas raparigas do 

povo enlouquecem ao ouvi-los!... Quantas, fugindo para o convento ou fazendo-se 

irmãs de caridade procuram, na lida esmagadora ou na clausura estreita agravada pelos 

cilícios e pelos jejuns, o perdão de imaginários pecados e de fantásticas culpas!... Pois 

o Amor Divino é isto que pinta dramaticamente, com verdade, com animação, com 

muita diversidade de tipos e de figuras reais, e bem tocadas. O Amor Divino é a acção 

exercida pela palavra candente e inflamada dum missionário, no espirito, no coração, na 

vida interior, duma robusta e alegre minhota, risonha, sensual, fortemente retemperada 

por aquele belo sol luxuriante e quente para as sãs alegrias da vida e da maternidade 

feliz! O missionário transfigura-a, e pouco a pouco, por uma gradação 

escrupulosamente notada, leva a pobre moça à exaltação, ao histerismo, ao delírio, ao 

misticismo das visionárias e das estigmatizadas, à morte enfim, acompanhada de 

torturas e de alucinações pavorosas!... (…) Tem defeitos o livro? Tem. Mas é um dos 

melhores, dos mais exactos, dos mais bem feitos que devemos à pena de Teixeira de 

Queiroz, e é um documento soberbo de verdade, e de vigor naturalista. (…) O António 

Fogueira é outro dos meus estudos favoritos. Que belas páginas de paisagem, que 

notação exacta no estudo desse tipo tão característico e tão popular de feirante, amando 

os bons cavalos, o bom vinho, as robustas e alegres cachopas, vivendo com a 

inconsciência vegetativa dum belo e forte bruto, que nenhuma lei flexibilizou, em que 

nenhum princípio moral actua, cujo duro crânio não abriga uma ideia, mas em cujo 

temperamento vegetam ― no luxo enorme, na floração purpúrea, no regurgitamento 

sensual da seiva mais opulenta, ― os instintos do selvagem, do animal bravio 

independente e feroz. (…) Tanto o Amor Divino como o António Fogueira, tanto o 

primeiro volume como o último dos contos soltos, não poderiam ter sido escritos, 

pensados, sentidos, senão em Portugal, senão na província em que têm a sua origem e a 

sua raiz vigorosa e tenaz. Este mérito é enorme numa literatura como a nossa, em que 

muitos dos melhores livros de costumes ou de análise psicológica parecem traduzidos 

do francês! (…)  No mundo actual em que triunfa o materialismo, o mercantilismo, o 



149 

 

amor do ganho, ele adora com tocante desinteresse a Arte, que nem sempre o tem 

recompensado dos seus extremos, o trabalho que prossegue infatigável, sempre em 

busca do melhor, sempre aspirando ao ponto mais alto e à compreensão mais ampla do 

seu assunto, sempre perseguindo aquela verdade relativa que é dado a cada homem 

possuir ou sonhar... (….)336 

Convirá assinalar que Maria Amália Vaz de Carvalho escreveu estas certeiras palavras 

cerca de vinte anos antes de Teixeira de Queirós falecer, longe de haver concluído, 

portanto, a chamada opera omnia. Quanto a António José Saraiva e Óscar Lopes,  

afirmam ter o escritor em causa escolhido Balzac e não Zola para modelo principal, 

afastando-se do positivismo, quando afirma que a sua época é de ‘dúvida filosófica, de 

certeza científica’, e quando considera como propulsores da imaginação científica ou 

artística o imprevisto e o acaso.337 Consideram que a sua sátira da vida política 

nacional é talvez mais realista e corajosa que a de Eça e que Teixeira de Queirós é, 

sem dúvida, o maior romancista português do século XIX, depois de Eça, e talvez mais 

audaz do que este.338 Abel Botelho (1856-1917), por seu turno, militar de carreira e 

diplomata (faleceria em Buenos Aires como nosso ministro, designação dada à época ao 

cargo de embaixador), escreveu sobre temas ousados, que vão desde a prostituição à 

homossexualidade, passando pela gula desmedida por poder e dinheiro, bem como a 

histeria e outras degenerescências. Captado por António Ramalho (1858-1916) em tela 

exótica um pouco à Manet, ergueria Botelho uma Patologia Social em cinco romances 

(O Barão de Lavos, O Livro de Alda, Amanhã, Fatal Dilema e Próspero Fortuna), que, 

embora possuidora de fragilidades — e abordando patologias individuais e não sociais, 

como Saraiva e Lopes ajustadamente sublinham,339 — não deixa de apresentar-se como 

denunciadora de algumas doenças da própria sociedade, como acontecia, aliás, um 

pouco por toda a Europa que depositara demasiadas esperanças no positivismo — e 

encarava os médicos como sacerdotes de uma nova religião. Médico não era Júlio 

Lourenço Pinto (1842-1907), mas, sim, político, crítico literário e escritor, bacharel em 

Direito por Coimbra, descendente de gente da toga. A carreira administrativa levá-lo-ia 

a diversos pontos do País, chegando a governador civil de Santarém, conselheiro 

(honorífico) do soberano e presidente da Associação de Jornalistas e Homens de Letras 

do Porto. A sua Estética Naturalista,340 enunciação teórica dos seus ideais literários, 

muito presos a Zola,  afirmou-se como mais credora de interesse do que a sua ficção, 

embora resultasse tão-somente da refundição dos artigos já dados à estampa na revista 
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Estudos Livres, órgão do Positivismo em Portugal,341 dirigida por Teófilo Braga e 

Teixeira Bastos. Recusando-se a distinguir entre realismo e naturalismo (este seria a arte 

do futuro, expressão literária dos progressos da ciência), faz uma distinção entre a moral 

convencional, que deverá ser repudiada pelo artista, e a moral verdadeira, um anseio 

para um estado melhor, um impulso da própria arte;342 demonstra capacidades de 

teorização que vão muito além do que consegue como ficcionista. Se lermos o final de 

O Bastardo,343 por exemplo, dado à estampa em 1889, repararemos nas patentes 

fragilidades dramáticas: 

Roberto [protegido de um homem importante na terra e que acaba por destruir a própria 

família] interrompeu a leitura sufocado de cólera, e fitou no padre um olhar tão odiento 

que ele recusou num impulso instintivo de defesa, assaltado pelo receio de uma agressão 

brutal, cuja intenção suspeitava naquele olhar que o apunhalava rancorosamente. Mas 

Roberto, num súbito reviramento de ideias, desanuviou o semblante raivoso, e forçando 

um sorriso cínico, chasqueou com voz agridoce: 

— (…) Não fui o mais forte, e fui vencido. Os meios não estragam o triunfo, padre 

Leonardo, não é verdade? O que monta é vencer; o vencedor é sempre aclamado, e que 

não seja honesto pouco importa. Os honestos, já o sabia, são um obstáculo importuno, 

degenerado em superfetação com tendências ao estado de fóssil, que convém e é fácil 

espavorir arredando-os da corrente moderna. (…) — Um homem novo e ousado, que 

entra na posse de uma herança de cem contos, não pode, não deve ser um vencido.(…) 

— Tem razão, padre Leonardo, com cem contos só um imbecil não tira partido da vida, 

e eu lhe prometo que não serei um imbecil. (…) Seguirei os conselhos do Valdez; vou 

para Lisboa: entrarei na política.(…) Ia contente o padre Leonardo (…) e, como ainda 

lhe ressoavam nos ouvidos as últimas palavras de Roberto, comentou-as de si para si no 

bom humor do triunfo que o aprumava radiosamente: — Acertou com a carreira que lhe 

quadra melhor; na política este leproso fica como peixe na água. Strugle for life? Sim, 

talvez tenham razão os inventores deste chic científico, que está servindo para coonestar 

tanta cousa. Mas quem são hoje os fortes e vencedores?344
   

Em Vida Atribulada (1880) ou O Homem Indispensável (1884), também pertencentes 

como o romance atrás mencionado ao ciclo Cenas da Vida Contemporânea, Júlio 

Lourenço Pinto não deixará de transmitir a imagem da política como a mais rasteira das 

actividades, servida por criaturas vis, tocadas de deficiências psicológicas, ou seja, 

produtos das degenerescências que não podem escapar ao determinismo das leis 
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científicas. Tal não o impediu de fazer a vida numa carreira administrativa que sempre 

teve ligações com a política…e aceitar a mercê de conselheiro.  

O último dos vultos literários mais esquecidos do nosso século XIX final (há quem 

sustente que ele terá começado a finar-se por volta da década de 70…) e princípios da 

vigésima centúria, que resolvemos recordar neste ponto da dissertação, para 

enquadramento da sociedade geradora/consumidora do fado, numa altura em que já se 

apresentavam mudanças de gosto evidentes, é Alfredo Gallis (1859-1910). Hoje quase 

totalmente esquecido, este jornalista e escritor, antigo escrivão, secretário do 

governador civil de Lisboa e administrador (pouco assíduo) do concelho do Barreiro, 

colaborador de um sem-fim de periódicos, desde o Diário Popular ao Liberal,345 com 

crónicas e folhetins, usou pseudónimos como Antony, condessa de Til ou Rabelais. 

Poderíamos ter optado, mergulhando no lago dos esquecidos, por escritores ou poetas 

menos problemáticos, como por exemplo José Augusto Vieira (1856-1890), cirurgião 

militar e autor, nomeadamente, do romance naturalista A Divorciada, louvado por 

Camilo e Teófilo Braga. E porque não lembrar alguém mais próximo no tempo, o 

dramaturgo Afonso Gaio (1872-1941), autor de O Desconhecido, O Quinto 

Mandamento, Máxima ou O Condenado,346 que viria a ser adaptado ao cinema? O seu 

poema social em dez cantos Os Escravos entusiasmou Federico García Lorca ao ponto 

de o começar a verter para castelhano. 

Não, definitivamente pareceu-nos que deveria ser Alfredo Gallis e explicaremos porquê. 

Embora esta figura literária tenha pecado por não se ilustrar um pouco mais e apurar 

estilo potenciador de outros voos, é hoje apenas conhecido, nalguns círculos mais 

curiosos, como autor de obras eróticas ou mesmo pornográficas, como se quiser, dado a 

polémica sobre tal matéria ser infinda e para aqui pouco chamada. Podem creditar-se-

lhe (pelo menos) as seguintes obras, algumas delas vendidas então às escondidas, por 

alegadamente ofenderem a moral pública:  A Amante de Jesus (1893), Helena Lourenço 

(O Preço da Virgindade), O Sensualismo na Antiga Grécia (1894), O Marido Virgem. 

Patologia do Amor (1900); O Que os Noivos não Devem Ignorar (1900?), As Mártires 

da Virgindade. Romance Patológico (1900?); As Doze Mulheres de Adão (1901), O 
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actriz (mais tarde com certa notoriedade) Maria Sampaio.    
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Senhor Ganimedes (1906), Amor ou Farda. Romance contra o Militarismo (1907); A 

Devassidão de Pompeia (1909), O Abortador. Romance Filosófico contra a 

Propagação da Espécie (1909); Para Rir. Anedotas Galantes (1909), assinado por 

Duquesa Laureana; A Luxúria Judaica (1910), A Baixa. Lisboa no Século XX (A 

Grande Aldeia) (1910); O que as Noivas Devem Saber. Livro de Filosofia Prática 

(1910), firmado pela Condessa de Til; O Chiado, Lisboa no Século XX (1911)… Quase 

todos estes livros foram popularíssimos na nossa aparentemente pura e casta sociedade, 

conhecendo sucessivas edições durante as primeiras décadas do século XX. 

Apresentam, nalguns casos, observações interessantes e posições avançadas para a 

época. Vejamos alguns passos do curioso proémio de O Marido Virgem: 347 

Na essência moral da alma da mulher, existem sentimentos que as leis e os costumes 

sociais têm esmagado duma maneira verdadeiramente despótica e cruel. O homem não 

se digna mesmo inquirir do direito natural que assiste a estes sentimentos, e a maioria 

das mulheres, sufocam-nos para não sofrerem mais, pelo convencimento positivo e 

irredutível de que se os quisessem reivindicar seriam tidas à conta de loucas ou 

desequilibradas perigosas. Todas as conquistas que pelo evolucionar da civilização têm 

sido concedidas à mulher, não bastam ainda para nas sociedades cultas lhe assegurarem 

uma posição moral idêntica à do homem. É perante o matrimónio, o acto mais 

importante da vida da mulher, que a distância incomensurável que existe entre a sua 

posição social e a do homem surge a seus olhos na vastidão enorme do seu horizonte 

nunca limpo de nuvens. A lei concedeu à mulher o direito de tomar contas ao homem 

pelo crime de adultério, mas fez-lhe essa concessão em condições tão excepcionais, que, 

raríssimas vezes ela poderá esperar da justiça razão prática para a sua causa. A mulher 

pode ser adúltera por vingança, por temperamento, por miséria ou por abandono do 

homem. O homem é adúltero por hábito. (…) Mesmo na humildade circunscrita da vida 

das aldeias e lugarejos ínvios, a versatilidade do homem surge sempre como prova 

evidente de que ele não nasceu para possuir uma mulher só. Nas grandes cidades, onde 

as condições da vida são outras muito diferentes e propiciatórias para esta espécie de 

delitos, eles florescem a cada canto e a cada momento. A maior parte das mulheres 

resignam-se aceitando um facto mau para não adquirirem e sofrerem consequências 

piores. Outras há porém, de carácter reactivo e caprichoso, dotadas de amor próprio 

excessivo e sensibilidade extrema, que de maneira alguma se conformam, e estabelecem 

na sua vida doméstica um tal inferno de incompatibilidade com o marido, que terminam 
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pela separação ou pelo adultério. (…) Em qualquer dos casos porém, evidencia-se que a 

situação social da mulher em referência ao direito adulterino do homem é sempre 

inferior. (…) Se o homem exige quando casa com uma mulher solteira, que esta traga 

intacta a casta flor da virgindade, porque  motivo não assiste à mulher o mesmo direito 

quando se consorcia com homem em idênticas condições! (…) Possuir por marido um 

homem que nunca houvesse conhecido outra mulher, tal é a tese deste livro que se reduz 

a uma simples questão de direito moral. Se o marido exige que sua esposa seja virgem, 

também à mulher assiste a razão de consciência de exigir igual circunstância física em 

seu marido. Pretendo com isto modificar o estado social (…) que têm a sua sanção 

absoluta nos propagandistas do amor livre para os dois sexos? Certamente que não. (…) 

A protagonista desta obra, em discordância absoluta com a lama do mundo, arranca dela 

o vermelho rubi das suas fantasias e transforma-o num ideal passional de amor, de 

afectos, de ternuras e prazeres, que só findam quando a tampa escura de uma tumba se 

cerra sobre a face lívida de um cadáver.348 

Antes de mais nada, teremos de convir que, para autor dito pornográfico, Alfredo 

Gallis, que as bibliotecas públicas ainda hoje afastam dos seus leitores, nesta faceta 

apresentada, bem podia passar pelo mais sisudo moralista… Não foi por tal motivo que 

escolhemos este autor, mas antes porque a isso associa um firme pendor positivista na 

análise da sociedade — e disso deu prova, mais ou menos conseguida, no conjunto de 

doze trabalhos que decidiu, porventura lembrando-se da Patologia Social atrás citada de 

Abel Botelho, genericamente intitular Tuberculose Social. Compõem o ciclo as 

seguintes obras, dadas à estampa entre 1901 e 1904: Chibos, Os Predestinados, 

Mulheres Perdidas, Os Decadentes, Malucos, Os Políticos, Sáficas, A Taberna, Casas 

de Hóspedes, A Sacristia, Mulheres Honestas e Os Pelintras.349  

Ter-se-á ficado por aqui este escritor que, decididamente, não poderia ser muito assíduo 

no seu cargo público no Barreiro e, segundo consta, nutria simpatia pelo rei D. Carlos, 

que ele conhecera quando era escrivão da Corporação dos Pilotos da Barra? De forma 

alguma. O antigo jornalista, que escrevera um opúsculo sobre Fialho de Almeida (1903) 

também apreciava e cultivava as ciências históricas e, por isso, são da sua autoria os 

dois volumes complementares da História de Portugal de Pinheiro Chagas, saídos em 

1908 e 1909, respectivamente, intitulados Um Reinado Trágico. Já anteriormente, aliás, 

Gallis escrevera e conseguira imprimir, em 1883, uma Sinopse dos Homens Célebres de 
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Portugal desde a Fundação da Monarquia e, com uma preocupação epocal de dissecar 

o nosso decadentismo já há muito exposto por Antero, o escritor decide aprofundar as 

causas dos nossos males, colectivos e individuais. Encontra-os nas instituições 

governativas e nas diversas camadas populacionais, e, claro, como atrás de qualquer 

pornógrafo que se preze está escondido um moralista, vá de zurzir nos vícios, com 

particular relevo — como poderia ser de outra maneira?! —, para a negregada 

prostituição. Assim surgirá o livro com o cru título Os Selvagens do Ocidente, em 

1890.350
  

Ainda no domínio da intervenção cívica pura, mais tarde, já com a experiência de 

administrador do concelho do Barreiro, Gallis escreverá uma obra com arrevesado 

título, A burla do Constitucionalismo: autópsia à política portuguesa no actual 

momento histórico: a pantomima, os pantomineiros e as pantominices do nosso mundo 

político,
351

 dada à estampa em 1905, sobre os vícios da sociedade do tempo, que ele se 

propõe não apenas (voltar a) diagnosticar como apontar remédios santos para os ditos. 

Embora não condene formas mais elevadas de convivialidade, próprias das classes 

abastadas ou remediadas, zurze as tabernas populares, propondo a sua redução ao osso, 

dado que assim se resolveriam quase todos os nossos motivos de decadência. Estava 

ainda longe o tempo dos slogans (tintos, brancos e palhetos) que beber vinho era dar 

pão a um milhão de portugueses… Além desta proposta de quase lei seca para a 

turbamulta, já se nota bem que os ideais positivistas andam pelas ruas da amargura e as 

convicções democráticas da Grande Revolução também não apresentam grande saúde. 

Pelo menos no que toca à igualdade, viste-la; sem uns copitos a fraternidade corre o 

risco de se apresentar pouco espontânea, e a liberdade à época tornara-se miragem, com 

a instabilidade governativa. João Franco formara o seu Centro Regenerador-Liberal, em 

1903, consumando a dissidência no seio dos regeneradores e opondo-se ao rotativismo 

com os progressistas — e, no ano seguinte, Portugal recebera a visita do kaiser 

Guilherme II e, para gáudio dos republicanos, do presidente francês, Émile Loubet. 

Ainda não era a República que estava a caminho, mas, sim, a ditadura. Gallis, por seu 

turno, continuava a escrever, não obras como A burla do Constitucionalismo, que, ao 

contrário da esmagadora maioria dos seus outros escritos, se encontra com facilidade 

em qualquer biblioteca pública, mas as impressões epistolares de Portugal colhidas por 
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um imaginário súbdito nipónico, que por cá se apaixonara por uma beldade de ligas 

douradas. São as Cartas de um Japonês (de Lisboa para Tóquio), Crítica dum Oriental 

acerca do Nosso País, dadas à estampa em 1907, ou seja, enquanto o seu alter ego   

Rabelais (ou outros) continuava a escrever, como de costume, dezenas de pequenos 

opúsculos com títulos tão sugestivos como Noites de Vénus, Cocotes e Conselheiros ou 

a série Os Serões do Convento352 até desaparecer em 24 de Novembro de 1910, pouco 

mais de um mês após a implantação da República, pela qual nunca terá demonstrado 

qualquer entusiasmo. Os ilustrados (e impolutos) institucionais voltaram-lhe 

soberanamente as costas e a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira lamenta-lhe 

as leviandades, enquanto a História da Literatura Portuguesa, de António José Saraiva 

e Óscar Lopes (pelo menos a edição que possuímos), ignora-o por completo. Lá no 

etéreo assento onde este pornógrafo-moralista subiu, se memória desta vida se 

consente, pensamos que não será coisa que lhe dê grande abalo. Mas a nós talvez 

devesse dar.  

Tirando um ou outro autor mais retintamente apegado à temática regionalista, todos 

estes que fomos mencionando fazem episódicas referências ao fado, geralmente pouco 

abonatórias. O poeta e dramaturgo Francisco Gomes de Amorim (1827-1891), grande 

amigo de Almeida Garrett, que escreverá as Memórias Biográficas (1881-1884) do vate 

romântico, genial dramaturgo e político bem-intencionado, regista no seu brincalhão 

Dicionário de João Fernandes (1878)353: 

‘FACADA – Abertura do infinito. 

FACÍNORA - Cantor que desafina. 

FADISTA – Esfaqueador lírico.  

FADO – Não digo que não, umas vezes por outras, e à porta fechada. É nacional e é 

bonito. Mas não abusem, porque já se rosna muito.’ 

É elucidativo, que, à época, as coisas que se gostava de ouvir, consideradas bonitas, 

devessem soar em segredo, pela calada, talvez somente nas tabernas que o Alfredo 

Gallis pretendia encerrar, para salvação da Pátria. Pensamos que de alguma forma, com 

as mudanças de gosto literárias e plásticas — e a perplexidade perante o falhanço das 

ciências sociais aplicadas à arte, tomando-a como algo possível de moldar ou produzir 

com microscópio e segundo leis infalíveis —, os escritores do nosso liberalismo 
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acabam, mesmo assim, por dar o retrato de uma classe política que, salvo honrosas e 

escassas excepções, vive para si própria, imersa nos prazeres proporcionados pelo poder 

e as benesses. O distanciamento do povo e da noção de serviço no parlamentarismo de 

então está bem traduzido no excerto atrás transcrito de O Bastardo, de Júlio Lourenço 

Pinto, com a personagem pronta a entrar na vida política por despeito e vingança. Será o 

tempo a ditar novas formas estéticas — e a traçar novas imagens do sistema parlamentar 

e dos seus actores, mas aí, entradas as primeiras décadas do século XX, com a vitória 

das ideias antiliberais e conservadoras de inspiração ruralista ficcionada, procurar-se-á 

demonstrar que todo esse período não passou de um equívoco alheio à nossa tradição 

histórica. Melhor ou pior, lutando contra as nossas insuficiências sobretudo 

educacionais, o nosso século XIX foi o da construção a passo muito miúdo do Estado 

moderno e também de toda uma simbólica cultural, bem como de novas relações entre 

governantes e governados. Também nele se alteram as formas de convívio entre o 

interior e o litoral, o centro e a periferia, enquanto (tal como as nossas artes reflectem) 

élites que deixavam muito a desejar asseguravam essa penosa caminhada. Não havia 

outras para assegurar o complexo administrativo de um país pequeno mas que nunca 

perderia a mania das grandezas. Todos os bacharéis se julgavam literatos, pelo que 

tinham de produzir algum livrito por vezes nem pela família lido; muitos possuíam 

alegados dotes para as artes plásticas ou, então, para a música e a poesia, tudo à 

semelhança dos reis artistas que tiveram o seu modelo não em D. Dinis mas no monarca 

consorte D. Fernando II (1816-1885), o Saxe-Coburgo-Gotha segundo marido de D. 

Maria II, que, mais tarde, viúvo relativamente alegre, desposaria morganaticamente uma 

cantora de ópera suíça, Elise Hensler, feita condessa de Edla. Caber-lhe-ia em herança o 

Palácio da Pena, obra do alemão W. von Eschwege, único exemplar do nosso 

romantismo com entrada garantida nos livros de História da Arte que cubram o período. 

Embora com pouco jeito para a política e as armas, D. Fernando foi suficientemente 

astuto para recusar a coroa da Grécia, em 1862 e, depois, em 1868, a da Espanha, 

quando Isabel II e o seu inefável esposo Francisco de Assis, vulgo Paquita la 

Mariquita,354 foram apeados. 

Vivemos a época dos grandes tribunos formados em Coimbra, críticos ferozes 

geralmente sem soluções para nada, cómodos à sombra da Carta Constitucional 
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outorgada pelo imperador do Brasil (D. Pedro I e também IV) até 1910, com um  

Parlamento representativo das nossas múltiplas insuficiências enquanto sociedade, 

eleito pelo caciquismo e demais debilidades de um sistema eleitoral que se mostraria, ao 

longo dos anos, irreformável. Não espanta que o deputado fosse talhado à perfeição para 

vilão de romance ou personagem ínvia de peça de teatro. Da verdadeira élite do País que 

não olhava com indiferença a modernidade, só Joaquim Pedro de Oliveira Martins 

aceitaria (por breve lapso de tempo) desempenhar tarefas ministeriais. Portugal 

transformava-se, sofria avanços nos mais diversos domínios, mas continuava decadente. 

Já no capítulo anterior aludimos ao divórcio entre governantes e governados, em todos 

os escalões da administração, ao descrédito sobretudo de pares do reino e deputados, 

ministros e regedores, junto da opinião pública, mais pela sua patente ineficácia do que 

pelas artes dos literatos que incessantemente os zurziam. Estes, não raras vezes, 

viajados pelos grandes centros europeus, pediam aos criticados proezas governativas 

que eles, mesmo que soubessem e quisessem, nunca poderiam fazer, por força das 

diferenças entre o nosso espaço e aqueles onde as boas ideias haviam sido colhidas. A 

expansão da Imprensa e consequente divulgação de arquétipos inadequados, através da 

literatura e da caricatura, aprofundará a negatividade do retrato da sociedade do 

liberalismo e do constitucionalismo, algo em que o naturalismo-realismo positivista  

tem grandes responsabilidades, e, por isso, talvez mereça algum estudo quando se 

procura enquadrar um fenómeno social. Mormente porque ao abolir sentimento e 

emoção românticos, privilegiando a infalibilidade científica, deixa pouca margem ao 

erro isento de má intenção ou à incapacidade fruto das limitações humanas, que passam 

à categoria de degenerescências. Alguns dos autores focados professavam ideais 

republicanos, e, quando a República foi implantada, desempenharam cargos de alguma 

importância, como já atrás focamos em relação a Teixeira de Queirós e Abel Botelho. 

Esses tempos sob o barrete frígio, que se avizinhavam como potenciadores de 

esperança, também se apresentariam amargos em muitos aspectos. E neles, igualmente, 

talvez por fado nosso, continuaria a ser válida esta letra da velha trova, alusiva às 

honrarias e a muitos que as recebiam:                                 

                                                (…) 

                                                Portugal sente-se ufano, 

Tem bom dinheiro cunhado, 

Mas quem o tem chama-lhe seu 

Ou herdou ou tem roubado. 
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                                               No tempo das barb’ras nações 

                                               Pregavam os ladrões nas cruzes, 

                                               Hoje no século das luzes, 

                                               Pregam as cruzes nos ladrões. 355 

 

 

3.2 — Ventos revolucionários na cidade-mãe da controversa trova  

 

A primeira geografia de cariz marcadamente político sobre Portugal deve-se ao 

anarquista francês Élisée Reclus (1830-1905), filho de um pastor calvinista, que teria 

com a mulher, Zéline, 17 rebentos. Muito ligado ao seu irmão Élie, o futuro geógrafo, 

destinado pelo progenitor ao sacerdócio, é enviado por este para a Prússia, onde já se 

encontrava o citado irmão, mas, se Élisée não se deu bem com o ensino religioso 

ministrado em Neuwied, aprendeu alemão, inglês e holandês, além de latim. De 

regresso a França, frequenta o colégio protestante de Sainte-Foy, vivendo em casa de 

uma tia materna, e fazendo nessa altura leituras de Saint-Simon, Comte, Fourier e 

Lamennais. Em 1848, ele e o irmão Élie inscrevem-se na faculdade de teologia 

protestante de Montauban, mas, em 1849, os dois irmãos decidem ausentar-se sem 

autorização para uma visita à região do Mediterrâneo. É por essa altura que Élisée 

desperta para a geografia, que ele encarará como saber profundamente ligado à 

sociedade. Os dois irmãos são expulsos da faculdade de teologia protestante — e, no 

início da década de 50, vamos encontrar Élisée em Berlim, onde sobrevive a dar lições 

de francês, ao mesmo tempo que estuda geografia na universidade. Meses depois, 

atravessa parte da França a pé, na companhia de Élie, contacta de perto com a vida dos 

camponeses e redige o seu primeiro texto considerado anarquizante.  

Surge entretanto o golpe de Estado de Luís Napoleão Bonaparte — e os dois irmãos 

indignam-se publicamente, pelo que de seguida têm de rumar a Inglaterra, onde passam 

grandes necessidades, tentando depois a sorte na Irlanda. O futuro geógrafo, depois de 

trabalhar como operário agrícola, decide tentar a Luisiana. Perceptor dos filhos de uma 

família de proprietários agrícolas de origem francesa, o antigo estudante de teologia 

contacta com o fenómeno da escravatura, algo que o revolta sobremaneira — e decide 

abandonar os Estados Unidos, depois de visitar a região do Mississipi. Tenta criar uma 
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exploração agrícola de café na Nova Granada, actual Colômbia, subsidiado pela família 

para quem trabalhara, mas não consegue levar a bom porto essa iniciativa, mormente 

porque adoece. Regressado a França, fixa-se em Paris, passa a ensinar línguas 

estrangeiras e entra na Sociedade de Geografia. Casa-se pelo civil com uma mulata do 

Senegal, Clarisse Brian, que lhe dará duas filhas, e adere à maçonaria, que acabará por 

abandonar devido ao ambiente reinante não se coadunar com a sua maneira de pensar. É 

por essa altura (1860), que a editora Hachette o encarrega de redigir guias destinados a 

viajantes, os guias Joanne, que o levam a visitar diversos países da Europa, entre os 

quais Portugal, onde se deslocará mais de uma vez. Em 1864, Élisée e o irmão Élie, que 

entretanto não fora bem sucedido com um banco destinado ao crédito ao trabalho e 

fundara um jornal intitulado Association, aderem à Associação Internacional de 

Trabalhadores, travam conhecimento com Bakunine, e passam a militar na clandestina 

Fraternidade Internacional. É no Segundo Congresso da Liga da Paz e da Liberdade, 

efectuado em Berna, em 1868, que se considera a adesão pública de Élisée aos ideais 

anarquistas. Começa assim uma intensa actividade de escrita e de participação em 

reuniões internacionais. Quando surge a guerra franco-prussiana, em 1870, Reclus 

entrega-se às actividades políticas, e, quando é proclamada a Comuna de Paris, integra 

como voluntário a Guarda Nacional, acabando por ser preso pelas chamadas forças de 

Versalhes, os inimigos figadais da tentativa revolucionária. Julgado em conselho de 

guerra e condenado à deportação para a Nova Caledónia, um movimento internacional 

de personalidades científicas inglesas e norte-americanas, sobretudo, consegue que as 

autoridades vitoriosas comutem a pena para uma década de banimento. A prisão não 

impedira o geógrafo de começar alguns dos textos que lhe darão renome, como a Nova 

Geografia Universal, que se publicará até 1894 (19 volumes). Os seus ideais também 

não esmorecem. Exilado na Suíça, Élisée assiste ao Congresso da Paz em Lugano 

(1872), funda uma secção internacionalista em Vevey e cria o jornal O Trabalhador, 

cuja temática principal é a educação das classes mais desfavorecidas e a defesa dos 

ideais libertários. As suas viagens prosseguem por diversas partes do globo, 

nomeadamente Estados Unidos, Canadá, América Latina e norte de África. Os seus 

contactos com figuras importantes do anarquismo continuavam, com relevo para 

Kropotkin, e, depois de breve permanência em França, aceita reger uma cadeira de 

Geografia Comparada na Universidade Livre de Bruxelas. A anulação desse curso, 

apesar de protestos da parte dos docentes, conduziria à fundação da Universidade Nova, 
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e nele Élisée pôde continuar a ensinar geografia, enquanto o seu irmão Élie ministrava 

conhecimentos de mitologia.                                      

O seu trabalho científico continuou e era de imediato traduzido em diversas línguas, e as 

suas iniciativas também prosseguiram, embora nem todas bem sucedidas, como a de 

uma editora de cartas geográficas, mas colabora no projecto de construção de um globo 

gigantesco. Embora sofrendo de angina de peito, continuou a viajar e morreu pouco 

depois de receber a notícia cara às suas convicções da revolta dos marinheiros do 

couraçado russo Potemkine (1905). Apresentado como o pai da geopolítica, o precursor 

da ecologia e das uniões livres (teve três mulheres e só casou com a primeira), 

preconizou o naturismo, era vegetariano e, como internacionalista, acreditava nas 

potencialidades do esperanto. Sempre se apresentou, no entanto, apenas como geógrafo 

mas anarquista, embora prezasse sobremaneira a sua condição de espírito livre, não 

havendo notícia que impusesse o que quer que fosse aos outros ou deixasse alguma vez 

de pensar pela própria cabeça.356
       

 

3.2.1 — Trunfo de monta na ligação ao Brasil independente 

 

Mas vejamos algumas das opiniões e referências que Portugal mereceu ao geógrafo 

Élisée Reclus, na sua Nouvelle Géographie Universelle, La Terre et les Hommes, 

L’Europe Méridionale, Paris, Librairie Hachette, 1875.357 Começaremos por uma breve 

alusão à Vue d’ensemble, mas, dado o fio condutor do nosso trabalho, a atenção centra-

se em ouvi-lo opinar sobre Lisboa, a cidade-mãe do fado, e também, claro, os 

portugueses, dada a ideologia deste peculiar e importante cientista. Nem por isso os 
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considerandos de ordem geral, com o seu pendor internacionalista e, no fundo, 

indiciadores de preocupações de equilíbrio entre as nações do norte e sul europeus, 

deixam de revelar não apenas  interesse como até flagrante oportunidade:     

Portugal é um dos mais pequenos Estados soberanos da Europa, embora durante um 

curto período da História, tenha sido o mais poderoso. Ocupa uma superfície inferior à 

de muitos governos da Rússia Europeia, e mesmo na sua pequena extensão apresenta-se 

escassamente povoado, excepção feita à parte setentrional, que é um dos territórios do 

continente em que os habitantes estão mais próximos uns dos outros. Antes de mais 

nada, pareceria, devido ao resultado natural das atracções geográficas, que Portugal 

devesse fazer parte integrante de um Estado ibérico, compreendendo todas as províncias 

transpirenaicas. Contudo, não é obra do acaso nem a consequência de acontecimentos 

puramente históricos, se Portugal teve quase sempre uma existência nacional 

independente da Espanha. (…) Foi pelo litoral e passo a passo que Portugal se 

constituiu em Estado independente; (…) Conhece-se a forma plena de sucesso como os 

marinheiros de Lisboa levaram e efeito a sua obra de descoberta: acabaram por dar à 

mãe-pátria um litoral imenso (…) Na África, na América, na Ásia, nas ilhas do extremo 

oriente, os territórios ditos como pertencentes ao imperceptível Portugal ocupavam uma 

extensão prodigiosa, da qual nenhum geógrafo pôde tentar dar-se conta. Semelhantes 

conquistas eram do domínio da epopeia; era necessário um Camões para cantá-las (…) 

Lisboa ocupou sempre um lugar elevado no rol das cidades dedicadas ao comércio. (…) 

Sem dúvida que a grande cidade portuguesa tornou-se ponto de reunião de diversas 

linhas de grandes navios transoceânicos; além disso, ela é ponto de partida da rede de 

caminhos de ferro europeia; mas que desvios bizarros faz ainda a via férrea para chegar 

a Madrid através das solidões da Extremadura espanhola e os planaltos da Mancha! 

Continua a faltar a Lisboa uma via de comunicação directa para a França e o resto da 

Europa, e isso deve-se não apenas à inveja dos espanhóis, mas também à falta de 

iniciativa dos próprios portugueses.(…) Quando Portugal perdeu [com a independência 

do Brasil] a única parte do seu império colonial que lhe dava uma importância real no 

concerto das nações, o pequeno povo europeu encontrava-se num estado de prostração 

verdadeiramente lamentável. (…) Aliás, o estado intelectual das diferentes regiões não 

deixava menos a desejar que o respectivo estado económico. (…) É verdade que esses 

ignorantes de Portugal, bem diferentes de tantos camponeses do norte da Europa, quase 

letrados e, contudo, continuando a ser grosseiros, sabem discutir com moderação, falar 

com elegância, e mesmo improvisar versos a que não faltam métrica, ritmo, nem 

verdadeira poesia. (…) No espaço de uma geração a instrução sofreu um forte 

incremento; uma grande parte do espaço que separava os portugueses das outras nações 
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da Europa do ponto de vista de civilização material encurtou, e cada dia a distância 

diminui. Desta forma, para citar apenas um exemplo, índice de todos os progressos de 

natureza económica, o país dotou-se já de uma rede de caminho de ferro, e todas as 

respectivas grandes linhas estarão completas dentro de poucos anos. (…) O comércio 

externo português quase triplicou desde meados do século, graças às linhas de 

embarcações a vapor que asseguram à navegação cerca de dois terços da sua tonelagem. 

Mais de metade dessas trocas faz-se com a Grã-Bretanha, país que noutros tempos tinha 

um monopólio quase total do comércio externo da Lusitânia. Torna-se fácil de 

compreender, mesmo do ponto de vista geográfico, esta grande influência da Inglaterra 

sobre Portugal. O litoral português encontra-se precisamente na rota que tomam os 

navios inglesas para se dirigirem ao Mediterrâneo, ao Brasil, ao Cabo da Boa 

Esperança, à Índia; nenhuma via marítima é mais frequentemente utilizada pelas frotas 

britânicas. (…) A importância crescente das trocas de Portugal com o Brasil, ao qual 

une agora um cabo telegráfico que repousa no fundo do oceano, é também um 

fenómeno necessário derivado da vizinhança relativa dos dois países, e pelas relações de 

parentesco e a comunidade de tradições existentes entre os dois povos. (…) Mas é com 

a Espanha, percebe-se, que a solidariedade comercial dos mercados portugueses deve 

ser cada vez mais íntima, apesar dos ódios antigos e da oposição dos interesses 

dinásticos. (…)358
  

Não deixam de ser curiosas  algumas observações do geógrafo anarquista sobre o nosso 

povo, capaz de compensar a falta de cultura literária com comedimento na fala e boa 

métrica nos versos. Já o músico espanhol Pedro Blanco (1883-1919), que se 

estabelecera no Porto e acabaria por cá vítima da fatal pneumónica, daria sobre os 

portugueses um interessante testemunho. Sem falar em fado, este pianista e compositor 

de recorte clássico seria até autor de Canções Portuguesas359
: 

Portugal é um País romântico, de um romantismo calmo e contemplativo, que vive da 

lembrança das suas glórias passadas, folheando o livro da sua História, para se lembrar 

dos seus heróis, das suas conquistas, e deixa-se acariciar indolentemente por um sol 

divino, em meio a uma paisagem admirável. A sua música, como o seu povo, é 

geralmente triste, indolente, melancólica e doce.
360

 

                                                             
358

 - Cf. Nouvelle Géographie Universelle, La Terre et les Hommes, L’Europe Méridionale, Paris, 

Librairie Hachette, 1875, capítulo referente a Portugal. A tradução foi feita pelo autor da tese.  
359

 - Quanto às  Canções Portuguesas de Blanco, as primeiras foram: O Senhor Reitor, A Fiandeira e Flor 

da Rua, com poemas de Maximiano Ricca, Carvalho Barbosa e João Saraiva. O músico espanhol musicou 

diversos poemas de autores de primeira grandeza, como A Rosa e o Lírio e Barca Bela, de Almeida 

Garrett. 
360

 - Pedro Blanco, La Musique Populaire Portugaise, in Revue Musicale, n.º 2, 15 de Fevereiro, Paris, 

1912. Tradução do autor da tese. 
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Voltemos a Élisée Reclus para dizermos que o geógrafo francês, depois de visitar 

Portugal em 1886, ou seja, mais de uma década volvida sobre a sua primeira digressão 

pelo nosso País, não teve dúvidas em escrever que as hostes anarquistas cresciam de dia 

para dia, registando-se não apenas acções de distribuição de propaganda, como a edição 

de um jornal.361    

Com profunda ligação aos meios do operariado que cultivava o fado — e que pensava, 

como Avelino de Sousa, ser a trova meio privilegiado para a luta social —, o ideal 

libertário criou fundas raízes entre os trabalhadores integrantes de um proletariado 

urbano que o nosso endémico atraso só tardiamente vira nascer em relação a nações 

mais desenvolvidas. Esse começo de politização dos meios ditos operários ocorrerá com 

muita lentidão, num País dominado por sentimentos católicos, por vezes não mais do 

que simples manifestações atávicas ditadas pela tradição ou meras comparências a 

cerimoniais, mas inculcadores de temor pelas hierarquias e travões às contestações 

sociais fundamentadas. É curiosa a percepção do antigo communard Reclus sobre o 

nosso importante surto desenvolvimentista no fontismo, enquanto o músico espanhol, 

mais tarde, é certo, mas tendo feito vida por cá, nos chame duas vezes indolentes, ao 

escrever numa revista francesa, além de contemplativos e sempre com os olhos postos 

no passado. São características pouco compagináveis com dinamismo e progresso, seja 

económico, social ou de outra qualquer natureza…  

Mesmo com o impulso dos melhoramentos materiais, o País continuava a padecer de 

muitas carências — e as piores porventura de natureza educacional. Até mais de metade 

do século XIX, a agricultura dominava o tecido económico e só restava emigrar a quem 

procurasse libertar-se das tarefas do campo. Poucos podiam aspirar a uma vida com 

alguns horizontes de promoção social, se permanecessem no tempo suspenso das 

aldeias, onde certamente não se conseguiria adquirir qualquer consciência política, 

apesar das relações de solidariedades tecidas desde tempos imemoriais. Se é certo que a 

perda do Brasil representou um golpe muito sério, nem por isso ficáramos sem império 

ou fôramos irradiados da Europa… Digamos que desapareceram, para muitos, formas 

de vida fácil, aliás tuteladas de longe pelo poder da mais velha aliada, principal parceira 

comercial, muito mais à vontade desde a abertura dos portos brasileiros. A bem-

intencionada revolução liberal de 1820 e a Constituição de 1822, esfumar-se-iam nas 

guerras intestinas (1832-1834) dilacerantes, entre liberais e absolutistas, os primeiros 
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 - Cf.  Edgar Rodrigues, O despertar operário em Portugal, 1834-1911, Lisboa, Sementeira, 1980, p. 

197. 
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desejosos de restabelecer o Antigo Regime e esquecer que existira a Revolução 

Francesa, e os segundos, mais actualizados mas nem por isso completamente isentos, na 

sua maioria, desejando impor a predominância da burguesia das profissões liberais e dos 

proprietários mais esclarecidos. Retratou-os como ninguém Domingos António de 

Sequeira (1768-1837), decidido a passar de súbdito a cidadão, num momento da vida 

em que decidiu tomar opções.  

Se ainda nos anos 30 do século XIX surgiria uma associação mutualista operária, só em 

1850 apareceria o jornal Eco dos Operários,362 fundado pelo escritor, dramaturgo e 

folhetinista  António Pedro Lopes de Mendonça (1826-1865) — então defensor de um 

socialismo utópico como o preconizado por Pierre-Joseph Proudhon —,  juntamente com  

Francisco Maria de Sousa Brandão e Francisco Vieira da Silva Júnior. Assim  nascia um dos 

primeiros órgãos de Imprensa nacionais destinados a difundir  o socialismo. Entusiasmado com 

a Regeneração, cedo Lopes de Mendonça tomaria esse rumo político, tornando-se 

deputado pouco eficiente e acabando por enlouquecer. 

Os grandes acontecimentos revolucionários europeus da época, como a fundação da 

Associação Internacional dos Trabalhadores (1866) ou a Comuna de Paris (1871), eram 

conhecidos pela elite que lia jornais numa nação de analfabetos. Textos sobre os ideais 

mais avançados estavam, apenas, ao alcance daquele pequeno número dos seus adeptos, 

como Antero de Quental ou Jaime Batalha Reis. Tornou-se importante o repto lançado 

por alguns activistas espanhóis para que fosse fundada em Portugal uma secção da AIT, 

projecto a que aderiram, além dos anteriormente citados, José Tedeschi e Azedo Gneco, 

entre outros, registando a secção da capital alguns milhares de adesões e outro tanto 

sucedendo à criada no Porto (a indústria portuguesa concentrar-se-ia, durante longos 

anos, nas regiões lisboeta e portuense). A esquerda nacional apoiava-se no ideário do já 

mencionado Proudhon, além do preconizado por Charles Fourier (1772-1837) — e pelo 

de Bakunine (1814-1876), mais tarde, sendo menos atraída por Karl Marx. Seria um 

operário relojoeiro suíço, da parte italiana da Confederação Helvética, José Fontana 

(1840-1876), radicado entre nós, um dos mais operosos batalhadores pelos ideais 

socialistas, não apenas através de artigos em jornais como escrevendo cartas a Marx e 

Engels. Quando se suicidou, atormentado pela tuberculose, Fontana estava filiado na 

Maçonaria, mas antes lutara pela melhoria das condições de vida das classes laboriosas. 

Sócio-gerente da Livraria Bertrand, é dele a redacção dos estatutos da Associação 

Fraternidade Operária, embrião do Partido Socialista de então, tendo também 
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 - A BNP disponibiliza-o em pdf.  
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colaborado nos estatutos do  Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes 

Laboriosas.363 Se nos primeiros anos da década de 70 do século XIX as associações de 

trabalhadores contavam mais de dez mil aderentes, nem por isso o País deixara de 

possuir uma economia predominantemente agrícola, caracterizada por um minifúndio a 

norte, que obrigava à continuação da emigração, sobretudo para o Brasil, enquanto a sul 

dominava o latifúndio. Quanto à ideologia das classes laboriosas, se alguns elementos 

aderiam ao republicanismo, vingavam as ideias libertárias e a consequente luta de 

classes, difundindo-se o anarquismo nalgumas cidades do País, numa altura em que 

Lisboa rondava ao findar a centúria os 300 mil habitantes e o Porto cerca de metade.364
 

De salientar a importância da visita atrás citada de Élisée Reclus a Portugal em 1886, 

dado que no ano seguinte, surgiam grupos comunistas-anarquistas nas duas principais 

cidades portuguesas, e era dado à estampa o jornal Revolução Social. Deve dizer-se, 

aliás, que o nosso anarquismo foi fértil em publicações: além de simples folhetos e 

volumes de escassas páginas (Biblioteca do Revoltado, Biblioteca do Grupo Anarquista 

Revolução Social, O Mundo Novo, Biblioteca dos Trabalhadores, Biblioteca 

Anarquista, Biblioteca dos Trabalhadores Anarquistas do Porto), surgiram diversos 

jornais, entre 1890 e os primeiros anos do século XX, como A Revolta, A 

Propaganda, O Agitador, O Lutador, Grito de Revolta,  A Ideia,  A Aurora, O 

Proletário, A Greve, A Sementeira, O Despertar , O Libertário, Paz e Liberdade, A 

Vida, A Manhã… Outros apareceriam mais tarde, já em pleno século XX.  

De sublinhar que a longa luta pelo derrube da monarquia, personificada na figura do 

Caçador Simão, criada pelo estro de Guerra Junqueira, envolveu militantes de diversas 

tendências (republicanos, socialistas, anarquistas…), que tiveram de fazer face a uma 

dureza crescente das autoridades, que usava a força de uma forma sistemática. Esses 

obreiros de uma causa comum, embora com ideais e até métodos de actuação diferentes, 

vindos de quadrantes sociais distintos, tinham no anticlericalismo um dos pontos de 

união, dada a influência da Igreja Católica na vida do País, embora mesmo no seio dela 

existissem adeptos de mudança. Escusado é pensar-se que o fado poderia estar ausente 

dessa vertente de contestação ao regime, como se prova pelos exemplos a seguir 

focados. Se o positivismo era saudado com quadras como esta: 

                                                             
363

 - Cf. Luís de Figueiredo, Almanaque José Fontana, Lisboa, 1855; Maria Manuela Cruzeiro, Vida e 

acção de José Fontana, Lisboa, Fundação José Fontana, 1990; Gabriele Rossi, José Fontana en Suisse, 

Bellinzona, Fondazione Pellegrini-Canevascini, 1990. 
364

 - Cf.  E. Rodrigues, O despertar operário em Portugal (1834-1911), Lisboa, 1980. 
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                                             Não existe a Divindade 

                                             Nas regiões siderais, 

                                             Nelas só vê a ciência 

                                             Matéria e nada mais.365 

Também as havia com alusões chistosas: 

                                                        Duas coisas há no mundo 

                                            Que eu não posso compreender: 

                                            Que é o ser padre e pecar, 

                                            Ser cirurgião e morrer. 

                                                        O pobre do Zé-Povinho 

                                            Por todos é enganado, 

                                            Ainda corre a foguetes, 

                                            E por fim fica pasmado.366 

Ou as mais sérias: 

                                            Desejava me dissessem 

                                            Esses sábios da ciência, 

                                            Se estaria em seu juízo 

                                            Quem se tira a existência. 

                                          

                                            Alerta, oh liberais, 

                                            Não temamos a reacção, 

                                            Batalhemos até morrer 

                                            Contra a falsa religião! 

 

                                           Visto que nada escapa 

                                           À vil falsificação 

                                           Deve ser analisado 

                                           O fabrico da geração.367       

 

E as glosas deliberadamente interventoras: 

                                      

                                         Deus, diabo, inferno e céu, 

                                         Baptismos e confissões, 

                                         Sermões e missas cantadas, 

                                         Tudo isso são palões. 

                                         (…) 

                                                    Os ministros da religião 

                                        Essa indecente canalha, 

                                        Dizem ao povo: trabalha! 

                                        Mas eles mexerem-se, não; 

                                        A sua árdua missão 

                                        É sim das mais engraçadas, 

                                        Dizem latim às carradas,  

                                        Papam hóstias, bebem vinho, 

                                        Impingem ao Zé-Povinho 

                                                             
365

 -  Cf. João Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado, Lisboa, Dom Quixote, 5.ª edição, 2003.  
366

 -  Idem, ibidem. 
367

 - Idem, ibidem. 
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                                    Sermões e missas cantadas. 

 

                                    Tem cada um uma ama 

                                    Nova e que seja peixão, 

                                    Que lhe trate da refeição 

                                    E durma com ele na cama; 

                                    À vida do padre se chama 

                                    Vida de mortificações,  

                                    Inzoneiros e mandriões, 

                                    D’onde só o mal germina, 

                                    O seu Deus, sua doutrina, 

                                    Tudo isso são palões.368  

 

Nunca é de mais sublinhar o papel da trova numa vertente de crítica social e luta por 

novos ideais, afirmando-se assim também como veículo de propaganda política, numa 

altura de mudança desejada sobretudo pela pequena-burguesia urbana dos funcionários 

públicos de escalão inferior, empregados comerciais, professores primários, entre 

outros, e  proletariado mais politizado das indústrias das então duas cidades dominantes 

no País. Por vezes a linguagem poderá parecer crua e os versos falhos de inspiração, 

mas há que atender-se que enfileiravam em manifestações de carácter panfletário. 

Portugal, afinal, fora vivo em palavras duras e vivas polémicas entre os integrantes das 

suas élites. Basta que nos lembremos que na sequência de uma polémica, iniciada por 

Antero de Quental, então um jovem de vinte e poucos anos, em 1865, com a famosa 

Carta Bom-Senso e Bom-Gosto e crismada pela História da Literatura como Questão 

Coimbrã, pondo em causa a poesia ultra-romântica e não só, e o seu papa, António 

Feliciano de Castilho (1800-1875), este, embora procurasse aparentar indiferença contra 

o ataque dos jovens defensores do naturalismo-realismo — e sobretudo o seu antigo 

aluno nos Açores e Lisboa —, na intimidade, passou a tratá-lo por pantero do quintal no 

seu antro de Celas, tolo e doido, parvo, zaranza, asno, javardo, bácoro que chafurda 

por Coimbra.369 Quando Ramalho Ortigão decidiu terçar armas com Antero, o 

venerando pedagogo invisual acrescentou aos mimos anteriormente citados o de 

espadachim velhaco,370 enquanto os seus apoiantes mais inflamados se encarregavam 

dos epítetos mais soezes. Antigo companheiro de brincadeiras do poeta em São Miguel, 

o futuro segundo visconde de Castilho, Júlio (1840-1919), autor dos livros 
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 - Idem., ibidem. 
369

 -  Cf. Castilho e Camilo – Correspondência trocada entre os dois escritores, prefácio e notas de João 

Costa, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1924. 
370

 - Ibidem. 
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incontornáveis sobre Lisboa, limitava-se a chamar ao velho amigo Lutero de Quental,371
 

algo que terá soado mais como elogio do que vitupério a quem tudo queria reformar e 

modernizar. Diz-se, verdade ou não, que o rei D. Carlos tratava o seu reino pelo 

simpático termo de a piolheira, algo que Rafael Bordalo Pinheiro teria ouvido ao 

soberano em Paris — e que Raul Brandão regista nas suas Memórias.372 Se o fazia, vem 

na sequência dos intelectuais sempre insatisfeitos com o País, e entra num certo 

anedotário nacional fértil em termos fortes. O escritor e filósofo espanhol Miguel de 

Unamuno (1864-1936) refere esse adjectivo num texto dedicado a D. Carlos,373 mas 

também a ele se deve o elaborar sobre um povo de suicidas,374 que alegadamente 

seríamos… Muito mais tarde, o antigo deputado socialista e reitor da Universidade de 

Salamanca, apoiante convicto da rebelião chefiada pelo general Francisco Franco, que 

daria lugar à Guerra Civil de 1936-39, haveria de interrogar-se muito mais 

dramaticamente sobre os espanhóis. Insultado em plena Universidade, durante um acto 

solene, pelo general José Millán-Astray (1879-1954), fundador da Legião Estrangeira 

Espanhola e grande mutilado, o autor de Niebla teve, apesar de tudo, o seu momento de 

grandeza, ao fazer frente ao sinistro militar do viva la muerte!,375dando-se conta da 

imensa tragédia em que o seu País irremediavelmente mergulhara.376
  

 

3.2.2 — Republicanos beneficiam de fileiras anarquistas mais fortes… 

 

Voltemos aos anos portugueses anteriores à implantação da República, caracterizados 

pela feroz repressão, as deportações para as colónias, não raras vezes verdadeiras 

sentenças de morte, enquanto por cá caíam os salários do operariado e dos artesãos, e 

subia o preço dos bens de primeira necessidade. É certo que a indústria sofre algum 

incremento nos primeiros anos do século XX, mas a criação de riqueza mostra-se 

insuficiente para que não aumente o descontentamento. Existe um ambiente propício, 

portanto, para que as fileiras anarquistas engrossem, difundindo a sua mensagem de luta 

por uma sociedade diferente, como preconizam os textos dos grandes teóricos. Os 
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 -Júlio de Castilho, O Senhor António Feliciano de Castilho e o Sr. Antero de Quental, Lisboa, 

Imprensa de J.C. de Sousa Neves, Novembro, 1865.  
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 - Raul Brandão, Memórias, vol. I, Lisboa, Relógio d’Água, 1998, p. 46. 
373

 - Cf. Miguel de Unamuno, Por tierras de Portugal y España, 1911. 
374

 - Idem, ibidem. 
375

 - Um dos gritos de combate da Legião, soltado  pelo  militar em plena cerimónia, complementado com 

um estúpido e rancoroso abaixo a inteligência!  
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 - Cf.  Hugh Tomas, A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Ulisseia, s/d. 
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movimentos grevistas intensificam-se, numa altura em que as associações de classe — 

todo o sindicalismo, mesmo o de tendência socialista — registam cada vez mais 

adesões. Aumenta a coordenação entre grupos, a repressão começa a não surtir efeito e 

as posições radicalizam-se. Poucos acreditam numa melhoria da situação através do 

voto e da representação parlamentar — a República burguesa passa a ser vista como um 

passo em frente, embora não deva confundir-se com a Revolução. Os republicanos, 

aliás, beneficiarão de muitos votos dos sectores operários, alcançando uma 

representação institucional que transcendia a sua habitual base política, assente na 

pequena-burguesia.377 Ao fado canta-se com garbo: 

                                               Um de maio, alerta! alerta! 

Soldados da liberdade! 

Eia avante, é destruir 

Fronteiras e propriedade. 

                                    (…) 

Lutemos pelo ideal 

D’onde o nosso bem dimana, 

Sigamos José Fontana 

E Antero de Quental; 

abaixo o vil capital 

Inimigo da igualdade, 

Haja solidariedade, 

Sigamos um trilho novo, 

Avante, filhos do povo,  

Soldados da liberdade!  

(…) 

Abaixo o militarismo, 

              Que também é retrocesso,  

Trabalhadores do progresso, 

Defensores do socialismo! 

Um belo positivismo 

Mostrai à vil sociedade, 

Que a terra é da humanidade. 

Que é de todos quanto encerra, 

Que não pode haver na terra 

Fronteiras e propriedade!378 

 

É facto que a questão do uso da acção directa estabelece uma linha divisória mesmo em 

sectores que partilhavam um ideário revolucionário, mas também havia republicanos 
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1988, p. 24. 
378

 - Os Mais Lindos Fados e Canções (Portugueses e Brasileiros), Lisboa, Barateira, s/d., p. 30. 
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dispostos a pegar em armas. A Carbonária Portuguesa nascerá por volta de 1897, tendo 

como grande impulsionador Artur Duarte Luz de Almeida (1867-1939), quando já 

existiam outras duas: a denominada de Coimbra e a dita dos anarquistas, com o 

jornalista Heliodoro Salgado, o tradutor de Proudhon, como figura preponderante. 

Vicissitudes diversas levam que seja a Carbonária Portuguesa a absorver não apenas os 

sobreviventes das outras duas, como a conseguir que a ela adiram elementos de diversas 

camadas da população, que muita importância virão a ter na luta futura. Assim, além de 

republicanos mais radicais, funcionários públicos de posições modestas e estudantes dos 

estabelecimentos de ensino médio e superior, alguns porventura devido a um sentimento 

romântico em relação a sociedades secretas, passaram a integrar também a organização 

oficiais inferiores, como então eram designados os sargentos, do Exército e da Armada. 

Quando ocorre o Congresso Operário de 1909, ano marcado pelo de maior número de 

paralisações grevistas durante a Monarquia (173), no seio dos sectores socialistas e 

anarquistas envolvidos no sindicalismo subsistiam poucas divergências e era a questão 

de mudança do regime que se erigia em toda a sua urgência e importância.        

Tendo tirado o nome da palavra italiana carbonari (carvoeiros), os carbonários tinham 

como célula-base organizativa o canteiro (compunham-no cinco elementos ou cinco 

bons primos, os rachadores), também significando a palavra local de reunião. Estes 

membros da organização secreta só se conheciam entre si, dado que noutras reuniões 

usavam capuz ou mascarravam a cara de negro. Dotado de liberdade operacional, cada 

canteiro estava submetido a uma choça, instância que coordenava, geralmente, a acção 

de quatro canteiros, seguindo-se outras sempre em ordem crescente de autoridade: 

barracas, vendas e a alta-venda, cúpula da organização. Havia rituais de iniciação e 

recepção para novos elementos e, em princípio, tal suporia admissão feita por uma 

instância superior à choça, mas, segundo se pensa, talvez o rachador (o termo possui 

uma relação com a denominada Maçonaria Florestal Carbonária) pudesse às vezes ser 

admitido por aquela unidade de supervisão de canteiros.379 De salientar que a esta 
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organização pertenceram o almirante Cândido dos Reis, um dos chefes da revolução 

republicana de 5 de Outubro de 1910 e o também mais tarde oficial-general da Armada 

António Maria Machado Santos, justamente apelidado o herói da Rotunda, pela sua 

decidida e decisiva acção para o derrube da Monarquia.  

Prelúdio da mudança de regime, chegamos aqui a um acontecimento incontornável, que 

ainda hoje marca o imaginário nacional: o regicídio de 1 de Fevereiro de 1908, no qual 

pereceram o rei D. Carlos e o príncipe-real D. Luís Filipe, ficando ferido o segundo 

filho, D. Manuel, futuro rei. Assunto sempre com recortes misteriosos, mesmo mais de 

um século volvido sobre a sua ocorrência, que conheceu grandes repercussões 

internacionais, foi sendo atribuído à Maçonaria, aos republicanos e, claro, à Carbonária. 

Esta última parece ter sido, com efeito, a responsável por tal acção directa. Mas terá 

estado sozinha?  

Antes de mais nada, convirá fazer uma muito breve contextualização dos últimos 

acontecimentos marcantes antes da tragédia ocorrida no Terreiro do Paço. A 20 de 

Novembro de 1906, quando se discutia a questão dos tabacos (um dos escândalos do 

regime), o deputado republicano Afonso Costa interveio e, referindo-se àquele problema 

e ao dos adiantamentos à casa real (outra fonte de controvérsia constante), proferiria 

uma das suas frases de grande efeito: Por muito menos do que fez o sr. D. Carlos caiu a 

cabeça de Luís XVI no patíbulo! Gerou-se grande confusão e o presidente da Câmara 

dos Deputados decidiu a expulsão do parlamentar, apelando para tanto ao auxílio de 

elementos da Guarda Municipal. Nesse momento, um outro deputado republicano, 

António José de Almeida, gritaria: Soldados! Com a minha voz e as vossas baionetas 

vamos proclamar a República e fazer uma Pátria nova!...Alexandre Braga também 

interveio e acabaram os três expulsos e suspensos. Levado a tribunal por insultos ao rei, 

em 1907, o poeta Abílio Guerra Junqueiro afirmaria, numa altura em que já não podiam 

ser maiores as restrições governamentais à liberdade de Imprensa:  

Acusam-me de injúrias ao rei de Portugal. Porquê? Porque chamei à sua realeza uma 

tirania de engorda e vista baixa. Injuriar é caluniar. Sendo incapaz de calúnias, sou 
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incapaz de injúrias. Se eu, exaltando-me, iniquamente acusasse o mais humilde, o mais 

indefeso dos homens, volvido a mim, suplicaria o seu perdão.(…) Pois bem: as palavras 

de que me acusam, meditando-as com a alma serena e os olhos em Deus, nem delas me 

envergonho, nem delas me arrependo. Foram justas. Eu não aludo à vida íntima do Sr. 

D. Carlos. Aludo, é o meu direito e o meu dever, à sua vida de monarca. Ora a história 

do rei de Portugal, a todos manifesta, em quatro palavras se desenha: incúrias e 

desmandos, arbítrios e bocejos.(…) Se a lei, diante dos actos de um homem, nocivos à 

existência de quatro milhões de criaturas, me tolhe o direito de os combater e condenar, 

se a lei me obriga a ser injusto e ser indigno, renego a lei, odeio a lei e não a cumpro. 

Porque não há lei de tirania, que me obrigue a faltar à lei suprema da verdade.
380

 

 

Falava-se constantemente em conjuras, ameaças aos republicanos, possibilidade de mais 

deportações, o ambiente tornava-se cada vez mais pesado. Muito se tem mencionado a 

conspiração envolvendo o visconde da Ribeira Brava, Francisco Correia de Herédia 

(1852-1918) — que viria a ser assassinado quando estava sob custódia policial, durante 

o sidonismo —, José de Alpoim, Afonso Costa e Alexandre Braga. Talvez também dela 

fizessem parte os oficiais da Armada Cândido dos Reis, Carlos da Maia e Machado 

Santos. O plano consistiria em prender o ditador João Franco e levá-lo para um vaso de 

guerra surto no Tejo, mas tem sido também afirmado que esta aliança entre 

monárquicos membros da Dissidência Progressista e o Partido Republicano visaria um 

autêntico golpe de Estado, para implantação da República. Marcada para 28 de Janeiro 

de 1908, a intentona do elevador da Biblioteca (existente então à calçada de São 

Francisco), pois desse local seria dado o sinal para início da acção, ver-se-ia gorada pela 

falha mecânica do ascensor e pelas autoridades. Na sequência desta acção sem 

consequências, foram presos Afonso Costa, Egas Moniz, João Pinto dos Santos e o 

visconde da Ribeira Brava, tendo José de Alpoim logrado escapar para Espanha. 

Teixeira de Abreu, ministro da Justiça, submeteu então ao soberano, em 31 de Janeiro 

de 1908, um decreto possibilitando a deportação para as colónias dos visados, sem 

prévio julgamento. Ao firmar o diploma, o monarca terá dito (verdade ou lenda?) que 

estaria a assinar a sua própria sentença de morte.  

Com efeito, no dia seguinte, ao regressarem a Lisboa vindos de Vila Viçosa, o rei, a 

rainha D. Amélia e os dois príncipes, transportados em landau descoberto rumo ao 

Palácio das Necessidades, seriam atacados a tiro, no Terreiro do Paço, acto que dois 
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regicidas pagaram com a vida no local do crime, tendo a polícia abatido, na ocasião, um 

passante, João Sabino da Costa, de 21 anos, modesto oficial de ourives.381  

A Maçonaria sempre se procurou distanciar de qualquer possível envolvimento no 

regicídio — e continuou a fazê-lo ao longo dos tempos. Assim, tudo teria sido obra de 

um canteiro integrado por radicais de A Coruja, organização ligada à Carbonária e, 

dentre os conspiradores, são indicados os nomes dos dois homens abatidos no Terreiro 

do Paço, Alfredo Luís da Costa e Manuel dos Reis da Silva Buíça, bem como o do 

futuro escritor consagrado Aquilino Ribeiro, adversário activo do regime do Estado 

Novo mas muito admirado por Salazar como grande prosador de pendor regionalista e 

vernáculo. Todos os visados costumariam, reunir-se no Café Gelo, no Rossio, 

certamente com outros carbonários, e ali terão começado a congeminar a acção.382 

Alfredo Costa (1883-1908), alentejano de Casével, teve diversas profissões, desde 

jornalista a empregado no comércio, passando por caixeiro-viajante. Conta o escritor:  

Na loja maçónica a que pertencia tornou-se proverbial esta sua espada em riste, não 

apenas de Dâmocles. Noutro número do jornal escrevia: Sou pelas greves, como sou por 

todos os meios de resistência empregados pelo fraco, pelo oprimido, em defesa dos seus 

mais legítimos interesses quando extorquidos pelo forte, arvorado em opressor. (…) 

Sempre que um Patife tenta ferir a nossa dignidade ou um ladrão nos quer tirar a 

bolsa, é dever sagrado atirarmo-nos a ele sem olharmos às forças de que dispomos e às 

consequências da luta. (…) Para os patrões burgueses que nos exploram, e nós servimos 

sabujamente, vai o meu mais activo ódio e a minha viva repulsa.383 

Já Manuel dos Reis Buíça (1876-1908), transmontano, filho de sacerdote pároco em 

Vinhais, alista-se no Exército, alcança o posto de segundo-sargento de Cavalaria, torna-

se notado por possuir uma pontaria invulgar, mas razões disciplinares inviabilizam-lhe a 

carreira das armas, que abandona em 1898. Passa a dedicar-se ao ensino no Colégio 

Nacional e dá lições privadas de música e francês, certamente para fazer face às 
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despesas com a família, dado que tinha dois filhos pequenos e era viúvo à data do 

atentado. O autor de Malhadinhas dele diz, nomeadamente: 

A aparência, toda ela de franzino, mascarava-lhe inteiramente o génio assomadiço e a 

coragem que não era tarda nem jamais foi receosa a medir-se. Parecia um delicado – 

destes homens para produzir os quais a vida das cidades esculpiu sobre a carne de 

gerações e gerações, desengrossando, limando, amaneirando – e era uma planta vivaz 

das serras. Só os olhos muito móveis e azuis, mas sem crueza, traíam nele o ânimo 

expedito e a índole que, além de resoluta, era exaltada. (…) Muito mais que a identidade 

de ideias haviam-no imposto ao grupo revolucionário do Gelo, que paradoxalmente via 

o mundo através de Nietzsche e dos pensadores russos, as virtudes do homem instintivo, 

generosidade, espontaneidade, poder de estimar e admirar, ao contacto dos quais o 

homem de pensamento se desvanece e toma de estima. Buíça era republicano – o que ao 

tempo, em muitos, significava política da extrema-esquerda –, contudo menos por 

convicção profunda que por flânerie  do espírito. Para seres e coisas que se movessem 

fora da sua esfera não tinha paixão e muito menos interesse. A sua fisionomia peculiar 

era a de céptico, jogando um desdém vulgar sobre tudo. Agora, comprazer com os 

amigos era nele uma força cega e despótica até o absurdo. (…) Tanto a sua mentalidade 

como a sua cultura literária não eram comuns. (…) Praguejava como um borracho 

diante da porta fechada. Era isto tudo, galante, franco, liberal, corajoso, blasonador, 

incoerente muitas vezes, parlapatão mais de uma, sem equilíbrio na vida, sem disciplina 

moral, uma ou outra anomalia medrando a meio de sentimentos que, além de serem 

puros, pareciam dever ser inibitórios.(…) pai de família extremosíssimo, (…) prezando 

a esposa, entabulou ainda em vida dela correspondência delico-doce com uma menina 

de Lisboa.(…) Buíça era argamassado, em grau extremo, das virtudes e falhas da terra 

portuguesa, num lineamento ora confuso, ora recto, sendo as contradições a sua lógica, 

como o ar efeminado a sua maior mentira.384 

3.2.3 — As investigações cíclicas (e eternas) sobre o regicídio 

Antigo seminarista, beirão, figura de relevo das nossas letras e autor de obra vasta, 

grande frequentador das tertúlias do Chiado, Aquilino Ribeiro (1885-1963) seria preso 

em 1907, quando numa casa da rua do Carrião, em Lisboa, onde vivia (era à data 

jornalista), ocorre uma explosão devido a deficiente manipulação de explosivos. 
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Verificam-se duas vítimas mortais: o médico Gonçalves Lopes e o comerciante 

Belmonte de Lemos. Demos a palavra ao escritor: 

No dia 9 de Novembro de 1907, à tarde, hora em que o Rossio, ao tempo com a placa 

central calcetada em ondas do mar, estava coalhado de ociosos, fui abordado por um dos 

cabecilhas da Alta Venda, Luz de Almeida. […] Foi ele que organizou as forças secretas 

da Revolução, das quais conhecia, se não iniciara, indivíduo por indivíduo na sua vida e 

índole. Carbonária lhe chamou à maneira italiana […].Disse-me ele: – Temos de retirar 

do consultório do Dr. Gonçalves Lopes a metralha que lá tem. A polícia já veio fairar à 

escada. Convinha-me, uma vez que mora para os lados de S. José… numa rua que nem 

ao Diabo lembra, que a guardasse no seu quarto, por algum tempo. Pode ser, não? – Eu 

moro, de facto, numa rua sossegada, a Rua do Carrião. Mas vai dar à Rua do Passadiço, 

agora muito frequentada da bufaria por causa do José de Alpoim…Considerou um 

momento e tornou: – Se não estou em erro, a Rua do Carrião vai dar à Rua do 

Passadiço, mas não lhe é perpendicular. Quer dizer, pois que de lá se não vê a casa do 

Alpoim, não tem mal nenhum.– Sim, da minha rua não se avista a casa do Alpoim, mas 

há outro inconveniente: a dona da casa é uma grande bisbilhoteira. Nada lhe escapa… – 

Não tem uma mala que se feche à chave? Plantou-se diante dos meus olhos o meu baú 

de embarcadiço […].385 

Testemunha preciosa de um acontecimento de grande importância política e emocional 

para a sociedade portuguesa — como atrás se disse, comoveu toda a Europa e não só —, o 

autor de A Casa Grande de Romarigães sustenta que o atentado se destinava a eliminar João 

Franco e não a família real. Tem o prosador também o cuidado de mostrar a sua discordância 

com o regicídio, a sua repugnância, mesmo, acentuando que se encontrava escondido, dado que 

conseguira fugir à polícia, que o detivera na sequência da explosão da rua do Carrião. 

Avaliemos as suas palavras: 

(…) Alfredo Luís da Costa [o regicida alentejano]. Após a troca de cumprimentos, 

disse-me de salto: – Até que enfim. Tenho o grupo que há-de ir esperar João Franco… 

– Que gente leva consigo? – Levo o Buíça… – isto dizendo torceu-se todo e olhou para 

mim como a consultar-me. – Levo o Buíça, mas com certa relutância. Você sabe, o 

Buíça tem dois filhos menores. Morreu-lhes a mãe… Que seria dos pobrezinhos se o pai 
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perdia a vida na aventura, primeiro desamparados, depois que ominoso não os esperava 

pela vida fora, filhos de homicida!? (…) – Que me diz ao decreto que Teixeira de Abreu 

levou a Vila Viçosa a assinar e ontem publicado nos jornais? Eu já sabia há dois dias, 

pelos nossos informadores, que roda de navalhas se estava a armar contra os 

republicanos. (…) – Sério, sério: leu bem o decreto? O João Franco faz de conta que vai 

dar uma batida aos lobos na serra da Gardunha. Agora, ainda mais responsável que ele é 

o rei. – Mais responsável…? – Salta à vista. Este decreto, que é senão um pacto de 

criminosos depois da liquidação miserável dos adiantamentos? Desde esse dia, o rei é o 

capitão da quadrilha, que promoveu Franco a seu lugar-tenente. O que D. Carlos 

merecia sei eu… (…) – E se o Franco lhes falhar na Rua Alexandre Herculano. [O 

ditador tinha casa nessa artéria lisboeta.] – Vamos dar-lhe caça até o descobrir. Nem no 

meio do inferno nos escapa. Ele há-de ir hoje ao Terreiro do Paço esperar a Família 

Real. Fuzila-se mesmo lá! – Não pense nisso! É correr grandes riscos… – É e não é. 

Assim que a fera esteja em terra, temos a revolução na rua. A questão é aguentar… (…) 

Alfredo Costa estava perfeitamente à vontade, sereno, como se combinasse um passeio 

a Vila Franca para ver a tourada. Eu, no fundo, guardava um pouco de cepticismo sobre 

aquele empreendimento, que me parecia destinado a gorar como dezenas de tantos 

outros,(…) Em verdade, no meu subconsciente gorgolhava uma ideia de cepticismo por 

tudo o que se parecesse com golpes de força à antiga, lances de sangue e brutalidade de 

que supunha de todo incapazes os meus contemporâneos.(…) [fugido à polícia, 

clandestino, o escritor estava numa casa de Meira e Sousa, situada na Rua Nova do 

Almada, mesmo em frente do tribunal da Boa Hora]. (…) Abri a vidraça e até onde se 

podia estender o meu raio visual, quebrado pelo ressalto do telhado, vi gente, gente que 

corria de baixo, singularmente ou por cachos. (…) Mas se tiroteio tivesse havido, o seu 

eco teria chegado até mim, e eu não o ouvi.(…) Subitamente abriu-se a porta de arranco 

e entrou no meu quarto Tavares de Melo, ao tempo redactor da Vanguarda, que era 

visita da casa: – Mataram o rei e não se sabe quem mais da família real… – Mataram o 

rei!? Que grande desacerto! – exclamei, (…) – Mataram também o João Franco? – Ouvi 

dizer que quem morreu também foram os assaltantes.(…) Finalmente chegou Meira e 

Sousa que me pôs ao corrente do ocorrido, que lá fora era já do domínio de toda a gente. 

(…) Debalde o grupo fora esperar João Franco à Rua Alexandre Herculano. O ditador, 

sabendo-se em perigo e acossado de um lugar para o outro, entrou mais uma vez a 

negacear com os perseguidores. Não lhe era difícil, dispondo dos órgãos de informação 

e torcendo-lhes as voltas. Os seus vários domicílios permitiam-lhe este jogo do 

Escondidinho.(…) deliberaram [os conspiradores] em comum ir esperar Franco ao 

Terreiro do Paço, à hora do regresso da Família Real.(…) Isoladamente, os homens dos 

Olivais atrás, e par a par, se dirigiram com boa meia hora de antecedência para o 
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Terreiro do Paço. Escalonando-se pela praça, Alfredo Costa tomou a posição do fundo, 

próximo do embarcadoiro, os três ficaram a deambular ao meio, da estátua de D. José 

para o centro da ala ocidental contra as arcadas, como ociosos, e Buíça postou-se na 

fímbria norte, não bem sobre o lancil, mas perto ou encostado ao candeeiro, na linha do 

prolongamento da Rua do Ouro, na atitude de indivíduo que espera outro, conforme 

entrevista marcada. Constava do seu plano aguardarem ali João Franco, como caminho 

necessário para os cais. (…) Apareceu, depois de grandes delongas, que mais agravaram 

a hiperestesia dos conjurados, em daumont, a Família Real, os reis lado a lado, os 

príncipes em frente. (…) E João Franco? João Franco sumira-se novamente como um 

trasgo. (…) Entretanto, aproximaram-se os outros três conspiradores, persuadidos que 

não havia mais nada a fazer do que porem-se a «cavar». Mas Alfredo Costa, fixando o 

olhar em Buíça, tornou: – E agora?… Se liquidássemos a cambada? (…) O carro 

aproximava-se lento como a gozar a doçura da tarde, os cavalos percutindo a calçada a 

chouto vagaroso. Buíça, desencostando-se do candeeiro, respondeu: – Vamos a eles! 

Fez um gesto a indicar a posição que ia tomar. Costa soprou para os três: – Defendam-

nos a retaguarda! (…) D. Carlos tinha caído cerce como um roble, debaixo por certo das 

balas de Buíça, e igualmente o Príncipe alvejado à queima-roupa por Costa. Então a 

carruagem real largou à desfilada, seguida pelas outras, tomadas de terror. (…) O 

regicídio foi a enfloração lógica de ideias, ódios e revoltas, semeados a trouxe-mouxe 

por monárquicos e republicanos num solo bárbaro, propicio à violência… (…) Planeada 

a revolução pelo risco e indústria de António José de Almeida  que, para o civil, tinha 

como lugar-tenente a Luz de Almeida, Costa arranchava no grupo que devia assaltar o 

Palácio Real, depois, por uma modificação da estratégia, o Quartel dos Lóios. Na noite 

de 28 de Janeiro, data fixada para o movimento que abortou desastradamente no 

elevador da Biblioteca, (…) A desordem e o pavor lavraram então nas fileiras 

republicanas, que antes pareciam firmes e ordenadas. O Tejo e os quintais foram o coval 

de infinitas cestadas de bombas. Nos quartos andares, os revolucionários davam-se 

tratos de imaginação para esconder as pistolas e abbadies de contrafacção espanhola 

com que deviam fazer calar as kropatcheks e peças de tiro rápido das forças lealistas. 

Fugiram para terras nunca vistas nem sonhadas ou sumiram-se pelo chão os chefes e 

subchefes do movimento. Franco triunfava em toda a linha. (…) Fechados os Centros, 

suspensos os jornais, prisões à cunha, pelas ruas viam-se passar rebanhos inteiros de 

homens, enquadrados por guardas a cavalo.386 
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Muitas têm sido, como atrás se disse, as investigações históricas sobre o regicídio, 

podendo mesmo dizer-se que se apresentam como cíclicas, porventura para colmatar as 

diligências policiais da época, que não foram muito apuradas… Entre os investigadores 

mais recentes, surge Rui Ramos, autor de D. Carlos,387
 que nos parece oferecer algumas 

perspectivas interessantes. Seguem-se excertos de opiniões suas a propósito de um 

dossier votado a durar ainda muito tempo antes de poder (alguma vez?) encerrar-se:  

Os dois indivíduos que foram mortos no Terreiro do Paço e identificados como 

regicidas - aparentemente terá havido outros, nunca capturados e nunca perfeitamente 

identificados - faziam parte de um grupo armado que estivera envolvido, uns dias antes, 

na chamada revolução do 28 de Janeiro de 1908. (…) Tinham sido treinados, as armas 

não eram das que se tinha em casa, eram carabinas modernas adquiridas pelos chefes 

dessa revolução, revolução que acontece num determinado contexto político. Nessa 

tentativa de revolução, tanto quanto os protagonistas dão a entender em depoimentos e 

memórias, havia a hipótese de fazer algo ao rei, capturar o rei, matar o rei, nunca ficou 

claro. (…) A partir de 1905-1906 as coisas deterioram-se outra vez. Os partidos 

recomeçam a desfazer-se; os dois líderes, Hintze e José Luciano, passam a ser 

contestados, há cisões dentro dos partidos. João Franco abandona o Partido Regenerador 

e forma o Partido Regenerador Liberal; e José Maria de Alpoim cria a Dissidência 

Progressista. O movimento republicano cresce. E surgem problemas provocados pela 

inserção de Portugal no conjunto europeu, como a confirmação da aliança com a 

Inglaterra, mas sobretudo o saneamento do Estado, isto é, a liquidação da crise 

financeira e da bancarrota de 1889, exigindo reformas fiscais (o contrato do tabaco), um 

Estado mais eficiente, etc. D. Carlos apercebe-se de que os líderes políticos do período 

de estabilidade, do rotativismo, já não servem. É preciso arranjar outros.(…) [O rei] 

…Dissolve o Parlamento e deixa João Franco no Executivo, governando por decreto, o 

que na altura se chamava ditadura administrativa, que nada tem a ver com as ditaduras 

de hoje. (…) As coisas têm uma certa lógica. Quando se começa a contactar pessoas e a 

arranjar armas, cria-se uma dinâmica que os próprios não conseguem controlar. É isso 

que se passa em Janeiro de 1908. Há políticos que tratam de combater o Governo, de 

eleger deputados, e há outros que se comprometem cada vez mais numa conspiração, 

sobretudo os da Dissidência Progressista, mas também alguns regeneradores. (…) Os 

ministros, quando o rei estava aflito, adiantavam-lhe dinheiro. Uma bola de neve, 

porque quanto mais D. Carlos pedisse emprestado, menos possibilidades teria de pagar. 

Isto tinha consequências graves. Como isto não era público, havia uma série de políticos 
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que tinha o rei na mão, fazendo chantagem. (…) Que queriam eles [os políticos 

monárquicos] exactamente fazer? (…) O republicano Afonso Costa não estava na 

revolução e aparece no último minuto como chefe. Todas as revoluções são assim: está 

muita gente misturada, se resulta aparecem todos; alguns mostram-se apenas o 

suficiente para garantir um hipotético lugar. Falhada a revolução republicana de 28 de 

Janeiro de 1908, o Governo avança com uma lei para evitar julgamentos políticos, 

permitindo-lhe expulsar do país indivíduos que haviam sido pronunciados pelos 

tribunais por crimes de rebelião e conspiração. (…) Havia todo um jogo, típico da 

Monarquia. Para evitar isso, Franco optou por forçar os adversários ao exílio. E na lei 

estava previsto que os que de entre eles voltassem a Portugal seriam deportados para as 

colónias.(…) um ambiente de exasperação, que terá levado alguns dos conspiradores a 

recorrer à última medida: o regicídio. (…) Rapazes de  província  que vêm ganhar a 

vida para Lisboa e encontram um ambiente que os corta das suas raízes provincianas, 

católicas, reverenciais. Encontram uma cidade que, para Portugal, é enorme, com oito 

por cento da população nacional, onde há uma cultura de resistência à autoridade, de 

irreverência, de certa desenvoltura em termos intelectuais e comportamentais. O 

movimento republicano é um pouco o resultado disso e depois a estruturação disso, com 

uma cultura alternativa à cultura tradicional do país: lojas maçónicas, muitas delas não 

regularizadas, uma sociedade para-maçónica, como a das carbonárias, e que constituem 

sobretudo laços de solidariedade, de fraternidade, de uma fraternal sociedade masculina 

de jovens que se reúnem nos cafés de Lisboa até às tantas da manhã. Este caldo de 

cultura leva ao elogio do acto violento que impressione as pessoas e transforme a 

História. A conspiração política, só por si, nunca chegaria onde chegou se não tivesse 

coincidido com este caldo de cultura, urbano, juvenil, irreverente, romântico, exaltado, 

em que havia pessoas que não falavam só de dar tiros, davam mesmo tiros, como 

Manuel Buíça e Alfredo Costa e provavelmente outros que estiveram no Terreiro do 

Paço, no dia 1 de Fevereiro de 1908. (…) O que se passou no Terreiro do Paço não foi 

um acto de vingança ou de retaliação, foi um acto revolucionário. Buíça, Costa e os 

outros tentaram, através de um atentado criar em Lisboa um ambiente de revolução.388 

Qualquer que seja a valoração que se faça de D. Carlos como rei, terá de levar-se em 

linha de conta os tempos atribulados do seu reinado, a sua fragilização depois de 

Londres haver formulado o Ultimatum mal ele se sentara no trono, porventura o seu 
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demasiado amor pelas coisas boas da vida, às quais não parecia saber resistir. Mas ficará 

nos anais fadistas, não apenas pela sua afeição à trova e a João Maria dos Anjos, como 

também por haver uma composição que o lembra. Falamos no muito difundido, 

sobretudo pela rádio, mesmo nos nossos dias, fado do Embuçado. Embora os versos 

apelem a uma certa intemporalidade, ele será, que se saiba, o único soberano que neles 

se enquadra. O pai só gostava de ópera e música sinfónica, embora pudesse uma vez  ou 

outra contemporizar com gostos mais plebeus — e o filho, decididamente, não sabemos 

o que preferia em termos musicais, mas no exílio britânico não ouviria por certo o 

rigoroso. Recordemos, pois, esses versos de algum significado, dado terem sido escritos 

por um declarado republicano, Gabriel de Oliveira (1891-1953), dito Gabriel Marujo, 

devido à sua passagem pela Armada, como artilheiro. Foi autor da música José 

Marques. 

                                           Noutro tempo a fidalguia 

                                           Que deu brado nas toiradas 

                                           Frequentava a Mouraria 

                                           E em muito palácio havia 

                                           Descantes e guitarradas. 

 

                                            A história que vou narrar 

                                            Contou-me certa velhinha 

                                            Um dia que fui cantar 

                                            Ao salão de um titular 

                                            Lá pró Paço da Rainha. 

 

                                            A esse salão doirado 

                                            De ambiente nobre e sério 

                                            Para ouvir cantar o fado 

                                            Ia sempre um embuçado, 

                                            Personagem de mistério.  

 

                                           Mas certa noite houve alguém 

                                           Que lhe disse, erguendo a fala, 

                                           «Embuçado, nota bem, 

                                           Que hoje não fique ninguém 

                                           Embuçado nesta sala!» 

 

                                           Ante a admiração geral 

                                           Descobriu-se o embuçado. 

                                           Era El-Rei de Portugal 

                                           Houve beija-mão real 

                                           E depois…cantou-se o fado.  

 



181 

 

Também a História da Arte não pode ignorar que D. Carlos, tal como o pai e o avô, 

foram patronos das manifestações artísticas, mas ele, por direito próprio, figuraria como 

pintor de talento, nos livros da especialidade. Coube-lhe inaugurar a Sociedade 

Nacional de Belas Artes, criada em 1901, por fusão do Grémio (do qual herdou a 

insígnia da Vénus de Milo) e da velha Promotora — o primeiro em decadência, com 

dificuldades financeiras, a segunda em ciosa inactividade há catorze anos já, mas 

ainda capaz de impor a sua vontade em negociações demoradas,
389

 como nos conta 

José-Augusto França. E não se limitou o soberano a honrar com a sua presença o 

primeiro salão da SNBA, pois também ali figurava como expositor. Tivera aulas com o 

professor espanhol Enrique Casanova, aguarelista, um dos estrangeiros vindos ensinar 

em Portugal, que também contava entre os seus discípulos Ricardo Hogan. Na 

exposição de Paris de 1900, incluído numa mostra nacional colocada em local 

inapropriado na área da nossa representação, dado os responsáveis portugueses acharem 

dever dar-se a prioridade, senão mesmo a exclusividade, aos produtos de provável 

exportação,
390

 o rei viu um trabalho seu ser distinguido, enquanto o director do Museu 

do Luxemburgo, Léonce Bénédite, afirmava que, entre os (poucos) nomes por si 

considerados dignos de reter, figuravam os de Sousa Pinto, Columbano e D. Carlos, que 

bem tinha merecido a sua medalha.391 Como afirma José-Augusto França: 

 

(…) Rei numa monarquia polemicamente desconsiderada na rua e na política, vivendo 

numa corte mesureira, a sua personalidade de pintor sofreu fatalmente ataques e elogios 

apaixonados ou interesseiros, que desvirtuaram a crítica da sua obra, colocando-a 

abaixo ou acima do seu valor real — até à veloz promoção de medalhas, da 3.ª até à 

honra, logo em 97, no Grémio Artístico. Tendo recebido lições do velho mestre Fonseca 

e de Lupi, D. Carlos foi sobretudo, desde 82, discípulo do aguarelista espanhol 

Casanova (…) Dez anos depois, Fialho, que ao princípio o atacara em troça, achava que 

‘o curioso acabara e que então era necessário apontá-lo entre os pouquíssimos que neste 

país de costa verdadeiramente sentem a marinha, e entre os raros que (…) se esforçam 

por pintar em português’. O rei não governaria, ‘mas pintava, e muito bem; só ele valia 

quase todo o Grémio Artístico’, na exposição de 98 — havia ainda o cronista de dizer.  

D. Carlos ‘pintava em português’, fugindo de mundanidades (como acentuou Ramalho), 

ou imprimindo-lhe certa ironia, e representando o mar, em aguarelas e pastéis, com bom 
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entendimento da quebra das águas nas arribas de Cascais. Num país sem marinhistas, 

ele foi-o certamente, com decência e habilidade, mas abaixo da craveira de Roque 

Gameiro — e melhor talento na verdade revelou ao pintar em pastel as terras e as 

árvores do Alentejo, com uma força serena e certa, que é plástica e pictórica ao mesmo 

tempo. A Campina do Museu de Arte Contemporânea, de 98, os Sobreiros do Paço de 

Vila Viçosa, de 905, são peças notáveis, na pintura portuguesa do tempo. Se ao 

contrário do que dizia Celso Hermínio em caricatura e familiares do Paço em 

confidência, era D. Carlos quem realizava inteiramente estas obras, que, de qualquer 

modo, um Casanova não seria capaz de sentir assim — pode ver-se nele um hipotético 

sucessor imediato de Silva Porto, como pretendia José de Figueiredo. É na sua obra 

breve, de regionalista, e não na de um Carlos Reis, que realmente se aportuguesa, em 

estrutura e cor, a lição que a primeira geração naturalista trouxera de Barbizon — e que 

ao lado dela se mastigava, em meras alterações decorativas.392
  

 

3.2.4 — Joshua Benoliel, repórter fotográfico na paz e na guerra 

 

A morte violenta de D. Carlos e do príncipe real D. Luís Filipe vieram, entretanto, pôr 

em evidência uma nova forma de comunicação de massas — tornada verdadeira arte 

com o correr das décadas —, nem mais nem menos do que a reportagem fotográfica, no 

caso vertente devida à objectiva ilustre de Joshua Benoliel (1873-1932), fotógrafo de origem 

judaica (a família era influente no norte de África e sobretudo em Gibraltar) e detentor 

de nacionalidade britânica, algo de que nunca abdicaria. Seria ele a fixar nos seus 

clichés múltiplos aspectos da sociedade portuguesa e alguns acontecimentos que 

profundamente a marcariam. Uma das principais características que impunham a 

diferença entre este repórter da imagem avant la lettre  residiam, quanto a nós, antes de 

mais nada, na sua vasta cultura e esmerada educação, que incluíra o cultivo de dotes de 

desportista na juventude. Tratava-se de um poliglota capaz de se aproximar de gente 

famosa sem se fazer notado, detentor de um à-vontade próprio de quem sabia mover-se 

nos diversos círculos sociais, ganhando de todos o respeito. Com essas características 

muito incomuns, durante décadas, na sua classe profissional, salvo honrosas e muito 

escassas excepções, pôde Benoliel fixar com privilegiada inteligência os anos de 

transição da Monarquia para a República, vendo imagens suas figurarem em 

publicações estrangeiras, embora a carreira tenha sido construída num grande órgão de 
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Imprensa republicano nacional, O Século e, muito especialmente, na Ilustração 

Portuguesa, que ganharia cunho peculiar com as suas apuradas e incontáveis fotos, 

transformando-se, nesse aspecto, numa publicação capaz de ombrear com o que de 

melhor então se fazia no mundo mais desenvolvido. Dotado de um poder de iniciativa 

de verdadeiro repórter, que legaria pelo exemplo à geração seguinte, integrada também 

pelo seu filho Judah Benoliel, este antigo despachante alfandegário convertido às 

técnicas da imagem, conheceria no regicídio um dos poucos falhanços profissionais. 

Presente no Terreiro do Paço, para aguardar a chegada da família real de Vila Viçosa, 

retrataria o futuro rei D. Manuel II que aguardava os pais e o irmão no cais fluvial, e 

fixaria a última imagem de D. Carlos, quando pisou terra vindo da outra margem do 

Tejo. Tido sempre por homem bem informado, dado que frequentava constantemente o 

nevrálgico Chiado, o antigo desportista não poderia adivinhar que o drama ia ocorrer (se 

fizermos fé em Aquilino, cujos restos mortais repousam hoje no Panteão Nacional, os 

conspiradores tomariam a decisão no último minuto), pelo que arrumou a sua 

parafernália numa viatura e rumou ao Palácio das Necessidades. Ali captaria, pensou, a 

chegada da família real, mas depressa o inteiraram do sucedido na Praça do Comércio. 

Apressou-se a estar presente onde havia notícia, decisão essencial a qualquer jornalista 

(independentemente de que meios utilize) e assim reverter a situação. O seu trabalho e 

engenho permitiriam à Ilustração Portuguesa titular, na primeira página, mostrando o 

infante tornado rei pela fatalidade do desaparecimento do pai e do irmão, A cem metros 

do trono, enquanto, no interior, a foto do soberano recebia a legenda: A cem passos da 

morte. Benoliel foi lesto a captar imagens dos regicidas mortos e do aprendiz de ourives 

(ou empregado comercial?) abatido por engano, e, numa humanização da parte oculta da 

tragédia, fotografaria os filhos de tenra idade de Buíça, que, depois do acto do pai, 

ficariam entregues à sua sorte. Como o rei era homem muito volumoso e não cabia no 

caixão disponível, houve que fazer outro, algo que a objectiva de Benoliel não deixou 

de fixar, como também registou as marcas de projécteis no landau que deveria 

transportar a família real ao Palácio das Necessidades. São seus os melhores 

documentos fotográficos das exéquias fúnebres dos infelizes penúltimos rei e príncipe 

real portugueses…Também fixou os primeiros actos do breve reinado de D. Manuel II, 

que, mais tarde, visitaria no exílio londrino. Com a sua proverbial isenção, captou, nos 

dias 4 e 5 de Outubro de 1910, as primeiras e algumas das mais importantes fotos da 

implantação da República. É ele que dá o rosto do novo poder, como mostrará depois as 

greves, as múltiplas tentativas de golpe de Estado, as constantes alterações da ordem 
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pública… Os ângulos que escolhia eram sempre os melhores, captava as expressões 

mais humanas e procurava chegar ao coração do público leitor com a sua arte de 

repórter consumado — e assim continuou a registar a sociedade portuguesa.  

Não deixa de ser curioso que o então jornalista e carbonário Aquilino Ribeiro, quando 

estava detido por causa da explosão na casa onde vivia na rua do Carrião, em 1907, 

tenha visto surgir a figura de Benoliel, acompanhado pela sua imponente camera, em 

plena esquadra policial. O autor do truculento Malhadinhas, segundo deixou escrito,393 

não consentiu ser fotografado e ter-lhe-á chamado espião da História. Mas o certo é que 

ele apenas tentou captar o rosto do escritor quando ele estava a ser notícia, porque era 

essa a sua missão. Com o mesmo empenho posto nas fotografias da família real e nas 

deslocações do soberano dentro e fora do País, Benoliel documentou, portanto, a 

implantação da República e os dias acidentados que se lhe seguiram, as intentonas 

restauracionistas monárquicas e demais factos relevantes da vida nacional. Quando 

Portugal se preparou para entrar na Grande Guerra de 1914-18, fez fotografias das 

tropas que protagonizavam o então chamado milagre de Tancos, alcançado pelo futuro 

general (e grão-mestre da Maçonaria) Nórton de Matos (1867-1955); captou as 

dificuldades dos nossos mal preparados e deficientemente equipados militares do Corpo 

Expedicionário Português nas trincheiras da Flandres, e acompanhou a visita a essas 

esforçadas tropas do Presidente Bernardino Machado, em Outubro de 1917… Algum 

tempo volvido, por circunstâncias diversas, o grande repórter da Ilustração 

Portuguesa, que também fotografou para o Ocidente e o Panorama, não conseguiria 

captar a morte do Presidente Sidónio Pais, assassinado em 1918. Coisas que sucedem a 

quem já era uma lenda conhecida além-fronteiras, dado que colaborava, desde os 

primeiros anos do sáculo XX, em publicações prestigiadas como o jornal madrileno 

ABC e a revista parisiense L’Illustration. Quando o fim da primeira década do 

século se aproxima, o repórter fotográfico passa a actuar esporadicamente e ocupa-se 

de outras actividades, porventura mais lucrativas, para quem tinha três filhos, gostava de 

viver confortavelmente e partilhava com o último soberano português a paixão pelos 

livros raros. O Século e a Ilustração Portuguesa, na sua segunda série dinamizada por 

J.J. da Silva Graça, tinham para com ele uma grande dívida de gratidão. Na casa que viu 

nascer alguns dos maiores repórteres nacionais, da escrita e da imagem, o nome de 

Benoliel era proferido com imenso respeito e, por isso, fazia falta que voltasse. Aquele 
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súbdito britânico, monárquico, pertencia à alma do grande matutino da propaganda 

republicana, que Sebastião Magalhães Lima, grão-mestre da Maçonaria dirigira. 

Quando corria o ano de 1924, João Pereira da Rosa (1885-1962) era a pessoa mais 

influente no jornal, para onde entrara aos 13 anos de idade. Republicano, foi director 

durante décadas, sempre sem cuidar de saber os quadrantes políticos dos redactores, aos 

quais gostava de dizer só desejar nunca vê-los escrever nada contra a própria 

consciência.394
 Dotado de vontade férrea, conseguiu convencer, em 1924, Joshua 

Benoliel a voltar para O Século, cabendo-lhe então chefiar os respectivos serviços 

fotográficos.  

Muitos anos depois, um dos tesouros do arquivo do grupo de publicações da Sociedade 

Nacional de Tipografia era, precisamente, o arquivo de placas de vidro de gelatino-

brometo daquele que documentara épocas conturbadas, mudanças de regime, 

convulsões sociais, sendo, antes de mais nada, aquilo que escolhera como profissão: um 

repórter, no seu caso distinguido com algumas condecorações e, sobretudo, com a 

efémera gratidão dos leitores.
395

 

 

3.3 —  «Viva a Pátria Portuguesa/Que a República salvou!» 

 

Voltando à contextualização política, o desaparecimento de D. Carlos, numa monarquia 

sem monárquicos, como ele costumava dizer, teria necessariamente de apressar as 

condições para uma mudança de regime. Se os republicanos haviam conquistado a 

Câmara Municipal do Porto, nas eleições autárquicas de 1906, ao mesmo tempo que, a 

nível parlamentar, se fazia sentir a capacidade oratória de deputados como António José 

de Almeida e Afonso Costa, interrompida pela dissolução das Cortes e entrada em 

ditadura decididas pelo rei, em Abril de 1907, ao mesmo tempo que João Franco 

procedia ao endurecimento da censura à Imprensa, depois do Regicídio multiplicaram-

se as acções de propaganda e esclarecimento das ideias republicanas, apoiavam-se 
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Tombo, 2002; Teresa Parra da Silva, Joshua Benoliel: Repórter Parlamentar. Lisboa, Assembleia da 
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greves e gerava-se um verdadeiro culto aos regicidas, como dá conta nas suas memórias 

o escritor Raul Brandão, e fotografias de Benoliel testemunham.396
  

Em Novembro de 1908, as eleições locais deram diversos municípios ao Partido 

Republicano, entre os quais a estratégica Câmara Municipal de Lisboa, enquanto no 

reaberto Parlamento Brito Camacho e Afonso Costa continuavam a invocar questões 

sensíveis para a casa real, como a dos adiantamentos. A Carbonária, por seu turno, ia 

desenvolvendo uma acção não apenas de propaganda mas também de recrutamento de 

novos elementos e também de compra de algumas armas. Muito possivelmente, nunca 

se saberá qual o número de integrantes das suas hostes, pois tais dados foram muito 

intoxicados pelas diversas facções em presença. Falava-se em mais de 30 mil elementos 

a nível nacional, embora em Lisboa não excedessem os oito ou dez mil. Não há dúvida 

que foram grandes obreiros da implantação da República, embora ignorados e mais 

tarde muitos deles até desprezados, quando não combatidos pela burguesia a quem 

tinham entregado o poder.  

Embora D. Manuel II, acompanhado pelo novo príncipe real, seu tio o infante D. 

Afonso, parecesse convencido do êxito das suas acções de charme, sobretudo junto das 

unidades militares mais importantes e da Guarda Municipal, apoiando-se em oficiais 

como Malaquias de Lemos,397 amigo pessoal de D. Carlos, a Monarquia já estava há 

muito ferida de morte — e isso ficou patente em 4 de Outubro de 1910. Iniciada a 

revolução, as forças de terra manteriam uma neutralidade praticamente quase só 

quebrada pela vinda de Queluz de Paiva Couceiro com a sua artilharia a cavalo.  

Beneficiando do apoio dos cruzadores São Rafael e Adamastor, que bombardearam o 

Palácio das Necessidades, onde residia o rei e a rainha D. Amélia, e o Rossio, o 

segundo-comissário naval Machado Santos e os bravos carbonários resistiriam, na 

Rotunda, às desmotivadas tropas monárquicas, ao mesmo tempo que se lhe juntavam 

militares simpatizantes da República. No dia 5, pelas 10 horas, da varanda dos Paços do 

Concelho o novo regime era proclamado. Os republicanos haviam sofrido duas baixas 

de peso nos dias imediatamente anteriores: a 3, o médico alienista e político Miguel 

Bombarda (1851-1910) fora assassinado por um paciente, doente mental, e a 4, devido a 

julgar ter-se gorado a acção revolucionária, o almirante Cândido dos Reis (1852-1910), 

figura cimeira da Carbonária, decidira pôr termo à vida. Como é já tradicional dizer-se, 
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Portuguesa (de Don Carlos a Sidónio Paes), Espasa-Calpe SA, Madrid, 1941.  
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 - Cf. José Lopes Dias, O coronel Malaquias de Lemos e a Revolução de 5 de Outubro, Lisboa, s/e, 
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nos dias seguintes o resto do País vai-se inteirando e aceitando, em muitos casos com 

entusiasmo, que o regime mudara e o jovem rei, sem vislumbre de resistência, fugira no 

iate real para Gibraltar, com destino à Grã-Bretanha.   

A vitória republicana merece de imediato honras de fado — ou não tivesse sido ele um 

dos propagandistas dos seus generosos ideais: 

Viva a Pátria Portuguesa 

Que a República salvou, 

De morrer na indigência 

A que a monarquia a deitou. 

 

Nobre pátria sem igual, 

Berço de navegadores 

E de heróis libertadores, 

Grande e nobre Portugal. 

Ia tendo por seu mal 

Quem a levasse à vileza 

Mas derrotou-se a nobreza 

Pelo pendão verde-rubro, 

Viva o dia 5 d’Outubro 

Viva a Pátria Portuguesa. 

 

Ao sentir-se a derrocada 

Da extinta monarquia, 

A Pátria sucumbiria 

Por estar mal governada, 

Mas a turba ignorada 

A que a gloria a levou, 

Na Rotunda vincou 

Patriotismo sem igual, 

Pois foi o velho Portugal 

Que a República salvou. 

 

Imperava o cinismo 

Governando a nação, 

Mandava a perversão 

E o vil jesuitismo, 

Mas o povo com civismo 

Com tacto e inteligência, 

Não consentiu a demência 

D’um rei novato e banal, 

Evitando Portugal 
De morrer na indigência. 

 

Homens de raro valor 

Como Costa e outros mais, 

Usam processos leais 

E à Pátria dão vigor 

Brilha já a rubra cor 
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Da bandeira que a salvou, 

E a Pátria enfim respirou 

Ao ser expulso, o mal, o vício, 

Está livre do precipício 

A que a monarquia a deitou.398 

  

 

Não cai dentro do escopo desta tese historiar esse período instável, mas de estudo 

apaixonante, que vai desde 1910 até 1926, altura em que uma intervenção militar 

conduzirá à implantação de uma ditadura de espadas que, por sua vez, desembocará no 

regime dito do Estado Novo, liderado pelo professor de Direito de Coimbra, António de 

Oliveira Salazar. Grande especialista nesse período da nossa História recente, o 

académico norte-americano Douglas Wheeler (1937) não o vê tão negativo como 

muitos historiadores portugueses, sobretudo os decididos a aceitar a demonização que o 

salazarismo sempre atribuiu ao período republicano. Para o actual professor emérito da 

Universidade de New Hampshire399
:  

A Primeira República Portuguesa (1910-26) constituiu a primeira tentativa persistente 

de estabelecer e manter uma democracia parlamentar. Apesar das intenções e dos ideais 

generosos e do entusiasmo inicial, os republicanos foram incapazes de criar um sistema 

estável e plenamente progressista. A República foi prejudicada pela frequente violência 

pública, pela instabilidade política, pela falta de continuidade administrativa e pela 

impotência governamental. Com um total de quarenta e cinco governos, oito eleições 

gerais e oito presidentes em quinze anos e oito meses, a República Portuguesa foi o 

regime parlamentar mais instável da Europa ocidental. Na «arena da República», as 

paixões pessoais e ideológicas entrechocaram-se, tendo desencadeado forças que 

prepararam o terreno para a intervenção dos militares na política e para a instauração da 

ditadura. (…) Os escritores do Estado Novo sustentaram que a República tentou ir 

demasiado longe, demasiado depressa, e procurou destruir os fundamentos do Portugal 

tradicional. Os críticos mais pronunciadamente da extrema direita, quer portugueses 

quer estrangeiros, têm insinuado que a República não passou de uma conspiração 

maçónica, sublinhando, consequentemente, a imagem de «República de pesadelo». (…) 

Os escritores de esquerda têm acusado os dirigentes republicanos de terem sido 

demasiado fracos, demasiado lentos nas reformas e tímidos na materialização dos 

ideais. Alguns insinuaram que a República falhou por causa de as suas políticas terem 
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 - Os Mais Lindos Fados e Canções (Portugueses e Brasileiros), Lisboa, Barateira, s/d., p. 91. 
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 - Cf. Douglas Wheeler, Republican Portugal, 1978; Historical Dictionary on Portugal, 3rd edition, 

2010 ; História Política de Portugal: 1910-1926, Mem-Martins, Europa-América, 2.ª edição, 2010; In 

Search of Modern Portugal, Madison, University of Wisconsin Press, 1983.   
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favorecido a classe média e reprimido persistentemente as justas reivindicações das 

classes trabalhadoras. (…) há uma geração mais jovem de estudiosos portugueses que 

ultrapassa a revisão efectuada nos anos 60, quando surgiu, como antídoto para a 

propaganda do Estado Novo, uma visão mais favorável da República. Estes jovens 

estudiosos, contrários ao sentido dessa revisão, ridicularizam a República, 

considerando-a antiprogressista, burguesa e antioperária, e vêem no sidonismo, 

experiência presidencialista de 1917-18, assim como na República de 1917-26, as 

origens de um fascismo português apoiado pela oligarquia rural. (…)400  

 

Testemunha privilegiada da época, muito mais como jornalista do que como medíocre 

oficial do Exército, o escritor e dramaturgo Raul Brandão escreveria que a grande massa 

inerte adapta-se a todos os regimes,401 numa das suas caras generalizações, enquanto o 

historiador A. H. de Oliveira Marques pôs em evidência as relações estruturais entre a 

monarquia constitucional e a República, dando esta última como algo iniciado com a 

revolução liberal de 1820 e não como coisa estruturalmente nova, dado que  

representava, em seu entender, o resultado do liberalismo vindo dos tempos da 

monarquia. Como não possuía futuro, acabaria por desaparecer para dar lugar a algo 

totalmente diferente, ou seja, o salazarismo.402 Para Vasco Pulido Valente, a República 

só gozava de apoio em Lisboa e no Porto, e talvez em Coimbra, nunca nas regiões 

rurais, mantendo-se, nos primeiros anos de vigência, graças à mão aterradora da 

Carbonária. Posteriormente, as bases republicanas ditariam uma política repressiva dos 

movimentos operários (socialistas, anarco-sindicalistas e outros), bem como uma 

política económica marcada pela estagnação, que conduziria ao fim do liberalismo 

económico da monarquia, durante os dois primeiros anos do novo regime, erro crasso 

dado ter sido assim suprimida toda a possibilidade de se alcançar a tão necessária 

estabilidade.403 Vejamos a opinião de Douglas Wheeler:  

(…) a República tentou fazer aquilo que nenhum regime anterior tentara. Procurando, 

nas palavras de um teórico republicano de 1911, «formar um povo moderno», conduzir 

Portugal para o círculo das nações da Europa ocidental através da criação de uma 

sociedade mais aberta e auto-suficiente e de um sistema de governo mais representativo, 

os dirigentes republicanos esforçaram-se por pôr em prática os seus ideais de justiça 
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 - Cf.  Análise Social, vol. XIV (56), 1978-4.º, pp. 865-872. 
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social e democratização. Em especial no decurso dos anos de 1910-11 e 1923-25, 

quando alguns dos principais dirigentes do Partido Republicano Português (PRP) e mais 

alguns outros partilharam o desejo de introduzir profundas reformas num país pobre 

com grandes desigualdades sociais e económicas, deu-se início a tais medidas 

reformistas na educação, na política de contribuições e impostos, no bem-estar social, 

na reforma agrária, nas obras públicas e na reforma do exército. Finalmente, a Primeira 

República desencadeou e, sem dúvida, provocou uma explosão de energias que, embora 

tivessem levado a conflitos e tensões sem precedentes, deram igualmente lugar a uma 

mobilização ímpar da sociedade, a qual foi parte integrante de um processo geral de 

modernização e mudança. Centenas de milhares de portugueses foram desenraizados, de 

diversos modos, por motivos políticos, económicos, sociais e militares. Registaram-se 

diversas ondas de movimentação populacional: tendo por origem a desilusão com a 

República, no período de 1910-15 houve uma emigração maciça para o Brasil e a 

América do Norte. As greves abalaram o País, especialmente durante 1910-17 e 1919-

21. Devido à sua política estrangeira e colonial, aquilo que constituiu até então a maior 

mobilização militar da história de Portugal deu origem a que milhares de soldados 

fossem embarcados para África (1914-18) ou para a Flandres (1916-18). Outras formas 

de mobilização de massas, numa escala desconhecida no País, incluíram as insurreições 

civis e militares, a mobilização civil dirigida pela Carbonária, pelo PRP e diversas 

outras organizações da esquerda e da direita, o crescimento dos grupos de juventude 

católicos e monárquicos a partir de 1917 e a formação de vários grupos de élite 

dedicados ao estudo e à acção, como a Seara Nova, que procuravam receitas para a 

salvação nacional. Na minha opinião, a Primeira República, não obstante algumas 

conexões estruturais com o liberalismo do século XIX, constituiu um fenómeno 

complexo e singular que tentou, apesar dos seus falhanços, pôr em prática os seus ideais 

e de que, diferentemente de qualquer outro regime português, foi forçada a pagar os 

respectivos custos humanos e não humanos. O insucesso da República exprimiu-se sob 

a forma de uma crise política muito prolongada, de uma guerra civil interrompida, de 

um latente estado de sítio, em que um partido, o Democrático, conservou geralmente o 

monopólio do poder no Parlamento e na Administração. O derrubamento deste sistema 

político de imobilismo por uma organização de oficiais direitistas do exército tornou-se 

possível graças a uma conjugação de factores: o ressentimento, por parte do corpo de 

oficiais, de uma injustiça colectiva, assim como o desempenho de um papel histórico na 

política, o aparecimento de uma unidade temporária de direita como reacção contra as 

ameaças aos privilégios por parte das reformas sociais e económicas de esquerda da 

República em 1923-25, a fragmentação da esquerda e o descrédito geral do sistema de 

partidos políticos, assim como o afastamento decisivo das classes médias em relação à 
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República. (…) Uma nação mais rica e com um passado mais substancialmente 

democrático poderia ter falhado em tão perigoso empreendimento. Portugal era a nação 

mais pequena, mais pobre e menos instruída da Europa ocidental. Que o esforço 

republicano tenha sido feito e que os seus ideais tenham sido promovidos é facto 

provavelmente mais notável que o insucesso da Primeira República.404
  

 

3.4 —  A condição feminina na pátria do fado  

 

Não parecem restar grandes dúvidas que até tarde, na sua existência curtíssima em 

termos históricos, a trova lisboeta espelha uma ideia de condição feminina conotada 

com os mais baixos valores sociais e morais —  e tal acontecia mesmo quando já se 

alargara o círculo dos seus apreciadores, neles figurando inúmeros elementos de ambos 

os sexos do que se convencionou designar por burguesia. Num País que primou pela 

quase ausência de reivindicações das mulheres em relação a direitos fundamentais que 

lhe eram negados, ouvindo-se apenas algumas vozes isoladas e tímidas na formulação 

de alertas para concessões básicas e do mais elementar bom-senso, poder-se-ia dizer, 

com risco de polémica, constituir o fado, afinal, um dos poucos fora de denúncia da 

condição da mulher, nos últimos anos do século XIX e primeiros da centúria seguinte. É 

que, afinal, se as cantadeiras do Bairro Alto ou da Mouraria pouco pensariam nos 

códigos legais em vigor, nem por isso eles diferiam na letra com que atingiam as 

burguesas e até as aristocratas, numa terra onde o poder do homem se exercia de 

maneira total e impune.   

Mesmo indivíduos de pensamento positivista e ideais republicanos, porventura até 

socialistas e dizendo-se ansiosos por transformar a sociedade, mostravam-se muito 

pouco seguros quando abordavam as questões da mulher, fosse pelo aspecto psíquico, 

fisiológico ou outros. Como nada há melhor que dar exemplos para tentar demonstrar os 

pontos de vista, pensamos ser ilustrativo pegar num autor, cremos, totalmente esquecido 

como romancista — sem que daí venha mal ao mundo, aliás —, Lino de Macedo (1858-

1921) e analisarmos o seu livro intitulado A Bandeira (estudo psicológico de uma 

desequilibrada).405  
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Começa por saber-se, neste romance em estilo de folhetim, que a protagonista pertencia 

às chronicas da baixa aventura figueirense,  sendo  vulgamente  tratada pela Mariquitas 

Bandeira, possuidora de uma história escandalosa e curta, comparável à de todas as 

mulheres que a natureza parece destinar para a repugnância do vício. Assim:  

Desde muito menina que o seu temperamento se insubordinava contra o sentir geral das 

crianças da sua idade. Furtava de casa o que podia, que ia vender para comprar 

gulodices, ou que oferecia a outras crianças suas companheiras. Sendo ainda muito nova 

principiou a acentuar-se o seu carácter extravagante de contradição, de desequilíbrio. 

Umas vezes viam-na rir, rir, rir, sem o mais pequeno motivo que justificasse a sua 

alegria; outras occasiões, sem cousa que lhe despertasse pesar, tornava-se intratável, 

respondona, agressiva. Procurava sempre os divertimentos mais incompatíveis com o 

seu sexo (…)406  

Feito este diagnóstico ao modo de cientista social, coisa boa não se poderia augurar à 

Bandeira, que começara por passar três meses em casa de correcção, tudo culpa da sua 

má natureza, claro está:  

Aos dezasseis [anos], sugestionada pela Bela, uma megera recosida no crime, prestara-

se a satisfazer as paixões carnais de um devasso entrado em idade, o Cárdia, que a 

desflorara com a promessa de muitos vestidos. Desonrada amancebara-se com um 

guarda de alfândega, que a deixou em seguida. Depois fugira aos pais, fora para Lisboa, 

para Évora, uma perdida, até que o comendador Lemos gostara dela e lhe pusera casa, a 

enchera de jóias, a colocara num bem estar excepcional. Mas a Bandeira não se 

emendara; na ausência do Lemos metia em casa os homens que lhe faziam frente; 

enchia-os de presentes, cobria-os de carícias. O comendador aborrecera-se, deixara-a e 

agora fugia ao escândalo que ela lhe armava em todas as partes onde o encontrava.  Em 

Lisboa, donde viera ultimamente [estava agora na Figueira da Foz], seguira toda a 

escala do vício, da prostituição clandestina e torpe. Fora camareira, faniqueira, vadia. 

Tão depressa se dedicava ao trabalho, indo para a modista, para o Grandella, para os 

grandes ateliers costurar, como se abandonava ao vício, correndo à noite as ruas da 

baixa, procurando aventuras. Ultimamente, vendo-se em Lisboa sem recursos de 

qualidade alguma, devendo ao padeiro, ao carvoeiro, na tenda, a todos os fornecedores; 

não tendo dinheiro para a renda da casa nem para as exigências da vida, resolvera seguir 

para a Figueira, variar, deixar Lisboa que já lhe desagradava e onde já era muito 

conhecida.407 
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É por esta jovem pouco recomendável, pelo que atrás se vê, que o comerciante Luiz de 

Mello, casado e com dois filhos pequenos, se apaixona, ao mesmo tempo que ela 

retribui esse amor com um desmedido sentimento de posse. Ele bem queria perceber:  

Quando supunha encontrar uma mulher curtida no vício, afeita à atmosfera dos 

prostíbulos e à convivência da crápula, encontrara uma rapariga simples, dócil, cheia de 

meiguice e, talvez de sentimentos aproveitáveis. — Que diabo —pensava ele — ou esta 

mulher é uma artista digna de observação, talento superior para iludir, ou então tem sido 

muito caluniada e muito infeliz. Naquela noite custou-lhe a conciliar o sono, pensando 

na Bandeira, vendo desenharem-se-lhe na mente dois olhos negros e brilhantes. Eram os 

olhos dela, não tinha que ver. (…) Por muitas vezes a Bandeira lhe recusara o dinheiro 

que ele lhe quisera dar, alegando que não precisava, que o seu trabalho lhe dava para 

viver. Nunca aquela mulher mostrara tendências para o explorar, para lhe arrancar por 

meios artificiosos ou indirectos, qualquer objecto ou qualquer quantia. Como era então 

que ela o traía, indignamente, enganando-o e escarnecendo-o? Como era que aquela 

mulher que se mostrava tão terna, tão doce, tão amorável, que parecia pensar só nele e 

para ele só dedicar todas as suas aspirações, como que arrependida do seu passado 

vergonhoso, não era mais do que uma perdida vulgar sem a mais ligeira noção de todos 

os sentimentos que nobilitam a mulher?408 

Regressada a Lisboa, e mantendo com Luiz uma relação difícil, intermitente, à medida 

que este ia negligenciando família e negócio de fazendas:   

A Bandeira, que na Figueira trajava como as mulheres do povo, xaile e lenço, em 

Lisboa vestia pelos modernos figurinos de Paris, chapéu, luvas e vestido da última 

moda. Descia rápida, com o seu passo agitado, cheio de movimento, olhando para todos 

os lados e atraindo sobre si as atenções dos homens que passavam e que admiravam os 

seus belos olhos de peninsular. Um dia estava a Bandeira à porta do Montanha, do lado 

da rua do Arco Bandeira, esperando um velhote que por diversas vezes lhe dera 

dinheiro, quando avistou defronte, dobrando a esquina da travessa da Assunção, a Irene, 

uma amiga da Figueira, que não via há muito tempo. Chamou-a; estiveram falando, 

conferenciando-se. A Irene vivia em Lisboa, com um rapaz carpinteiro, mas o que ele 

ganhava não chegava para nada. Estava com ele só porque gostava dele, porque lhe 

tinha muita amizade. Vivia ali naquela rua, num quarto ou quinto andar, e indicava. A 

falta de meios obrigava-a a receber outros homens, mas o seu não sabia cousa alguma.409  
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Visitando o quarto da amante, Luiz de Mello ficaria espantado com o desalinho, e, como 

sempre, nestas coisas de sordidez, Lino de Macedo achou por bem que o fado comporia 

o ambiente: 

Que diabo, já tão tarde e ela por fora. Acendeu o candeeiro e principiou a passear pela 

casa, olhando o desalinho em que tudo se encontrava. A cama por fazer, as saias 

espalhadas por sobre as cadeiras, as cadeiras fora do seu lugar, água suja na bacia do 

lavatório, a escova dos dentes caída no chão. Que se passara? Na rua ouviu-se o som 

duma guitarra, tocando o fado, e uma voz de homem acompanhando: 

 Santo António, diz a lenda, 

   às moças quebrava as bilhas 

e co'os cacos, co'as estilhas 

                                         novamente as refazia!. . . 

                                        

                                        Ai, santo, se me ensinasses 

                                        nesse milagre a ser forte, 

                                        eu juro que até á morte 

                                        outra cousa não faria! 
 

A voz e o som da guitarra foram-se extinguindo ao longe, para o lado da Avenida, 

completamente abafados pelo rodar dum carro, na rua das Taipas. (…) Por trás da 

Bandeira existia faminta uma legião de perdidas, de raparigas da vida airada, que a 

desfrutavam e lhe sugavam quanto a sua generosidade permitia. Ela, para se envaidecer, 

para mostrar que vivia farta, que Luiz lhe não recusava cousa alguma, satisfazia sempre 

os pedidos das amigas, as exigências das conhecidas. Arruinado por aquele amor que 

era espécie de maldição a que não conseguia fugir,  Luiz, porém, apesar da sua penúria 

e de se ver quase sem pão, lá ia repartindo com ela aquilo que podia tirar à alimentação 

da esposa e dos filhos. Muitas vezes, quando pensava que o dinheiro que dava àquela 

devassa representava o sustento dos seus durante alguns dias, sentia vontade de se 

estrangular, de acabar com uma vida tão miserável, que para ele era um mar de angústia. 

Mas não podia, não tinha força para romper com aquella mulher, que era mais um 

flagelo que se lhe deparara na estrada tormentosa da sua existência. Mil vezes fizera 

juras, protestos, promessas de não tornar a vê-la, de a abandonar de vez, de esquecê-la 

amortalhada nas suas angústias; mas era tempo baldado ; o demónio do vício, servido 

pela fraqueza, levava-o todos os dias para junto daquele manancial de tormentos.410 

 

Desprezado pelos amigos, incapaz de arranjar trabalho, vivendo de esmolas e com a 

filha tuberculosa, perante a indiferença da sociedade  —  e até de um médico de mau 

carácter, embora depois apareça um caritativo, quase de certeza republicano… —, o 
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protagonista não será poupado ao passamento da pequenita, vítima, afinal, da paixão do 

pai pela Bandeira. Para um momento de tal dramatismo, nada como convocar a trova 

das vielas: 

  

Lá fora, na rua, erguia-se uma voz de mulher, cantando o fado do Hilário: 

                                           Nossa Senhora faz meia 

                                          com linha feita de luz; 

                                          o novelo é lua cheia, 

                                         as meias são p'ra Jesus. 
 

                         e o martelar seco do sapateiro defronte.411 

 

Sepultada a infeliz criança no caixão mais barato existente no mercado, e descrito ao 

pormenor, logo o inconsolável pai toparia com o objecto de todas as suas desgraças, 

associada a praticantes de fado, claro, que também estarão presentes num passeio da 

protagonista à Outra Banda: 

 

Muito ao longe, num café de camareiras, um piano tocava as coplas de Susana, 

na Verbena. Acercou-se [Luiz] de uma janela de grade, coberta de verdura, que 

estava aberta no muro e pôde vêr no interior, um retiro, a Bandeira e dois tipos 

de cara patibular, verdadeiros fadistas, (…) [A Bandeira dirige-se a um deles 

nestes termos:] — Oh idolatrado, e aquela pândega que fizemos em Almada? 

Foi uma pândega de estalo !  

Eh ! . . . — Arreda, que já estás bêbeda. — retorquiu o fadista, arredando-a. 

Luiz de Mello teve ímpetos de correr a esbofetear a infame ; mas a imagem da 

filha morta, enterrada poucos momentos antes, veio chamá-lo à realidade da sua 

desgraça, obrigando-o a seguir. (…)  No domingo combinado a Desterro [uma 

amiga] e a Bandeira tomaram o vapor das onze e meia, para Cacilhas. Estava 

um dia esplêndido de princípio de Primavera, fartamente iluminado de sol e 

toldado por um céu dum azulado transparente e encantador. No vapor, sem 

distinção de lugares, amalgamavam-se os tipos mais diferentes e mais exóticos 

da população de Lisboa. Grupos de fadistas, calça de boca de sino, melenas nos 

olhos, ponta de cigarro atrás da orelha, tocavam guitarra, soltando piadas. 

Rameiras, de vestidos de chita fortemente gomados, lenços de cores fortes na 

cabeça, faces pintadas de vermelhão, olhavam os seus rapazes, os fadistas, 

orgulhando-se de os verem na bela sociedade. Soldados de cavalaria, de junco 
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na mão, uniformes brilhantes, olhar vago e imbecil, passeavam o vapor de proa 

à popa, admirando os vasos de guerra que se encontravam fundeados pelo meio 

do rio.412 

 

Como vive na mais negra das misérias, o protagonista decide ir para o Brasil, dado ser  

gratuita a passagem para os emigrantes, e lá morre, como folhetinescamente lhe 

compete, de febre amarela e na encherga de um hospital, não sem declarar a uma freira 

a sua total descrença na divindade. Logo que tal sucede, deste lado do Atlântico, a 

mulher recebe choruda herança de uma tia da província que ele jamais vira na vida. De 

salientar que ainda antes de partir, demonstrando que mesmo nas piores circunstâncias 

se podem formular interrogações de cariz social, Luiz de Mello medita: 

 

O que faria toda a enorme legião de revoltados, de mártires do convencionalismo social, 

no dia em que a consciência lhes dissesse que não deviam sofrer mais. Que hecatombe 

monstruosa se daria nesse dia em que explorados e exploradores liquidassem contas?413 

Quanto à Bandeira, que tinha poucos conhecimentos de geografia, ao saber que o seu 

amante foi para terras brasileiras, decide aceitar acompanhar um homem que fizera 

fortuna a Angola, pensando que a colónia africana ficava nas proximidades da ex-

colónia latino-americana. Tal não a impede de roubar este bem sucedido negociante de 

Luanda, numa altura em que ele se ausenta para fora da cidade, tomando um vapor para 

o Brasil a partir de Cabo Verde, com o fito de ir ter com Luiz. É claro que durante o 

percurso arranja de imediato um namorado, por sinal jovem e atencioso, mas que lhe 

esconde estar no rendoso negócio do tráfico de brancas — e já tem planos para ela. Só 

que sucede o (in)esperado:     

 

Alguns dias antes do Oropesa ter chegado ao Rio de Janeiro, a Bandeira que tinha 

acabado de jantar com satisfação, sentiu-se repentinamente incomodada, e teve de 

recolher à enfermaria por conselho do médico de bordo. Em poucas horas uma febre 

violentíssima a fez delirar, prostrando-a inconsciente. O caftan, vendo-a às portas da 

morte, tratou de apanhar-lhe o anel e de lhe dar busca nas malas de camarote, donde 

roubou todo o dinheiro que encontrou. A febre, combatida com energia, desaparecera, 

mas no cérebro da Bandeira algum fenómeno se tinha operado, que lhe apagara parte 

das faculdades. Se a febre lhe tinha alquebrado e como que devorado o corpo, o espírito 
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não triunfara da moléstia. Já livre da doença só procurava os cantos mais escuros do 

barco para passar largas horas sentada no chão, olhando fixamente um ponto que a 

atraía. A todo o momento tinha retraímentos, visões que a faziam tremer, sustos que lhe 

produziam torturas. Custava-lhe a ligar as ideias, a dizer para onde ia, a dar explicações 

da sua vida. Richer [o novo namorado que já fizera mão baixa aos valores roubados em 

Luanda por ela], agora, olhava-a de longe, sem se aproximar, como envergonhado do 

seu contacto. Com o seu olhar de águia vira que a Bandeira estava perdida para qualquer 

alcouce do largo do Rossio. Já lhe não servia. (…) Quis [um médico] proceder a 

inquérito interrogando a doente sobre a sua vida, proveniência e desejos. Não obteve, 

porém resposta. A Bandeira tinha perdido o conhecimento e pouco antes de chegar a 

maca, tombava morta no chão. A esta hora, Richer, que fora esperado a bordo por 

alguns colegas banqueteava-se no restaurant  Globo com o dinheiro roubado à 

Bandeira.414 

A finalizar, interroga-se o autor, Lino de Macedo, que dizia mal de coisas escritas por 

Eça de Queirós,415 afirmando que os seus romances só podiam ler-se com o nariz 

tapado:   

 

 

E a moralidade do romance ? Não existe, certamente, nem na forma nem nas 

conclusões. E porque não existe ? Porque não a houve na história de que fomos simples 

relator. Os factos deram-se como os descrevemos e se provam alguma cousa é 

unicamente que a constituição da nossa sociedade é falsa e que por um lado a 

animalidade, por outro o capitalismo convertem a humanidade em escrava do 

sofrimento. A animalidade não pode modificar-se. O homem continuará a ser presa da 

mulher que saiba impressioná-lo, contra todos os preceitos e contra a sua própria 

consciência. O capitalismo, porém, é que nos parece que não tem direito a sacrificar a 

humanidade e a deixá-la morrer à fome e ao desamparo. É  preciso reformar e reformar 

muito e todos os caminhos nos parecem honestos, para chegar a este fim. Luiz de Mello 

foi um infeliz sacrificado aos dois pesadelos da humanidade: mulheres e dinheiro. A 

Bandeira foi o tipo da mulher desequilibrada, uma aberração orgânica, que unicamente a 

educação poderia ter modificado. Se desde criança os seus vícios fossem sabiamente 

corrigidos e se lhe procurasse inocular o amor pela verdade e pelo bem, talvez que ela 

tivesse vivido feliz longe do bulício e das paixões que a seduziam e arrastavam para a 

torpeza repugnante da prostituição.416 
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3.4.1 — O que as meninas de condição deviam ou não saber… 

Natural de Vila Franca de Xira, este jornalista e escritor, de que não abundam dados, 

tem neste romance uma posição óbvia de subalternização da mulher, apresentando a 

Mariquitas Bandeira, a desequilibrada, como uma fonte de todos os males, uma 

aberração orgânica, certamente modificável pela educação. Autor de outro romance 

que ele classifica como realista, intitulado A Filha de Jorge, para ele, o homem é 

desculpado, porque continuará a ser presa da mulher que saiba impressioná-lo, contra todos 

os preceitos e contra a sua própria consciência. Vivendo em plena vigência do Código de 

Seabra, que mais não era que o Código Civil napoleónico de 1867, suavizado nalguns 

aspectos essenciais pela República, o protagonista, Luiz de Mello, tem todo o direito de 

dispor dos bens mobiliários da família,417 e, aliás, nunca abandona o domicílio conjugal, 

embora a mulher e os filhos vivam na maior miséria graças à sua paixão incontrolável. 

A mulher, apresentada como pessoa simpática, mais não tem que obedecer sem 

contestação a tudo o que decidir o marido. Deveria acompanhá-lo para toda a parte, 

excluindo o estrangeiro, sem  o seu consentimento não poderia hipotecar, adquirir e 

alienar quaisquer bens ou contrair obrigações, publicar escritos ou apresentar-se em 

juízo. Não possuiria o direito, sequer, caso soubesse do romance do marido com a 

Bandeira, de pedir a chamada separação de pessoas e bens por adultério, dado que o 

Mello, que até podia abrir-lhe a correspondência, era discreto e isso só se concederia em 

caso de escândalo público ou completo desamparo da mulher ou concubina teúda e 

manteúda no domicílio conjugal. O Código do Processo Civil de 1876, caso a mulher 

quisesse separar-se, determinava o seu depósito por requerimento em casa de família 

honesta escolhida pelo juiz. Se ela resolvesse simplesmente abandonar o lar, sujeitava-

se a ser entregue judicialmente ao marido de quem se queria separar, como um vulgar 

objecto. Obviamente, se o adultério fosse praticado pela mulher, também outro galo 

cantaria, dado que os tribunais eram bastante complacentes em relação ao marido que 

matasse a adúltera e o seu cúmplice, ou seja, aquilo que então se chamava lavar a 

honra. Convirá dizer-se que esse foi um dos aspectos que o regime implantado em 1910 

alterou, através da sua Lei do Divórcio.418 Por influência de Afonso Costa (1871-1937), 

ministro da Justiça e Cultos do Governo Provisório, passou a basear-se a chamada 

sociedade conjugal na igualdade, e, além da dissolução do matrimónio, permitiu-se à 
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esposa administrar como melhor achasse os seus bens, publicar textos que escrevesse 

sem autorização do cônjuge, etc.   

Procurámos pôr em evidência a forma como a mulher era encarada como um ser 

inferior, no seio da sociedade (pertencesse ao povo ou à burguesia, fosse ela esposa ou 

amante), precisamente por um escritor fervorosamente republicano, fundador do 

periódico O Campino, que através da escrita e da palavra propagou na sua região os 

ideais da Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Corria o ano de 1887, quando este 

autodidacta curioso e dotado de certa ousadia apresentou o seu Programa Republicano 

(carta ao Exmo. Sr. Dr. Teófilo Braga), definindo-se como elemento da esquerda do 

PRP, dado que as suas propostas, além de se pautarem pelo antimilitarismo e 

sentimentos anticlericais, faziam a defesa da gratuitidade da justiça e do acesso da 

população ao ensino e ao usufruto dos bens culturais. Lembrando-se, porventura, que, 

noutros tempos, muitos republicanos se definiam como socialistas, preconizava a defesa 

dos direitos dos trabalhadores, o fim dos impostos tal como eram praticados e fazia a 

apologia da autonomia dos municípios, ou seja, tudo propostas com que os líderes 

moderados e burgueses do movimento republicano não podiam concordar. Teófilo 

Braga alegaria que o programa de Lino de Macedo criaria a desunião nas hostes do 

barrete frígio, e, depois de ser abafada a tentativa revolucionária republicana de 31 de 

Janeiro de 1891, o jornalista e escritor, desiludido, decide ir para o Brasil. Regressa a 

Portugal em 1902, para se empenhar novamente na causa que nunca deixara de o 

apaixonar, legando uns interessantes Apontamentos para a História do Movimento 

Republicano no Concelho de Vila Franca de Xira.419 Tendo escrito sobre temas tão 

diversos como A Família do Século Actual, ou A Alma Perante a Razão e a Ciência, 

passando pela crónica de viagens (Do Chiado à Puerta del Sol) e a historiografia (A 

Obra do Infante, publicação destinada a comemorar o quinto centenário do nascimento 

do Infante D. Henrique) o hoje pouco lembrado Lino de Macedo420 é produto de uma 

época em que a mulher, salvo raras excepções, ainda luta contra um obscurantismo mais 

ou menos generalizado, que lhe veda os caminhos do conhecimento e algum poder 

dentro da sociedade. Isto não significa que não tivessem sido feitos progressos 

significativos durante o liberalismo, sobretudo na segunda metade do século XIX.  
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Foi a revolução liberal de 1820 que pugnou pela difusão da instrução primária de forma 

universal, com o aumento do número de escolas e a melhoria da situação até então 

muito precária dos professores,421 e, no final do século, o primeiro grau de ensino 

englobava 979 estabelecimentos deste tipo destinados a meninas e 600 para rapazes,422 

sendo de assinalar que o ensino privado, que foi sempre crescendo, bem como o 

doméstico, teve papel de relevo sobretudo quanto à população feminina.       

Embora no começo da centúria passada o índice nacional de analfabetismo ultrapassasse 

os 70 por cento, verificavam-se valores muito inferiores nas duas principais cidades do 

País, havendo a assinalar, no entanto, que o número de escolas nem sempre 

acompanhava o da atempada colocação de professores, enquanto se verificava que 

muitas famílias, por falta de meios, não deixavam os filhos frequentar estabelecimentos 

de ensino, porque precisavam de os pôr a trabalhar em idades baixas.423 Os liceus, 

entretanto surgidos, destinavam-se aos filhos de famílias de posses, dado preludiarem 

geralmente um curso superior oneroso, tirado geralmente em Coimbra, enquanto 

convirá não esquecer que apenas os seminários são vias de acesso (não apenas de 

promoção social como de conhecimento) para os oriundos dos agregados mais 

carenciados.424 Mas, é claro, falamos aqui do universo masculino, porque o feminino 

teria de contentar-se, se nascido em família com algumas posses, em absorver os 

conhecimentos transmissíveis pelos livros. Socorrendo-nos, mais uma vez, de Joel 

Serrão, que estudou o conteúdo das bibliotecas pelos autores mais publicados na 

segunda metade do século XIX em Portugal, para um universo de três centenas de 

obras, apresentam-se, por ordem decrescente, o teatro (21 por cento), a política (14 por 

cento), romances e livros de História (11 por cento), poesia (cinco por cento) e religião 

(quatro por cento). Do conjunto de escritores portugueses, o (escasso) público leitor deu 

a sua preferência aos livros de Camilo Castelo Branco, Pinheiro Chagas e Júlio César 

Machado, enquanto, no que toca a traduções, luzem os nomes de Victor Hugo, Balzac, 

Émile Zola, Paul de Kock, Eugène Sue e o mago dos romances de aventuras, Ponson du 

Terrail. A sociedade portuguesa de meados do século XIX incrementou o aparecimento 

de material impresso, com relevo para os romances e as peças de teatro, mas muitos 

textos surgiam nos jornais, sendo certamente coleccionados com interesse pelas 
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meninas do tempo. É pouco provável que as bibliotecas familiares albergassem obras de 

Voltaire ou de Rousseau, tal como de George Sand ou Guy de Maupassant, populares à 

época entre nós, mas La Fontaine, Musset, Alexandre Dumas ou Júlio Verne poderiam 

figurar sem perigo de serem lidos por jovens olhos curiosos de menina, talvez também 

Madame de Staël ou mesmo o denso Goethe… pelo menos algumas das suas obras.425
 

Ninguém garante que, mais para o fim da centúria, algumas mais curiosas não lessem 

uma ou outra obra do já nosso conhecido Alfredo Gallis, sobretudo o seu muito popular 

O Que as Noivas Devem Saber, assinado pela zelosa condessa de Til, que fazia 

observações como esta: 

Quantas, às nove horas da manhã, esperam à janela, lindamente penteadas, o seu 

namorado, e no entanto ainda não lavaram os pés nem tencionam lavá-los? Quantas a 

gente vê aí nas ruas, nos teatros e nos passeios, elegantes, chiques e bem vestidas, que 

trazem umas meias de três dias e uma camisa de quatro, atravessando o terrível período 

menstrual?426 

 

Quando não liam ou davam algum curto passeio bem guardadas por familiares ou 

serviçais, as burguesinhas podem martelar nos respectivos pianos, porque esse dote de 

tocar para familiares e visitas um trecho culto, mesmo com uma ou outra falha de 

somenos, fazia toda a diferença em termos de diferenciação social, demonstrava bom-

gosto — ou como tal era entendido dentro de um sistema de códigos. As mais 

afortunadas podiam aspirar a ir à ópera ou assistir a um espectáculo teatral, se a família 

estivesse não raras vezes disposta a fazer economias noutros domínios para reservar o 

dinheiro em tais investimentos, que traziam certa visibilidade e até podiam reservar — 

quem sabe? — encontros felizes e com futuro. Só que pai e mãe não podiam cuidar 

apenas do preço dos bilhetes, o empreendimento torna-se mais vasto, envolvia que 

todos se apresentassem convenientemente trajados. E, claro, conviria às meninas jovens 

lerem as então muito populares obras de civilidade, para que adoptassem posições 

sempre correctas, gestos e palavras adequados, nada de gaffes reveladoras de menos 

educação. Entre a assistência poderia estar sempre, aliás, um feroz crítico social como 
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Ramalho Ortigão, que um dia pilhou uma espectadora da plateia a assistir à Favorita de 

lenço na cabeça, tinha na cabeça um lenço! 427
       

Entre os demais entretenimentos, os jornais da época aventam a possibilidade de ir 

ouvir a um jardim uma banda militar, assistir a um concerto mais formal, ver um fogo 

de artifício, uma exposição, passar algum tempo na igreja a usufruir os complicados 

rituais das festas religiosas, dominadas pelo latim, misterioso idioma para a maioria dos 

ouvidos femininos…e até masculinos. Havia quem gostasse de ir a touradas ou adorasse 

frequentar a muito relativa transgressão dos bailes de máscaras (ou de caridade, que 

também os havia), mas o verdadeiramente chique estava nas festas privadas, dançantes, 

que terminavam geralmente de madrugada e eram servidas com requinte, a lembrar 

Paris, nesta centúria da música e da dança… em que se dançava sempre com frenesi ou 

adregadamente (na gíria portuense do meado do século).428 Só que para isso havia que 

ter convite, boas relações, maneiras impecáveis e bom e dispendioso guarda-roupa. 

Existiam rígidas regras comportamentais, poucos eram os escolhidos para essa 

ostentação da alta burguesia, que não desgostava mostrar aos menos afortunados como 

realmente se vivia à grande e à francesa! Os aspectos relacionados com a moda 

revestem-se, aliás, de particular interesse, pois é a publicidade, sempre em crescendo 

nos periódicos, que irá divulgar no restante país como veste a capital. Vive-se numa 

altura de alfaiates requintados, alguns deles estrangeiros, como o famoso Keil, pai do 

músico e pintor, e de modistas chiques, ou seja, tornava-se possível a reprodução do 

fenómeno do a la page no espaço muito para lá das fronteiras lisboetas ou portuenses, 

ao mesmo tempo que se fomentavam actividades de natureza económica. Será que não 

havia em tudo isto uma boa dose de ilusão, busca de igualdade pela estética colhida em 

páginas de publicações mais ou menos especializadas em matéria de moda? Haveria 

algum inconveniente se assim fosse? Nestes casos bicudos, convém sempre ouvir a 

opinião de Barthes: 

Podemos esperar que o vestuário constitua um excelente objecto poético; em primeiro 

lugar, porque mobiliza com muita variedade todas as qualidades da matéria: substância, 

forma, cor, tactilidade, movimento, porte, luminosidade; depois, porque, estando em 
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 - Ramalho Ortigão, Cartas Portuenses, Lisboa, Clássica Editora, 1944, p. 169.  
428

 - Cf. Rui Cascão, Vida quotidiana e sociabilidade,  in História de Portugal, direcção de José Mattoso, 

vol. V, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993.    
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contacto com o corpo e funcionando simultaneamente como seu substituto e sua 

máscara, ele é, por certo, o objecto de um investimento muito importante.429 

Existia um verdadeiro abismo cultural entre homens e mulheres nas classes burguesas, 

nesta época que veria apenas perto do fim de Oitocentos a entrada do sexo fraco, em 

número simbólico, no ensino superior. Proliferavam, isso sim, os colégios privados, 

sobretudo nas duas décadas finais, que davam às meninas casadoiras os ensinamentos 

úteis para futuras donas de casa e mães de família, senhoras de respeito, que sabiam 

comportar-se com toda a discrição quando acompanhavam o marido. A prática de 

qualquer profissão, desempenhar a mínima tarefa fora do lar, causaria o mesmo 

escândalo que fez o cônsul Cícero gritar o seu o tempora! o mores! quando viu um 

patrício a trabalhar com as próprias mãos… Sair de casa para fazer alguma coisa, estava 

apenas destinado às rústicas que labutavam no campo, iam servir como criadas ou 

ganhavam a vida na pouca indústria que por cá havia. Trabalho de escravos, como 

muitos séculos antes considerara o inimigo implacável de Catilina.    

Lentamente, a condição feminina vai-se modificando, e, com o começo da brutal 

hecatombe conhecida por Grande Guerra (1914-1918), mesmo em Portugal se sentem 

os novos ventos. Em nosso entender, os sinais de mudança passam a indesmentíveis 

quando a Igreja Católica começa a emitir condenações a torto e a direito, reprovando o 

comportamento dos namorados — e, com o correr do tempo, vai surgindo toda uma 

colecção de livros destinados a morigerar o convívio entre sexos. Chegar-se-á até a um 

misterioso autor, Pierre Dufoyer, e ao seu livro L’intimité conjugale. Le livre de la jeune 

épouse,430 publicado pela Action Familiale… Teve dezenas de edições e de traduções, 

teoriza sobre os beijos estabelecendo uma graduação, dado que o ósculo respeitoso pode 

conduzir ao beijo da paixão carnal, recomendando este especialista não deverem os 

futuros esposos passar desse fugaz contacto inicial… Mas quem se esconde por detrás 

do pseudónimo? Um jesuíta, claro, o padre René Boigelot (189?-1954).  

Enquanto as críticas à alegada emancipação da mulher vieram de um misógino como o 

Ramalho Ortigão, menos mal, podiam ir-se criando tranquilamente os complicados 

códigos amorosos, baseados em leques, luvas, bengalas, termos secretos e cartas 

amorosas escritas numa espécie de cifra. A primeira conflagração mundial não trouxera 

apenas o sutiã e algumas peças de roupa destinadas à boa produtividade das operárias. 
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 - Roland Barthes, O Sistema da Moda, Lisboa, Edições 70,1981, p. 262. 
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 - Pierre Dufoyer (René Boigelot, sj), L’intimité conjugale. Le livre de la jeune épouse, 18e. edition,  

Action Familiale, 1949.  
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Pusera-as nas fábricas e mandara os homens morrer numa guerra de posições em que 

cada inútil metro quadrado tomado ao inimigo podia custar cem vidas, e se apodrecia 

nos infindáveis quilómetros de trincheiras da Europa. Para milhões de seres humanos, 

deixara de haver amanhã, só eram certas as horas do exactamente agora… As mudanças 

requeridas há muito, mesmo nas sociedades de fachada mais hipócrita, estavam ao virar 

da esquina, os corpos começavam a conhecer-se, porque as modas os iriam mostrar com 

alarde. Ainda estava longe o que Richard Sennett (1943) apelidaria de tirania da 

intimidade, o mesmo que estudou o cosmopolitismo e o comportamento nos espaços 

públicos no seu The Fall of Public Man.431 Como diria António Ferro (1895-1956), na 

sua elucubração A Idade do Jazz-Band (1923): 

(…) A minha Época sou eu, somos todos nós, os minutos da hora, desta hora febril, 

desta hora dançada, desta Hora-Ballet-Russe, em que os ponteiros do relógio ora são 

braços de mulher esguia, ora são pernas de bailarina magra dançando nos algarismos 

que, no mostrador, indicam as etapas do tempo, como se dançassem na neve — sobre 

punhais… Eu não compreendo, de modo algum, a saudade doentia das outras épocas, a 

nostalgia das idades mortas, certa ronda de fantasmas, lamurienta e sinistra, que anda 

para aí — fox-trot de esqueletos mutilados… Ter saudades dos séculos que morreram é 

ter vivido nesses séculos, é não ser de hoje, é ser cadáver e andar a fingir de vivo…
432

 

 

Fora-se para sempre o tempo lisboeta do velho Passeio Público (ali se reuniam as 

mamãs e as meninas (…) se discutiam as modas e os namoros; o preço da manteiga 

inglesa e os últimos modelos da Cecília Fernandes; (…) e as posses do noivo da Silva; 

e o último namoro da Teixeirinha, tudo isto regado com caramelo e água fresca e 

alguns sorvetes, quando o homem da casa era homem de meios;433 por alguma razão 

surgira em seu lugar a Avenida da Liberdade. A burguesinha só porque soubesse 

assassinar qualquer peça de música e deslizar numa valsa, já não podia pensar que 

estava apta a não fazer de todo má figura num baile da velha burguesia lisboeta.434 

Primeiro já era pouco frequente dançar a valsa, fora das canónicas apresentações das 

meninas à melhor sociedade, as debutantes das famílias endinheiradas ou com apelidos 

sonantes bons para compor o chique de um salão. Os papás já não iam aos espectáculos, 

primeiro, para levarem lá a família inteira depois, eventualmente, caso tudo fosse moral, 

circo incluído. O Baile Nacional, para a populaça, na rua de São Vicente à Guia, 
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 - Cf. Richard Sennett, The Fall of Public Man, Knopf, 1977. 
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 - António Quadros, António Ferro, Lisboa, Edições Panorama, SNI, 1963, p. 15. 
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 - Francisco Câncio, Lisboa no Tempo do Passeio Público, Lisboa, 1962,  vol. II, p. 397. 
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 - Idem, ibidem, p. 283. 
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frequentado por moças como a Mariquinhas Bandeira, as operárias e costureiras pouco 

selectivas nos namoros de ocasião, onde se destacavam alguns fadistas,435 tudo  isso 

ficara lá para trás; agora a moda girava à volta dos clubes e dos cabarets, os primeiros 

selectivos, geralmente bem decorados, com obras de arte de artistas mais tarde famosos, 

os segundos mais duvidosos, mais misturados em termos de frequência. Com o novo 

século, passaram a dançar-se, entre outros ritmos — e em substituição de valsas, polcas, 

mazurcas e quadrilhas —, o charleston, o tango, o schimmy, o fox-trot, o one-step…  

O Chiado passara a ser o centro nevrálgico da cidade, que, sendo do fado, o mantinha 

longe das burguesinhas entregues aos passos por vezes complicados (e pouco ingénuos) 

de algumas das danças citadas, sem os incómodos espartilhos e as saias a arrastar no 

chão. Naquela zona da capital localizavam-se as pastelarias mais apropriadas para tomar 

um chá (a Bénard e a Garrett, a Bijou, a Ferrari e a dos próprios Armazéns do Chiado, 

algumas delas com conjunto musical para amenizar o ambiente). Registemos este 

desabafo bem-humorado do escritor, dramaturgo e militar André Brun (1881-1926), 

numa conferência proferida em 1910: 

 

Como Vossas Excelências sabem, desde que fizeram exame de instrução primária, há, a 

um canto da Europa, um país chamado Portugal, à beira-mar plantado, o qual se divide 

em duas partes : a Baixa e a província. A província que começa no Largo das Duas 

Igrejas, na Rua das Pretas e na Rua da Prata, estende-se para um lado, para um Minho 

longínquo (...); para o outro, para um Algarve beijado pelo sol (...). A Baixa e seus 

arredores, muito tristes e solitários, constituem Lisboa (...). Estava feita a Baixa. Só 

faltavam o Grandela e o Suíço, que vieram a seu tempo (...) Enfim, sejam quais forem 

as razões, topográficas ou de rotina irresistível, o certo é que só a Baixa vive. O resto de 

Lisboa é constituído por arruamentos de aldeia sem trânsito, sem comércio e sem vida. 

A Baixa é tudo. Uma senhora quer comprar um carrinho de linha? Vai à Baixa. Uma 

menina quer arranjar um namoro asseado e de botas de polimento? Vai à Baixa. Um 

sujeito quer pedir dez tostões emprestados? Vai à Baixa. O Chiado é a artéria 

aristocrática, o nosso boulevard dos italianos. Até a lama é elegante (...) As mulheres e 

as senhoras conhecem-se todas da Baixa. Sabemos os nomes, o parentesco, a crónica 

das que porventura a têm…Donde? Da Baixa.436  
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 - Sousa Bastos, Lisboa Velha (1850 a 1910), Lisboa, 1947, p. 118. O Baile Nacional inaugurou-se num 

domingo, 3 de Novembro de 1850. Os bailes começavam às 21 horas e terminavam às 2 da madrugada. 

Cf. Pinto de Carvalho (Tinop), História do Fado. Lisboa, Dom Quixote, 2003, p. 70. 
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 -  Cf. André Brun, A Baixa às 4 da Tarde, Lisboa, Grifo Editores, 1999.  
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As burguesas casadoiras de Lisboa e do Porto continuavam, nomeadamente, a 

frequentar as praias e a tomar banhos de mar, se bem que em moldes e locais muito 

diferentes das suas avós, e, sobretudo, sabendo que a água salgada não curava todos os 

males, como dantes se dizia. Faziam-no com o corpo muito menos tapado e o cabelo 

muitíssimo mais curto do que as antecessoras:  

[As banhistas] passavam o resto do dia ocupadas em enxugar as pesadas 

cabeleiras encharcadas na água do rio, conservando-as estendidas pelas costas, 

sobre toalhas, fazendo luxo e vaidade da longura e abundância dos cabelos, que 

iam até à cintura, às curvas dos joelhos, ou, nos casos de maior opulência, até 

aos pés.437
  

Já não se podia certamente exclamar como Ramalho Ortigão, em 1862: 

Graças a Deus! Os últimos banhistas regressam à cidade que suspirava por eles. 

As meninas vêm nutridas, acrescentadas de boa cor, e notavelmente satisfeitas, 

o que denota por certo mais saúde, mas produz também muito menos interesse 

poético do que a melancólica palidez com que nos deixaram.438 

 

Também, segundo o mesmo autor, referindo-se à Foz do Douro: 

(…) almoçar, jantar, enxugar os cabelos, é a ocupação ordinária dos banhistas 

nesta praia, desde as oito horas da manhã até ao fim da tarde.439 

 

Uma das atracções mais populares do século XX foi, sem dúvida, o cinema, que tem 

como antecessores diversas formas de exibição de imagens. Contam-se entre as 

primeiras salas de Lisboa os Animatógrafos do Rossio e dos Restauradores, bem como 

o Chiado-Terrasse (todos de 1907), o Cinema Central (1908) ao tempo o mais 

confortável de Lisboa; o Olímpia (1911), os antigos Éden (1914) e Condes (1921); o 

Ódeon (1927); o Salão Portugal (1928) e o Capitólio (1931), complexo projecto 

modernista do arquitecto Luís Cristino da Silva, com o seu amplo terraço e inovadoras 

escadas rolantes. Muitos outros cinemas se seguiriam, para satisfazer um público 

sempre crescente, que usava assim algo que tinha vantagens, segundo afirmava António 

Ferro, uma delas a que o faz ser um templo onde vão rezar os religiosos de 

civilização.440 Duvidamos, sinceramente, que muitos dos parzinhos procurassem aquele 

ambiente de obscuridade para fazer as suas orações, a não ser que o futuro director do 
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 - Branca de Gonta Colaço e Maria Archer, Memórias da Linha de Cascais, Lisboa, 1943, pp. 19-20. 
438

 - Ramalho Ortigão, Crónicas Portuenses (1859-1866), Clássica Editora, 1944, p. 165. 
439

 - Idem, As praias de Portugal, Porto, Livraria Universal, 1876, p. 79. 
440

 - António Quadros, op. cit., p. 30.  



207 

 

Secretariado da Propaganda Nacional da ditadura salazarista pensasse em preces ao altar 

de alguma deusa grega e, por sinal, também romana…  

O teatro declamado continuava a ser popular e adiantaremos que, na década de 20 do 

século passado, Lisboa verá subir à cena diversas operetas, todas elas inspiradas no 

fado. Em 1926, estreia-se Mouraria, marcada por um assinalável triunfo de Adelina 

Fernandes na personagem da Cesária; 1927 é o ano de Bairro Alto e nessa opereta volta 

a brilhar a actriz citada, repartindo os louros com Aldina de Sousa; em 1929, estreia-se a 

adaptação musical de Rosa enjeitada, peça de D. João da Câmara, com Ilda Stichini e 

Adelina, que tivera treino lírico de voz mas fora definitivamente adoptada pelos 

amantes da trova.441 Para quem gostava de revista à portuguesa, a oferta também 

satisfazia o público. Em 1923, por exemplo, subia à cena Fado corrido, onde podiam 

ouvir-se estes versos: 

Deixa as suas convulsões 

O país dos sovietes, 

P’ra trazer inspirações  

Ao fadinho português. 

 

Numa fúria bolchevista, 

O Lénine, que é fadista 

Canta o fado dos sovietes, 

Dos sovietes. 

 

O Japão muito expressamente, 

Vem com ordens do Mikado 

Dos confins lá do Oriente 

Concorrer também p’ró fado.  

 

A Turquia, sempre em guerra, 

Num momento de repouso, 

Quis trazer à nossa terra 

O seu fado rigoroso. 

 

Mesmo até a própria Itália, sempre austera 

Troca as suas tão famosas barcarolas 

Pelo fado bem trinado da Severa, 

P’los harpejos das guitarras e violas. 

 

Enfim, a Sociedade das Nações, 

Num rasgo de união sentimental, 

Rejeita os seus motivos e canções, 

P’ró fado vir bater em Portugal.442 

 

                                                             
441
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E os costumes mais íntimos? As relações entre sexos a nível da burguesia? Algumas 

inegáveis mudanças ocorreram, não se ficou tudo pelo aparecimento de manuais para 

escrever epístolas ternas com mais sentido das conveniências, como Cartas de Amor 

para Namorados, por Maria Celeste, ou As 100 mais lindas cartas de amor, de Maria 

do Céu.443 Quanto aos representantes do sexo masculino, muitos começariam a duvidar 

se o misterioso Archibald Moore, que afirmava estar a senhora mais virtuosa pronta a 

vestir-se ou despir-se pelo primeiro que lhe aparecer,444 teria razão ao afirmar:   

Ora esse primeiro pode ser qualquer de nós [para aconselhar depois]: As mulheres são 

fáceis de render-se. Eis o que se torna necessário que incessantemente pensemos.445 

 

A resposta a este e outros ensinamentos viria na forma de quase meio século de Estado 

Novo, com a restauração de muitos dos aspectos mais nocivos para as mulheres do 

Código de Seabra —-  e um feroz policiamento dos costumes e de jornais, livros, 

filmes…e letras de canções, muito particularmente fados. 

 

3.5 — Rafael Bordalo Pinheiro: o País no bico do lápis 

 

Chegados a este ponto da tese, pareceu-nos que seria de eleger, e tratar com algum 

fundamentado pormenor, a personalidade tutelar no domínio das artes plásticas de todo 

o longo período já deixado para trás. Tendo como fio condutor o fado e a sua relação 

com as diversas formas de produção artística, talvez se pensasse em José Malhoa, 

referido no nosso segundo capítulo, mas nunca tivemos, verdadeiramente, qualquer 

hesitação neste ponto porventura sensível: desde cedo que a figura de Rafael Bordalo 

Pinheiro (1846-1905) se impusera por múltiplas razões ociosas de enumerar, tão 

evidente nos parece que este permanente interventor na vida nacional ganhara há muito 

merecido lugar cativo, também devido a factores afectivos, nesta jornada destinada a 

corredores de fundo, aqui empreendida por um de muito pouco fôlego. Se quiséssemos 

descrever o polifacetado artista, que desde fino jornalista pícaro a caricaturista genial, 
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passando por cenógrafo e ceramista (para darmos em short list a medida da sua 

capacidade criativa), nunca o conseguiríamos fazer com o talento de Júlio César 

Machado, cujo fim trágico parece interessar hoje mais que o seu legado de escritor:  

 

Afaz-se uma pessoa à ideia de que para lá do Rossio e do Chiado não haja mais nada, e, 

de repente, quando menos espera, vê ir um amigo por aí fora, já não quero dizer para 

países de que não se torne a ouvir falar desde que se estuda geografia, mas para um 

pouco mais longe do que Paço d’Arcos ou Cascais, para o Brasil! Lá está Rafael 

Bordalo Pinheiro; lá vai demorar-se três anos; lá ficará vivendo talvez – tudo é possível! 

Dá-se bem no seio daquela natureza que está a nascer, entretém-se com os 

conhecimentos novos que ali vai criando, diverte-se trabalhando, estuda divertindo-se, e 

tem dinheiro – condição indispensável para viver satisfeito com gosto e aprovação, 

quem só ganhando-o o pode alcançar! (…) É esbelto, de uma palidez interessante, tem 

bons olhos, bom cabelo, elegância desafectada no porte e nas maneiras. Insinua-se: 

produz efeitos graduados, como os crescendo musicais; ao princípio, enquanto não está 

a seu cómodo, num rancho, fala pouco, ri baixo, parece deixar-se ficar ali um instante 

por condescendência, entretendo a alegria alheia com um sorriso que resuma a tempo o 

assunto da risota e da conversação, e entremeando-o de ditos graciosos como quem 

entremete rosas nos laços! (…) A pouco e pouco vai-se animando. Como na 

adivinhação dos jogos de prendas “quente, quente”, já a graça, a alegria, o riso, a crítica 

se lhe chegam... (…) Artista. Em tudo e de tudo artista. Organização nervosa, 

inconsequente, caprichosa. Sensibilidade finíssima; um temperamento de mulher. Ora 

exaltado, ora abatido, muitas vezes sem razão; susceptível de grandes rasgos, heróicos 

por vezes na lida, na ânsia do trabalho e da glória, mas dado a enfados, mudando de 

ânimo facilmente, tendo os entusiasmos e os desvios, a generosidade, o desinteresse, e 

também os despeitos súbitos, a inconstância febril, do artista! (…) Todavia, por entre 

sombras e tristezas, continuava a ver em tudo assunto para caricaturas, coisas que 

escapavam à observação de toda a gente, saltavam aos seus olhos. (…) Nunca a 

caricatura em Portugal ocupou lugar tão importante na história da moda e dos costumes, 

como o que atingira ultimamente mercê do talento e dos esforços de Rafael Bordalo. 

(…) Há nações onde se poderia escrever a história exacta da liberdade com o escrever a 

história das caricaturas; nós não temos censura, mas ela existe, senão na forma, no 

fundo, e é às vezes para tudo em Portugal a pior das tiranias; chama-se-lhe as 

conveniências; podia chamar-se-lhe a hipocrisia! (…) Os brasileiros receberam muito 

bem Rafael Bordalo, e pelas notícias que nos chegam vê-se que ele está contente. Brinca 

com eles, eles riem-se, gostam de o ver; estimam naturalmente que seja cortês, mas, por 
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compreenderem que para fazer caricaturas não basta ser delicado, é preciso ter espírito, 

e que, do mesmo modo que um sensaborão não está longe de ser mau homem, uma 

caricatura insipida parece ofensa em vez de graça, pedem-lhe simplesmente que se 

divirta, mas que os divirta também a eles. É razoável!446
  

 

Refere-se o escritor à ida de Rafael para o Rio de Janeiro, em 1875, onde convive, entre 

outros nomes já sonantes, com o pianista português Artur Napoleão (1843-1925), que 

virá a ser uma grande personalidade do mundo musical. Ali trabalhará primeiro no 

Mosquito, de que assumirá a direcção, publica o Álbum de Caricaturas: Frases e 

Anexins da Língua Portuguesa, colabora em diversas publicações e, em 1877, lança o 

Psit!!! (o Mosquito terminara), que terá vida breve, mas deixará figuras contrastantes 

como o Psit e Arola, o elegante requintado e o parolo alarve, com as suas múltiplas 

contradições e maneiras de ver o mundo. A sua criação política mais duradoura para o 

imaginário deste período imperial, é, sem dúvida, o Fagundes, espécie de criatura só 

possível de viver nos meandros das esferas governativas. Inauguradas as Cortes pelo 

imperador, que nunca larga o ceptro nem a coroa, incita-se a que os fagundes, que já se 

encontram devidamente abertos, falem e legislem, para a boa prossecução da política 

fagundativa. De qualquer forma, foi certamente por via do Brasil que Zé Povinho 

envergou sobrecasaca e virou comendador — e isso diz muito de uma terra de tão 

propaladas oportunidades. (Constitui facto documentado que o nosso Zé até chegará a 

pedir whisky and soda em vez do tradicional copo de três de binho do Cartaxo, mas isso 

foi só no virar do século, para inglesar-se…)    

Nunca se dando por vencido, e estando já acompanhado pela mulher e a filha, Bordalo  

faz sair, em 1878, O Besouro, hoje objecto de estudo pelas características inovadoras e 

também devido à publicação de imagens dos esfomeados do Ceará, denúncia das 

condições de vida infra-humana dos nordestinos, ousadia que valerá a vandalização da 

redacção do periódico. Ao contrário do que previra Júlio César Machado, a simpatia 

brasileira acabara relativamente depressa, em meio de querelas entre oficiais do mesmo 

ofício e acusações sem fundamento, tanto mais que o artista se refugiava muito em 

assuntos dos meios teatral e operático fluminenses, para evitar a crítica política, na 

medida do possível. Com boas razões para isso, como adiante se verá, decide regressar a 

Portugal. Por cá ficara o filho, Manuel Gustavo (1867-1920), ainda estudante e tocado 

pela epidemia de febre amarela, entretanto morrera-lhe a mãe — e as agressões 
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promovidas por certos brasileiros (esfaqueamento e pauladas provavelmente letais 

evitadas in extremis) fizeram que Bordalo pusesse ponto final a esta aventura latino-

americana em 1879. De qualquer forma, fora uma experiência mais para alguém que 

nascera com tantos talentos que a dificuldade residira em eleger quais o deviam guiar. 

Viera ao mundo em Lisboa, na rua da Fé, filho do pintor romântico e funcionário 

público Manuel Maria Bordalo Pinheiro e de Augusta Maria do Ó Carvalho Prostes, 

sendo o primeiro varão de 12 filhos, e tendo como um dos irmãos o futuro pintor 

Columbano (1857-1929). Também uma das irmãs, Maria Augusta, a primogénita, gosta 

das artes plásticas, enquanto outra, Maria Amélia, desposará o oficial da Armada e 

dramaturgo Henrique Lopes de Mendonça, autor da letra do hino A Portuguesa, 

composto pelo músico e pintor Alfredo Keil.  

Quanto ao futuro caricaturista, depois de uma passagem inconsequente pelo lisboeta 

liceu das Merceeiras, começa por interessar-se pelo teatro, pensa que está aí a sua 

vocação — e põe-se a estudar arte dramática. No ano seguinte, porém, já está a aprender 

desenho de arquitectura civil na Academia de Belas-Artes de Lisboa e, à cautela, o pai 

(1815-1880), primeiro oficial de secretaria da Câmara dos Pares do Reino, trata de o 

converter em amanuense daquela instituição das Cortes. Muitos se ficariam por aí, pelo 

emprego certo, mas não o mais velho dos rapazes Bordalos, que chega a frequentar o 

Curso Superior de Letras, por sentir vocação para a escrita. Mete-se pelo meio um 

complicado casamento contrariado pelos pais da jovem, em 1866, apadrinhado por Júlio 

César Machado, com Elvira Ferreira de Almeida — e é durante a lua-de-mel, passada 

numa quinta da Golegã, que ele se interessa por fixar em desenho e aguarela tipos 

populares e paisagens. Começa a participar no salão da Sociedade Promotora de Belas-

Artes, primeiro com o pai e, depois, com o irmão Columbano. A vocação está mais que 

descoberta: desenho, escrita e jornais. Surgem O Dente da Baronesa e O Calcanhar 

de Aquiles, em 1870 — e O Binóculo, que terá a particularidade de ser o primeiro 

periódico a vender-se no interior dos teatros lisboetas, segundo afirmará Júlio César 

Machado. No meio de todas estas tarefas, dá a lume três folhas de A Berlinda. Ao 

contrário de Columbano, introvertido e cultor de belas telas a óleo, o irmão faz tudo isto 

a um ritmo divertido, sem que tal significasse renúncia completa da pintura, que 

também cultiva; mas O Calcanhar de Aquiles, com as suas caricaturas cuidadosas, a 

evitar melindres, de personalidades do mundo literário e artístico, as primeiras folhas de 

A Berlinda, seguidas de outras cinco, anunciam o artista que está na forja. É um homem 

bem informado, que certamente beneficia da cultura vasta e relações privilegiadas do 
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pai, cujas pequeninas telas de inspiração flamenga gozavam dos favores (aquisitivos) do 

rei D. Fernando II e do duque de Palmela, como sublinha José-Augusto França em obra 

fundamental sobre Rafael.447 É ele, aliás, que sublinha em relação à Berlinda, feita ao 

correr do lápis, como o seu próprio autor avisava: 

 

Mas é o último número d’Berlinda que trouxe até hoje a celebridade da publicação. 

Trata-se de narrar o caso das Conferências Democráticas (…) proibidas (…) em 26 de 

Junho. [1871] A folha de Bordalo saiu a lume logo a seguir, datada de Julho e posta à 

venda no dia 5, e, para além da opção crítica e contestatária do caricaturista e da sua 

simpatia pelo movimento dos conferencistas, prova o escandaloso ecoar do 

acontecimento que a história da cultura portuguesa virá atribuir um valor de ruptura, 

com definição de uma geração que ali retomou a polémica coimbrã de 1865, e foi a 

geração de 70. É (…) a primeira narrativa gráfica, composta por trinta imagens 

alinhadas em cinco planos, ou carreiras, a ler da esquerda para a direita e de cima para 

baixo, com legendas de uma voz off que é do suposto narrador, o próprio Bordalo, que 

aparece nas duas primeiras imagens, conferencista dos conferencistas, assim desejando 

comprometer-se a posteriori (…) Eis, pois, Rafael mostrando a purulenta e burguesa 

figura do país, num inventário a que não escapa o clero soez, a nobreza fadista e 

arruinada, o povo também fadista e famélico, e a realeza que o marquês de Ávila-pavão 

sustenta na queda. (…) Contra isso nós [os conferencistas], se o engenho e arte (isto é, a 

forca dos jesuítas e um Ávila tocando harpa) o permitirem, curaremos a pátria, 

operando-lhe os olhos doentes (…)448  

 

Como aqui se fala em fadistas, não parece descabido deixar registado que será Bordalo 

um dos primeiros a fixá-los graficamente, num traço não caricatural, prestando atenção 

aguda a trajos e maneiras de tipos populares, gesto muito peculiar em diversas fases da 

sua obra. Refiro-me particularmente a impressivas aguarelas de 1872, patentes na 

décima exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes, que foi a última a que 

concorreu, entre as quais figuravam as seguintes: grupo de fadistas (o cantador), o 

fadista de fora de portas e o do Bairro-Alto.449
 Aventaria o crítico António Enes (1848-

1901), sobre a de grupo, tratar-se de ilustração para folhetim de Júlio César Machado, 

porque ambos eram observadores perspicazes e narradores chistosos, a ambos cativa o 
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 - Cf. J.- A. França, Rafael Bordalo Pinheiro, 2.ª edição, Lisboa, Livraria Bertrand, 1982.   
448

 - Idem, ibidem, pp. 79-81. 
449

 - Cf. Estudo de Manuel de Sousa Pinto in Raphael Bordallo Pinheiro, I – O Caricaturista, desenhos 

escolhidos por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, p. XLIX.   
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pitoresco dos tipos e dos costumes. Para este jornalista e dramaturgo, que foi comissário 

régio em Moçambique, arquitecto da luta contra o império do Gungunhana, Bordalo, 

um folhetinista da arte, possui (opinião que dá que pensar) inteligência antes brilhante 

do que sólida, mais crítica do que criadora, à qual repugnam as concepções profundas 

e laboriosas.450 O artista abordaria o tema dos fadistas, personagens fulcrais nas 

chamadas hortas, tal como outros com o mesmo acerto não fizeram, sendo popular a 

imagem que deles deu em A Gravura de Madeira em Portugal — Estudos em Todas as 

Especialidades e Diversos Estilos.451 Neste tema específico, porém, Manuel Macedo 

(1839-1915) tem também obra de muito interesse. Recorde-se que colaborou em 

diversos jornais, ajudou a fundar duas publicações (Artes e Letras e Ocidente), ilustrou 

dezenas de livros, entre os quais o Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes, possuindo 

uma obra de costumbrista realista muito significativa (Ribeiro Artur dá os seus tipos 

populares como congéneres dos tipos do imortal Gavarni 452). Igualmente Francisco 

Nogueira da Silva (1830-1868), além de costumbrista e excelente gravador, registou os 

meios fadistas, tanto mais que se tratava de alguém socialmente empenhado.       

Voltando ao artista em apreço, ainda em 1871, as suas Bodas da Aldeia podem ser 

vistas na Exposição Internacional de Madrid e, no ano seguinte, saem os Apontamentos 

de Rafael Bordalo Pinheiro sobre a Picaresca Viagem do Imperador do Rasilb pela 

Europa, que outro não é senão o soberano brasileiro, D. Pedro II, que ele satiriza de 

chinelos e avantajado baú de viagem, ao longo de divertidos desenhos sujeitos a 

argumento, passeando-se pelas principais cidades portuguesas, e indo abraçar, no seu 

retiro de Vale de Lobos, o romântico Herculano, escritor por quem nutria grande 

admiração. Além de colaborações e iniciativas diversas (Almocreve das Petas e O 

Japonês, por exemplo), expõe obras inspiradas em figuras do povo na Sociedade 

Promotora. A sua filha Helena nasce em 1873, ano em que Bordalo vai a Espanha 

registar graficamente as lutas entre carlistas e liberais, contratado pelo Illustrated 

London News. Além de dar à estampa M. J. ou a História Tétrica Duma Empresa 

Lírica, surgem trabalhos seus, nomeadamente, na capital espanhola, em El Mundo 

Cómico e Illustración Española y Americana (Madrid), no Diário Ilustrado e nos 

almanaques de Artes e Letras e de Caricaturas para o ano seguinte. Datam desse 

período diversas ilustrações para livros de escritores portugueses e estrangeiros, 
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 - J.-A. França, op. cit., pp. 86-87. 
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 - O livro citado foi publicado em 1872, devendo-se a Pedroso essa gravura do desenho de Bordalo.  
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 - Ribeiro Artur, in Arte e Artistas Contemporâneos, 3.ª série, Lisboa, 1903.  
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figurando entre os primeiros Camilo (O Demónio do Ouro) e Rebelo da Silva (Contos e 

Lendas). No âmbito da caricatura suave (chamemos-lhe assim à falta de melhor 

adjectivo), o seu traço fixa diversos actores, como os famosos Rosas, pai e filhos, o 

Taborda, e, claro, a popular Delfina. As ilustrações para Os Teatros de Lisboa, de Júlio 

César Machado, são de 1875, coincidindo portanto com o lançamento de A Lanterna 

Mágica, que poucos meses dura, mas de grande significado para muitos dos seus 

admiradores, pois aí surge, pela primeira vez, o Zé Povinho (número de 12 de Junho). 

Segue-se a aventura por terras de Vera Cruz, já atrás mencionada e, quando regressa à 

santa terrinha, em 1879, mete ombros àquela que será a primeira fase de O António 

Maria (vai até 1885), tendo como colaborador literário Guilherme de Azevedo, que 

assinava João Rialto, e, em 1880, é substituído por Ramalho Ortigão, que decide 

adoptar o pseudónimo de João Ribaixo. É de 1879 a sua interessante reportagem 

autobiográfica No Lazareto de Lisboa, registo proporcionado pela experiência de 

quarentena no regresso do Brasil, que só será dada à estampa em 1881. Nessa obra, cuja 

capa mete fado, passa em revista as suas recordações sobre o império de Pedro II 

(chama-lhe Pedro Malas-Artes ou Mala-às-Costas), soberano de uma nação onde os 

papagaios voavam no ar e os comendadores voavam na terra. Pouco tempo depois, o 

general Fontes, o homem de ferro, apareceria sob os mais diversos aspectos, desde 

soldado e fadista a vendedor de limonadas, passando por ama-de-leite com Rodrigues 

Sampaio ao colo, bem como velha, menina, janota… 

Também a primeira série do Álbum das Glórias data de 1880 (estende-se até 83), ano de 

muito trabalho com o começo assinalado por uma infelicidade de monta: o falecimento 

do pai. Dele faz um desenho belo e de humanidade impressionante.  

 

3.5.1 — Repartido entre a caricatura, a decoração e a cerâmica 

 

Tendo adoptado os nomes próprios de um governante que passaria à História como 

sinónimo de desenvolvimentismo, acção, melhoramentos materiais, como então se 

dizia, o periódico propunha-se, como lembra José-Augusto França,453 meter ombros a 

tarefa de monta (faremos todos juntos, em prosa e verso, à pena e a carvão, a sillouette 

da sociedade portuguesa no último quartel do século dezanove): 
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«O António Maria» iria, com efeito, registar os acontecimentos da vida política, através 

do ministério Braamcamp e dos dois seguintes ministérios fontistas, de Sampaio e do 

próprio António Maria Fontes, de novo no poder em Novembro de 1881 — mas, a par 

desse registo minucioso e significativo, atento às flutuações dos partidos e dos homens, 

às pequenas lutas de uma política naturalmente mesquinha, na medida dos interesses em 

jogo num país pobre e sem força, Rafael Bordalo iria anotar igualmente acontecimentos 

do dia-a-dia lisboeta, pequenas histórias e pequenos factos, que não só serviam para 

encher o semanário, mas interessavam à sua óptica de cronista e aos leitores possíveis. 

Entre os eventos a comentar, estavam os que diziam respeito ao teatro e à ópera, e ainda 

à literatura e às artes plásticas. Os primeiros tinham, naturalmente, a primazia em 

interesses que não esmoreciam nos hábitos de Bordalo, e também através do seu 

noticiário anotado se desenha a crónica viva dos divertimentos da cidade provincial.454 

 

Em 1880, Sousa Bastos colocara Rafael na sua revista do ano (a mãe ou avó da revista à 

portuguesa) e, em 1881, surge o Almanaque d’O António Maria para 1882 (sairiam 

mais dois), não tardando a chegar ao mercado as bolachas O António Maria, que seria 

também levado à cena de forma revisteira, numa peça da autoria de António de Meneses 

(Argus). Em 1882, Ramalho deixa de colaborar no hebdomadário e entra Alfredo de 

Morais Pinto, que decide adoptar o pseudónimo de Pan e passará à posteridade (sempre 

relativa) como Pan-Tarântula. Também o mano Columbano acabará por dar uma 

mãozinha no semanário (1883-84). O caricaturista-mor, por seu turno, está cada vez 

mais empenhado na fabricação de faianças em Caldas da Rainha, e sai a público, em 

1883, impresso, o projecto de uma fábrica nacional, da autoria do seu irmão Feliciano 

Bordalo Pinheiro e de Felisberto José da Costa. Logo numa altura em que O António 

Maria averba mais um processo judicial, desta vez porque Rafael pôs o Zé Povinho  

como Cristo na sua famosa Última Ceia. O artista, porém, pouco se preocupa com isso. 

Não pára, faz capas de livros e ilustrações, dá vida a peças de cerâmica em unidades 

fabris de Sacavém e Caldas da Rainha. Já formalizada a sociedade para produzir, numa 

primeira fase, materiais de construção, pretende informar-se o melhor possível sobre 

todos os métodos mais modernos nesse domínio e, por isso, desloca-se com o irmão 

Feliciano aos países mais industrializados da Europa de então. De notar que Feliciano 

Henrique, nascido em 1847, afilhado do poeta António Feliciano de Castilho, atingiu o 

posto de coronel de artilharia e desempenhou funções de director de Obras Públicas em 

Macau. Outro irmão, Manuel Maria (1850) enveredou pela Medicina, sendo cirurgião 
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militar; o mais novo, Tomás Maria, nascido em 1861, seguiu a carreira docente como 

professor de desenho de máquinas, foi industrial de gravura mecânica e deu vida a uma 

utilíssima Biblioteca de Instrução Profissional. Mesmo com a fama (e o proveito) de 

boémio que terá até ao fim dos seus dias, Rafael Bordalo tem uma capacidade de 

realização invejável. Em 1884, Manuel Gustavo surge como colaborador nas páginas de 

O António Maria, que dirá adeus ao público em Janeiro de 1885, ano em que sai a 

lume a segunda série do Álbum das Glórias, e o artista, integrante do Grupo do Leão, 

com Columbano, Malhoa e outros, faz um painel decorativo para a então famosa 

cervejaria Leão de Ouro, na rua Primeiro de Dezembro (ainda lá está, mas só se 

recomenda como local histórico). Acabado um jornal, logo o dono do famoso gato Pires 

pensa em fazer outro — e surge o Pontos nos ii, que durará até 1891, explicado da 

forma que se segue pelo seu criador e assim entendido por José-Augusto França: 

 

Quem os põe [os pontos nos ii] é uma nova personagem que só muito discretamente 

aparecera nas páginas do jornal anterior: a Maria, um momento dada ou sugerida como 

companheira do Zé Povinho. Afinal, porém, e por conveniência dramática, ela é a viúva 

do António, aquele que há três meses deitou nariz comprido, enviesou os olhos e 

morreu embesoirado e triste como o Sr. Hintze Ribeiro ou como o homem da laranja da 

China. (…) Mas Maria propõe-se pôr os pontos nos ii, e vai fazê-lo mostrando os ii 

apropriados, referidos a quem de direito ou de proveito: (…) Assim se repõem logo em 

cena as personagens que lá se encontravam desde os tempos do jornal anterior (…) 

Tanto como na anterior publicação, Rafael Bordalo Pinheiro dominava o jornal — 

fazia-o à sua imagem e semelhança. (…) O trabalho de ceramista e a tarefa da 

decoração em Paris foram as principais actividades de Bordalo durante o período em 

que publicou o jornal (…)455 

 

Em 1889, Fialho de Almeida inicia a sua colaboração no Pontos nos ii, com o 

pseudónimo de Irkan. A fábrica das Caldas da Rainha começara a fabricar louça 

artística em 1885 e, no ano seguinte, recebe a visita da rainha D. Maria Pia, sendo a sua 

produção objecto de um estudo de Ramalho Ortigão. O rei D. Luís resolve distinguir o 

artista com a Ordem Militar de Santiago da Espada, que ele, coerentemente, declina. A 

ideia que o domina, em 1889, é a decoração do pavilhão de Portugal, na Exposição 

Universal de Paris, aquela que comemora, afinal, o centenário da Revolução Francesa. 
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Rafael recebe uma medalha de prata pelo seu trabalho e é feito cavaleiro da Legião de 

Honra, enquanto a sua fábrica alcança uma medalha de ouro. 

Quando termina a publicação de Pontos nos ii, em 1891, surge a segunda série de O 

António Maria (sairá até 1898) e Pan-Tarântula cessa a sua colaboração e surge, até 

1894, a do poeta Eugénio de Castro, que se esconde por detrás do pouco original 

pseudónimo de Eu. Aparece um reforço importante, no último ano citado, na pessoa do 

jornalista e humorista Eduardo Fernandes, mais conhecido por Esculápio. José-Augusto 

França traça assim a situação então vivida: 

O momento político da reaparição d’O António Maria era extremamente delicado (…) 

O rescaldo imediato do Ultimato de 90 estava passado, até à revolta do 31 de Janeiro — 

mas, para além da crise sentimental, outra continuava ou progredia, bem mais profunda, 

e era aquela que a situação económica provocava, frisando a bancarrota. As estruturas 

do rotativismo dos dois partidos tradicionais romperam-se então, por incompetência, 

mas em vão outras se procuravam definir, de emergência em emergência.456 

 

 

Bordalo deverá ter ficado contente ao ver distinguida a sua cerâmica com uma medalha de ouro 

na Exposição Universal de Antuérpia. São de assinalar as decorações feitas na altura para a 

tabacaria Mónaco, no Rossio, e que ainda hoje ali podem ser apreciadas, nesta casa 

remodelada e ampliada segundo projecto de Rosendo Carvalheira (1864-1919). Mas a 

situação do País não dava mostras de melhorar, e a crise chegara à fábrica de faianças 

de Caldas da Rainha. Encerrado O António Maria em 1898, expõe a Jarra Beethoven, 

peça em que investiu muito trabalho, e, no ano seguinte, decide voltar ao Brasil para ali 

exibir sobretudo a sua obra de ceramista — e, quem sabe?, arranjar financiamento com 

a colocação de produtos em terras brasileiras. Expõe em São Paulo e no Rio e decide 

sortear a Beethoven, mas ninguém a ganha, porque o cupão premiado não se vendeu. 

Num gesto cortês, decide oferecê-la ao seu grande admirador João do Rego Barros, que, 

por sua vez, resolve fazê-la chegar ao presidencial Palácio do Catete, cujo inquilino de 

então era o pouco popular Manuel Campos Sales (1841-1913). Cumpria-se assim o 

desejo de que a peça ficasse no Brasil até porque, afinal, o artista também ali vivera 

momentos dignos de recordar. O ano ficará marcado pelo desaparecimento da actriz 

Maria Visconti, que viera até Portugal em 1881 e com a qual Bordalo mantivera uma 

longa relação amorosa. Embora tivesse passado pelos palcos lisboetas sem deixar 
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memória assinalável, vê-se que era mulher de traços sensuais e agradáveis pelo busto 

que dela fez este habilidoso cidadão, impenitente anticlerical e antibritânico, que 

exercerá de escultor sem veleidades. Cedendo à sua paixão pelos jornais, lança A 

Paródia, em 1900 (publicar-se-á até 1906), com apoio literário de João Chagas, vulgo 

João Rimanso para os leitores. Definir este empreendimento dos caricaturistas Bordalo 

Pinheiro pai e filho?: 

 

É a caricatura ao serviço da grande tristeza pública, (…) a dança da Bica no cemitério 

dos Prazeres.» (…) No fúnebre mundo nacional, divertem-se os saltimbancos populares, 

num carnaval permanente. «O corpo dado à penhora, a alma dada à pândega», dissera já 

Ramalho, doze anos atrás. A Paródia abre com um desenho de Rafael Bordalo, primeiro 

de uma série que assim se anuncia e promete: «I – A Política: «a Grande Porca». A 

palavra tem um propositado sentido duplo, mas o desenho mostra mesmo uma enorme 

porca, que é mamada por bacorinhos açodados. (…) A Paródia, que continuou após o 

seu desaparecimento, verá ainda a subida ao Poder do ministério de João Franco, com o 

qual se desfazia o sistema rotativo dos dois grandes partidos constitucionais (…) Era a 

política nacional — ou «a grande porca» (…)457
  

 

 

Ainda em 1900, desenha os figurinos para a revista A Paródia, levada à cena com 

autoria de Baptista Dinis. Cabe-lhe a tarefa de decorar o carro funerário de Eça de 

Queirós e, em 1902, o artista dá à estampa a terceira série do Álbum das Glórias, 

enquanto o novo jornal começa a sofrer cedo medidas repressivas. Bordalo continua a 

trabalhar, dá vida a peças de cerâmica significativas e a decorações, alcançando com as 

primeiras uma medalha de ouro na Exposição Universal da cidade norte-americana de 

St. Louis. A morte vai colhê-lo aos 58 anos, em 29 de Janeiro de 1905, e, como bom 

humorista rende-se-lhe, precisamente, quando imaginava decorações carnavalescas para 

os Fenianos do Porto. Voltara de lá adoentado, vindo a falecer em casa, no segundo 

andar do Largo da Abegoaria.  

O seu último jornal dedica-lhe um número especial, só com fotografias desde os 16 anos 

até à altura do passamento, e dois textos de grande riqueza humana e documental, um de 

Ramalho Ortigão e outro de João Chagas. 
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O professor de Coimbra Joaquim Martins Teixeira de Carvalho (1861-1921), num livro 

publicado postumamente e intitulado Notas de Arte e Crítica, faz uma série de 

interrogações, procura paralelos e chama à colação todos os nomes ilustres das artes 

plásticas, para formular um rol de dúvidas sobre a arte e aptidões de Rafael Bordalo 

Pinheiro. Os seus raciocínios, se bem que um pouco enviesados por vezes, possuem o 

interesse de vermos como geralmente lidamos mal, complicando e apontando defeitos, 

ao termos perante os olhos a obra de um dos nossos artistas plásticos mais queridos e 

amados pelo público. Cria-se como que uma espécie de suspeita, que leva a perguntas e 

afirmações como estas, formuladas por um homem de saber artístico, porventura 

demasiado influenciado pela sua formação de médico e anatomista: 

 

Seria a arte da caricatura, que dá um tão intenso brilho à obra artística de Rafael 

Bordalo Pinheiro, uma arte menor, marcando como um estigma de inferioridade os 

artistas que se assinalam nela? (…) Hogarth e Daumier são grandes artistas, conquanto 

tenham sido pintores insignificantes. Só em Goya conheço a reunião de um grande 

caricaturista e de um grande pintor no mesmo artista. (…) A pintura e a caricatura são 

duas artes diferentes. Se é fácil assinalar a impotência dos caricaturistas na criação das 

grandes obras de arte, não é mais difícil demonstrar os esforços vãos, feitos por grandes 

artistas sem poderem produzir uma caricatura. (…) Da dança do amor e da morte, que 

criaram na caricatura os desenhos trágicos de Goya, (…) há, na obra de Rafael Bordalo 

Pinheiro, um eco na caricatura da Paródia que tem a legenda — Conheces-me? Num 

baile do parado entrudo português a morte, de dominó elegante, levanta com a mão 

enluvada de branco a máscara, descobrindo na provocação dum beijo o rosto, e 

deixando ver a caveira que num  rictus  pergunta: Conheces-me? Ele, bêbado, os pés 

afastados a segurarem-se ao chão sujo de lama e em que ondeiam os detritos pisados das 

serpentinas rasgadas, aponta com o dedo a cara, a marcar o lugar dum beijo no rosto a 

escorrer do suor que lhe empasta os cabelos. (…) O caricaturista moderno obedece 

inconscientemente ao impulso sugestivo e faz psiquiatria sem o saber. (…) Os melhores 

colaboradores de Bordalo Pinheiro foram sempre os que se limitaram a traduzir 

literariamente o espírito das suas caricaturas sem procurar guiar e dominar o espírito, a 

verve, a fecundidade criadora do grande artista. (…) O traço das suas últimas 

caricaturas é o mesmo que fez o sucesso dos seus primeiros desenhos; ganhou com o 

tempo em facilidade, não em precisão: é o mesmo traço ligando frouxamente os defeitos 

em que ri a ironia do seu lápis. O crime, como o vício, passam a seu lado, e o seu traço 
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não sabe adivinhar-lhes os estigmas,  que os caricaturistas modernos acentuam em notas 

de tanta evidência, como as observações dos médicos e dos criminologistas. Diante dum 

criminoso, o lápis de Bordalo Pinheiro deixa de rir e o caricaturista excelente 

transforma-se num pintor de retratos mau. (…) Como caricaturista político encarnou o 

povo do seu país na criação cómica do Zé Povinho, ignorante e besta, sem o impulso de 

uma indignação, sem a coragem dum movimento de revolta. A única virtude que lhe 

concede, essa mesma faz rir: Zé Povinho não sofre, Zé Povinho tem apenas paciência. 

(…) A caricatura de Bordalo Pinheiro passa longe das preocupações de arte que 

assinalamos em todos os verdadeiros caricaturistas. (…) Rafael não é o irmão de Goya; 

os seus desenhos não têm o poder impressionante do vago e do sonho, que, vindo de 

Goya passa para o espírito de Daumier e ilumina hoje os caprichos de Hradecky. Não 

era então Rafael Bordalo Pinheiro um grande caricaturista? Era; mas para compreender 

o que havia de espírito inventivo, de verve, de fecundidade criadora naquele artista de 

eleição é necessário correr um a um dos seus desenhos, penetrar-lhes a essência do 

conceito, como para bem conhecer a excelência da alma, que se encobria na doce ironia 

das suas caricaturas, era necessário conviver com ele de perto. (…) A gravura em 

madeira, no seu início em Portugal deu Nogueira da Silva e o seu desenho anguloso, 

áspero e irritante; o alvorecer dos processos de gravura química originou o desenho 

espontâneo, livre e audacioso de Bordalo Pinheiro. (…) E, para em tudo ser real o 

paralelo entre estes dois artistas, no Jornal para rir de Nogueira da Silva, não é difícil 

encontrar o esboço do Zé Povinho (…) Uma diferença profunda há porém entre 

Nogueira da Silva e Rafael Bordalo Pinheiro e é a aptidão literária de cada um dos dois 

artistas. Nogueira da Silva era um literato de produção rápida, gostando de acompanhar 

de longos comentários as caricaturas que publicava nos jornais. Rafael Bordalo Pinheiro 

era por sua vez de uma grande timidez literária. (…) Escapava-lhe a acção moral da sua 

obra. (…) É por isso que na obra (…) tudo se deve procurar na análise dos seus 

desenhos (…)  Em tudo se encadeia e prende a vida dos dois artistas. O mesmo 

descuido da vida os animava, senão a mesma verve doce e tão igual em Rafael Bordalo 

Pinheiro. (…) O talento de Bordalo Pinheiro foi porém criado com outras preocupações 

artísticas, num meio em que pôde exercer à vontade toda a sua actividade criadora, — o 

meio que criara em Portugal El-rei D. Fernando.458 

 

 

                                                             
458

 - Joaquim Martins Teixeira de Carvalho, Notas de Arte e Crítica, Porto, Livraria Moreira, 1926,  pp. 

283-336. 
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Parece evidente que, embora proviesse de uma família dada ao estudo, sobretudo das 

leis, o caricaturista não perderia muito tempo com profundas reflexões, preocupando-se 

em (também) gozar as coisas boas da vida. Conta um seu colaborador no Brasil, José do 

Patrocínio, que ele, se instado a trabalhar para ser possível fechar uma edição, 

resmungava: Isto vem, não está às ordens do patrão como um carro de aluguel, homem; 

(…) não está para cada momento, como um bico de gás, que basta dar a volta à 

torneira e chegar-lhe um fósforo.459 Quando a tarefa já não podia ser adiada por mais 

tempo, então, porventura recordando-se dalguma das suas breves visitas ao Curso 

Superior de Letras, murmurava: Anda, Sísifo, toca para a pedra…  460  

Mas Bordalo era um homem culto e informado, com as suas devoções principais em 

Hogarth, Daumier, Gavarni, Granville, Monnier, Leech, Busch, Cham… Também 

admirava os maiores, como Holbein ou Goya… Fora-se aperfeiçoando numa arte que 

lhe dava grandes dissabores, enorme prazer quase sempre — e rendimentos muito 

abaixo do que necessitaria para tantos projectos e aventuras. Ramalho escreveu, mais de 

uma vez, que era um bom rapaz, e isso está patente em muitos aspectos do seu 

comportamento. Sendo profundamente republicano, tinha confessada e profunda 

simpatia pela rainha D. Maria Pia, mulher de D. Luís, porque ela se mostrava caritativa 

para com os humildes, de quem ele se sentia próximo e solidário. Certamente lamentou 

que uma das sinas dos Pontos nos ii tenha sido o rol de pompas fúnebres: em 1885, 

morre o rei D. Fernando II e logo Bordalo, abordando o tema do respectivo testamento, 

desenha toda a família real a ver navios… Em 1887, vai-se o António Maria Fontes, que 

ele satirizara, meses antes, a ir marcar um lugarzinho no asilo de Runa, destinado a 

militares inválidos e desamparados… O rei D. Luís parte em 1889 —  e sobe ao trono 

D. Carlos I, para quem o caricaturista propõe, num desenho famoso, o cognome de o 

último… 461 

Em matéria religiosa, mostrava-se um anticlerical irredutível, e, como atrás ficou dito, 

também possuía uma animosidade grande em relação à Grã-Bretanha (pátria por sinal 

de importantes colegas seus), agravada com a questão do Ultimatum, em 1890. Patriota 

como só pode ser quem inventa o Zé Povinho, combate a grave afronta com o lápis e a 

pena no seu jornal, ilustra diversos opúsculos contra os ingleses, entre os quais A 

Marcha do Ódio, escrita pelo poeta Abílio Guerra Junqueiro. Também é dele o 

                                                             
459

 - Cf. estudo de Manuel de Sousa Pinto in Raphel Bordallo Pinheiro, I – O Caricaturista, desenhos 

escolhidos por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, p. LX.   
460

 - Idem, ibidem, p. LX. 
461

 - Idem, ibidem, p. LXXXII.  
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emblema da comissão da grande subscrição nacional, que depois se mostraria muito 

menos grandiosa do que se pensara… 

A 31 de Janeiro de 1891, dá-se a tentativa revolucionária republicana do Porto, que 

representa um malogro para os ideais de Bordalo, tal como ele deixará expresso nos 

Pontos nos ii, edição posta à venda em 5 de Fevereiro, a mesma que traz o artigo de 

Fialho de Almeida, Glória aos Vencidos, assinado com o seu pseudónimo de Irkan. A 

censura intervém com a sua mão pesada e o número torna-se o último daquele 

periódico. Mais uma contrariedade para um artista que, segundo os seus próximos, 

gostava de caricaturar, mas não conseguia odiar. Os republicanos acusavam-no de não 

fazer o suficiente pela causa, ao mesmo tempo que os monárquicos lhe reprovavam as 

irreverências constantes em relação ao regime. O mano Columbano retratou-o, para a 

posteridade, solene, num óleo, em 1884, e, claro, alegre, em O Grupo de Leão (1885). A 

sua obra, deixada ao juízo da posteridade, com as insuficiências próprias dos trabalhos 

feitos por mortais, sujeitou-se e sujeitar-se-á, cremos — e bom sinal isso representa —, 

a ser estudada, questionada, avaliada, sempre à luz dinâmica dos novos saberes e 

tendências investigativas.  

Quando a morte lhe pregou a partida e ele teve de trocar a sua casa do largo da 

Abegoaria pelo cemitério dos Prazeres, entre a multidão que o acompanhou, figuravam 

políticos que ele caricaturara e titulares das casas mais antigas do reino, bem como 

representantes da intelectualidade nacional. E, claro, compareceram todos os operários 

da fábrica de faianças de Caldas da Rainha.  

Comentava-se que a rainha D. Amélia fizera questão em mandar pêsames à viúva — e 

os jornais registavam a solene velada feita pelo gato Pires, imortalizado pelo lápis do 

dono ilustre, nunca arredando pata de junto dos restos mortais de Rafael Bordalo 

Pinheiro, que José-Augusto França chamou, com grande a propósito, o português tal e 

qual.462  

É um daqueles sobre quem poder não teve a morte, como diria o seu conterrâneo 

Camões, que ele ajudou a homenagear em 1880 — e, mesmo não chegando a viver o 5 

de Outubro de 1910, figurará entre os mais ilustres vultos da República.  

 

                                                             
462

 - J.- A. França, Rafael Bordalo Pinheiro, o português tal e qual, 2.ª edição, Lisboa, Livraria Bertrand, 

1982. 
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4 – DAS TÍPICAS VIELAS DE LISBOA ÀS TRINCHEIRAS  

 DA FLANDRES E… NOVO ESCÂNDALO NOS PALCOS 

 
Obrigado pela lei                                                   

Abandonei o lar querido 

Para marchar para França  

Por seis escudos vendido. 

Guerra medonha, odiosa, 

Que obrigas a criatura 

A procurar sepultura 

Na idade mais ditosa. 

Tua atitude horrorosa 

Com ambição encarei, 

Razão porque detestei 

O teu bárbaro destino: 

Fazes de mim assassino 

Obrigado pela lei.(…)463 
                                                   

                                                                              Na guerra dos alimães 

                                                                              Com as nações 

                                                                              Tem um exemplo d’estalo, 

                                                                              Pois no fim d’esta embrulhada 

                                                                              O que der mais traulitada 

                                                                              É que há-de cantar de galo. 

                                                                              E quando chegar o dia 

                                                                              Em que a gente for pr’a guerra. 

                                                                              Ahi, ó!... Estás com uma pressa! 

                                                                              Então adeus ó Turquia 

                                                                              Allimanha e mais Austria, 

                                                                              Vai tudo ventas a terra. 

                                                                              Vai-se a Verdum, e pum! 

                                                                              Arma-se logo um trinta e um 

                                                                              Vai-se a Berlim e pim! 

                                                                              É bazanada até ao fim. (…)464 

                                                                               

4.1 –  Lentas mudanças no fado em sociedade avessa a novidades 

 
Para o bem e também para o mal, como os mais puristas não desdenharão recordar, o 

fado deve muito ao século XX, que lhe proporcionará uma difusão porventura nunca 

sonhada em épocas relativamente próximas a 1900 — e também o acesso dos seus 

cultores e aficionados a patamares de qualidade muito acentuada, sobretudo quando 

comparamos com os versos mais antigos e a temática que aos mesmos subjaz. É claro 

                                                             
463

 - Letra de Vicente Penim, soldado da 4.ª companhia do Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro, 

in Pedro de Freitas,  Na Primeira Grande Guerra (1914-1918),  Um Poeta Setubalense, separata do jornal 

O Distrito de Setúbal, 1977, p.11.    
464

 - Trecho do Fado do Ganga, cantado por Estêvão Amarante na revista O Novo Mundo (1916),  textos 

de Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes, João Bastos ; música de Wenceslau Pinto e Alves Coelho. As 

coplas conheceram dezenas de edições e o famoso fado sofreu as mais diversas adaptações à  letra 

original, algumas delas feitas nas nossas trincheiras da Flandres.  
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que muito se perdeu em espontaneidade, improviso e até — porque não admiti-lo? — 

(por vezes) desejável amadorismo. Os chamados poetas populares ou não eruditos 

(ambas as expressões possuem o seu quê de sinistro) tiveram de procurar temáticas mais 

abrangentes, como hoje se diria, fazendo uso de vocabulário escolhido e as próprias 

toadas clássicas da trova exigiram executantes hábeis e possuidores de técnica, bem 

como soluções de acompanhamento transcendendo apenas a guitarra e a viola. As 

formas interpretativas apuraram-se e em tudo isso não está certamente ausente a aposta 

interesseira — e cada vez mais acentuada —, que a revista dedicou à velha trova, 

apresentando-a na sua forma mais ou menos castiça ou como fado-canção, tendo por 

isso música orquestral. Mesmo os actores do fado, chamemos-lhes assim por mera 

questão de conveniência narrativa, não deixaram de contribuir para grandes êxitos que a 

maioria dos espectadores apelidaria de fadistas. Surgiram também vozes trabalhadas, 

necessariamente diferentes das nascidas e criadas nas vielas de Lisboa, porventura sem 

aquela verdade exigida pelos amantes mais radicais da trova, mas eficazes na 

transmissão de uma manifestação artística, indiscutivelmente nacional, a cada vez mais 

locais do País e, com o tempo, aos públicos estrangeiros abertos à novidade. Tudo isto, 

está bem de ver, não se fez sem percurso medido em décadas — e, claro, em meio de 

acesas discussões, salutarmente, portanto, com desencontro de pontos de vista e muitas 

argumentações susceptíveis de merecer ponderação. Estavam errados os que defendiam 

a taberna como local privilegiado para se ouvir o rigoroso na voz de um operário de 

qualquer arte, defendendo pontos de vista sociais, denunciando injustiças ou 

promovendo, em terra de analfabetos, doutrinas justamente chamadas progressistas? De 

forma alguma. Só que também tinham razão os que gostavam do fado tocado ao piano 

com base na transcrição em folhas de música — ou, num palco, nas vozes de Adelina 

Fernandes ou Corina Freire, para darmos apenas dois exemplos, sem esquecer os que 

apreciaram ouvi-lo cantado em cena pelas castiças Júlia Mendes ou Maria Vitória. Uma 

coisa é certa: algumas fadistas vingaram também como actrizes de indiscutível valor, 

como no caso de Hermínia Silva, para apontarmos um nome incontornável.  

Também havia aqueles que defendiam, legitimamente, a necessidade de afastar das 

mentes menos informadas a ideia de que o fado, afinal, continuava a ser coisa de 

prostitutas, chulos e alguns aristocratas transviados, mas que se convertera, pelo 

contrário, em manifestação original, legítima, popular, que fora sobrevivendo aos mais 

diversos ataques, por vezes da parte de gente esclarecida e de merecimento, como 

Rocha Peixoto ou António Arroio, chegando pujante ao século XX. Ao longo desta 
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centúria, aliás, iria sofrer novos ataques, como adiante veremos, ódios, perseguições e 

adulações que nada lhe convinham… Muitos dos seus cultivadores decidiram 

profissionalizar-se ou a isso os obrigaram, perdendo quantos deles os laços com antigas 

profissões, invariavelmente humildes. Virá a propósito recordar  que o douto Francisco 

Adolfo Coelho (1847-1919) registou numa lista, incompleta em verdade, as seguintes 

indústrias e profissões populares, para auxiliar os coleccionadores: abridor, acendedor, 

adelo, aguadeiro, albardeiro, alcatroeiro, alfaiate, algebrista (endireita), algibebe, 

alvenel, almocreve, alqueireiro, alveitar, alvissareiro, amolador, andador de irmandade, 

apicultor, apontador, aparelhador, arameiro, archoteiro, armador, armeiro, arqueiro, 

arrais, arrieiro, asfaltador, assadeira, assedadeira, assentador de carris, azeiteiro, 

azulejador; bauleiro, bainheiro, bandarilheiro (capinha), bandeireiro, barqueiro, bate-

folha, belforinheiro, (bufarinheiro), bengaleiro, benzedeira, betumeiro, boceteiro, 

boieiro, bolacheira, botequineiro, botoeiro, bonifrateiro, britador, broxante, brunidor, 

bunheiro, burriqueiro; cabeleireiro, cabreiro, cabresteiro, caçador, cadeireiro, caiador, 

caieiro, caixoteiro, calafate, calceteiro, caldeireiro calista, camiseiro, camisoleiro, 

canastreiro,  canteiro, cantoneiro, cantor ambulante, capacheiro, capador, capataz, 

capelista, cardador, cardeiro, carniceiro, carpinteiro (de machado, toscano, de branco, 

etc.),  carregador,  carreiro,  carrejão, carroceiro,  carteiro,  cartonagens   (fabricante de), 

carvoeiro. caseiro, casqueiro, castrador (capador), catraeiro, cavador (cavão), 

cavouqueiro, ceifeiro, cerieiro, cervejeiro, cesteiro, chamiceiro, chegador, chapeleiro, 

chineleiro, chocolateiro, cinzelador, clarificador, cobrador, cocheiro, colchoeiro, 

colhereiro, colador de papel, colmeeiro, compositor, concerta-loiça, confeiteiro, 

condutor de carros, etc., conserveiro, contrabandista, conteiro, copeiro, cordoeiro, 

corista, coronheiro, cortador, corticeiro, costureira, couteiro, coveiro, cozinheiro, 

cravador, criado, criador de gado, curandeiro, curtidor, cuteleiro, decorador, dentista, 

destilador, dobadeira, doceiro, doirador; embalsamador, embutidor, encerador, 

encadernador, engomadeira, entalhador, enxertador, escoveiro, esmerilador, estanceiro, 

esparteiro, espartilheira, espelheiro, espingardeiro, estafeta, estalajadeiro, estampador, 

estofador, estrumeiro, estucador, farinheiro, faroleiro, fazedor, faz-tudo, feitor, ferrador, 

ferreiro, fiadeira, fiandeira, florista, fogueiro, fogueteiro, forjador, formador, formeiro, 

forneiro, fosforeiro, fressureira, fruteiro, fulista, fundidor, funileiro, futriqueiro, 

furoeiro; gaioleiro, gaiteiro, galinheiro, galocheiro, gameleiro, gandaieiro, ganhão, 

gomeiro, gravador, gravateiro, guarda-mato, guarda-nocturno, guarda-soleiro; 

horticultor (hortelão), impressor, inculcador, instrumentista, jardineiro, joalheiro, lacaio, 
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ladrilheiro, lagareiro, lampista, lapidário, lanifícios (fabricante de), lapiseiro, latoeiro 

(de amarelo, de branco), lavadeira( lavandeira), lavador, lavradeira, lavrador, lavrante, 

leiloeiro, leiteiro, licorista, linheira, limonadeira, limpa-chaminés, loiceiro, loiseiro, 

luvista; macarroeiro, maquinista, maltês, manteigueiro, marceneiro, marchetador, 

marinheiro, marmoreiro, mecheiro, melaceiro, melancieira, mercador, merceeiro, 

mergulhador, marnoteiro (marroteiro), mineiro, moço de recados, fretes, etc.; modista, 

moeiro, moageiro, moiral, moldador, moleiro, moliceiro (sargaceiro), montante, músico 

ambulante, obreeiro, odreiro, oleeiro, oleiro, olheiro, ourives, ovelheiro; padeiro, 

palheireiro, palhoceiro, paliteiro, papeleiro, palmilhadeira, paramenteira, parteira, 

passarinheiro, pasteleiro, pastor, pedreiro, pegureiro, peixeiro, peleiro, peneireiro, 

penteeiro, perfumista, pescador, picador, picheleiro, piloto, pinceleiro, pintor, pisoeiro, 

poceiro, podador, poleeiro, polidor, pregoeiro, prensista, queijadeira, queijeiro, 

quinteiro; ramalheteira, recortador. recoveiro, redes (fabricante de), refinador, regateira, 

relojoeiro, remador, remolar, rendeira, retroseiro, rodeiro, rolheiro, roqueiro (fabricante 

de rocas), roupeiro (que faz, guarda-roupa), roupeiro (pastor queijeiro); saboeiro, 

sachador, sacristão, salchicheiro, salgador, sangrador, santeiro, sapateiro, sardinheira, 

sebeiro, segador, segeiro, seleiro (correeiro), semblador, serigueiro (sirgueiro, 

passamaneiro), serrador, serralheiro, serzideira (cerzideira), sineiro, singeleiro, soldador, 

sombreireiro, sopeira, sota, sumagreiro, surrador, taberneiro, tabúa (fabricante de 

objectos de), tamborileiro, tamiceiro, tanoeiro, tecedeira, tecelão (de lã, de algodão, de 

ourelo, de fitas de elástico, etc.), telheiro, tendeiro, tintureiro, toicinheiro, toireiro, 

torneiro, toscano (carpinteiro), tosquiador, trabalhador, trapeiro, trintanário, tripeiro, 

trolha (côdea), tipógrafo; valador, vaqueiro, varapoeiro, varredor, vassoireiro, vedor, 

vendedor, vendeiro, vestimenteira, vidraceiro, vidreiro, vinagreiro, vindimeiro, violeiro; 

zagal, zagueleto.465 Diversos foram os fadistas que juntaram ao nome a profissão, 

sobretudo numa época mais recuada, quando cantar ainda não pagava o sustento.     

Natural de Coimbra, Francisco Adolfo Coelho, filólogo, pedagogo, etnógrafo, 

historiador, crítico literário, foi autor de muitas outras obras de saber, e a ele se deve a 

introdução da prática e estudo da filologia comparada, que leccionou no Curso Superior 

de Letras, a partir de 1878, embora na juventude achasse nada a haver para aprender na 

Universidade, cuja inutilidade proclamara. Participante nas Conferências Democráticas 

                                                             
465

 - Cf.  Centenário do Descobrimento da Índia, Exposição Etnográfica Portuguesa,  Portugal e Ilhas 

Adjacentes, por F. Adolpho Coelho, presidente da secção de Ciências Étnicas da Sociedade de Geografia, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1896. 
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do Casino, em 1871, onde falou sobre o ensino, bateu-se para que este fosse reformado 

com base na separação do Estado da Igreja, defendendo o princípio da liberdade de 

consciência. Os ataques choveram sobre este autodidacta poliglota, germanista de 

mérito, autor de valiosos estudos científicos, jornalista vigoroso, editor da revista 

Bibliografia Crítica de História e Literatura (1873-1875), que se debruçava sobre os 

avanços do saber em diversos campos, tanto em Portugal como no estrangeiro. Claro 

que também se cruzaria com o fado, recolhendo estes versos curiosos que a seguir 

transcrevemos:  

                                                    Ao fadista chamam faia 

                                                    Ao agiota intrujão, 

Ao corcovado golfinho, 

                                                    Ao valente bogalhão. 

 

Entre o povo português 

Há calões tão revesados 

       Que deixam muitos pintados 

        Por mais de cento e uma vez. 

     Lá vão alguns—trinta e três 

   (Não sei se neles dou raia) 

À prata chamam-lhe laia. 

  Às nossas cabeças pinhas; 

          Aos porcos chamam sardinhas. 

                                                   Ao fadista chamam faia. 

 

                                                   Às nossas mãos chamam batas; 

                                                   Ao génio chamam ralé; 

                                                   À esperança chamam filé, 

                                                  Às bruxarias bagatas; 

                                                  Às velhas chamam cascatas 

                                                  Ao poupado sovelão, 

                                                  Um gabinardo ao gabão; 

                                                  Ao caldo chamam-lhe rola; 

                                                  A um relógio cebola. 

                                                  Ao agiota intrujão. 

 

                                                  Ao fugir chamam raspar; 

                                                  Chamam à casa mosqueiro; 

                                                  Ao ébrio chamam-lhe archeiro, 

                                                  Ao compreender toscar; 

                                                  Ao roubo chamam cortar, 

                                                  À guitarra pianinho, 

                                                  Ao chapéu escovadinho; 

                                                  Ao jogo chamam batota, 

                                                  A uma sardinha aranhota. 

                                                  Ao corcovado golfinho. 
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                                                 À fome chamam peneira; 

                                                 Também lhe chamam larica; 

                                                 Chamam à cara botica, 

                                                 À aguardente piteira; 

                                                 Chamam bico à bebedeira; 

                                                 A uma mentira palão; 

                                                 E também é de calão 

                                                 Chamar- se ao vinho briol. 

                                                 Ao nosso bucho paiol, 

                                                 Ao valente bogalhão.466 

 

Mas vejamos o que teria o novo poder republicano a propor às camadas populacionais 

que habitavam os chamados bairros populares, neste caso lisboetas, carenciados de 

quase tudo em matéria de higiene e perspectivas de futuro melhor, ou seja, esses 

mesmos espaços onde o fado fora gerado — e havia prostituição, embora não 

exclusivamente, como referimos amplamente noutro capítulo —, às zonas citadinas, 

afinal, onde se usava vocabulário estranho para os estrangeiros que cruzavam as 

fronteiras imaginárias. São termos em cifra própria dos grupos sociais constantemente 

alerta contra intrusos, não vá o diabo tecê-las, pois já lhes basta terem de comer o pão 

do lixo,467 aquele que num fado revisteiro era assim impressivamente descrito: 

                                                Se o povo soubesse um dia, 

                                                Como é feito o nosso pão, 

                                                Não escapava uma só padaria 

                                                Com certeza que haveria 

                                                Uma nova revolução. 

                                                Leva a bela serradura, 

                                                Cinza, terra, pó e nada, 

                                                Tem por dentro a cor da noite escura, 

                                                Tem a cor da noite escura, 

                                                Sabe às pedras da calçada. 

                                                (…) 

                                                Se há p’ra’hi quem tenha lixo, 

                                                Ou moinha p’ra vender 

                                                Cascas d’ovos ou milho com bicho, 

                                                Mesmo raspa de cornicho 

                                                Faz favor de me dizer. 

                                                Que eu prometo num instantinho 

                                                Mesmo sem água nem nada, 

                                                Amassar uma grande fornada 

                                                             
466

 - F. Adolfo Coelho, Os ciganos de Portugal com um estudo sobre o calão, memória destinada à X 

Sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas, Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, 

Imprensa Nacional, 1892, pp. 89-90. 
467

 - In coplas da revista O Novo Mundo (1916), textos da autoria de Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes e 

João Bastos, a famosa Parceria, música de Venceslau Pinto e Alves Coelho, Lisboa, Imprensa de Manuel 

Lucas Torres, s/d. ‘Eu sou o pão ordinário/Pão que o diabo amassou;/Sou o pão do proletário,/Que o 

destino malfadou.(…)’. 
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                                                Ao som d’uma guitarrada 

                                                Dedicada ao Zé Povinho.468 

 

Com a sua instabilidade política, permanente agitação social, atentados e tentativas de 

pronunciamentos militares, tudo conjugado com uma conjuntura internacional 

desfavorável e cada vez mais complexa — e consequente carência de bens essenciais 

para os mais pobres —, a República, servida por muitas almas escorreitas e bem 

intencionadas, mas também pasto de inúmeros oportunistas, tinha às vezes exercícios 

oratórios felizes, abundância de promessas e o acentuado pendor burguês com que fora 

moldada quando recebida das mãos dos carbonários.469
   

Pedagogo de mérito e com responsabilidades ministeriais (breves) durante o período 

republicano, além de poeta e publicista, João de Barros (1881-1960),470 pai do prof. 

Henrique de Barros (1904-2000) 471 e sogro do último primeiro-ministro da ditadura 

salazarista, Marcelo Caetano (1906-1980), tinha para si que um regime democrático é 

tanto mais perfeito e completo quanto mais perfeitas e completas forem nele as 

instituições educativas.472 E precisava: 

 

(...) a República fez da educação e da instrução duas bandeiras de batalha, e com elas se 

tem preocupado e ocupado a cada instante. Instruir! Educar! A todo o momento os 

propagandistas lançam estas palavras mágicas para o meio do público. A todo o 

momento evocam, por meio delas, um esplendor de civismo e de progresso 

intelectual que não existe. A todo o momento ligam a sorte das novas instituições à 

vitória das ideias que estas palavras significam! e porque o farão? Porque sentem que 

sem educar e sem instruir as novas gerações, dentro dum critério republicano, que seja 

ao mesmo tempo um critério pedagógico, ninguém poderá garantir o futuro da 

República e da Pátria. (…) Porque sentem, e porque sabem que à influência depressora 

de trezentos anos de educação jesuítica — desnacionalizando, desvirilizando, 

                                                             
468

 -  In coplas da revista Salada Russa (1918), de Ernesto Rodrigues, Félix  Bermudes e João Bastos, 

com música de Filipe Duarte, Imprensa de Manuel Lucas Torres, Lisboa, 1918. 
469

 - Cf. Capítulo 3  deste trabalho, onde estas questões foram afloradas.  
470

-  Filho do primeiro visconde da Marinha Grande, mas grande adepto da República, João de Barros 

formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, distinguiu-se como pedagogo e colaborou em 

diversas publicações, entre as quais a Ilustração Portuguesa e o Diário de Lisboa. Tinha uma 

interessante veia poética, caracterizava-se por extrema afabilidade e via com grande interesse a nossa 

aproximação ao Brasil, tendo dirigido com João do Rio a revista Atlântida (1915-1920).      
471

 - Reputado professor de Agronomia, opositor ao salazarismo e perseguido pela ditadura, Henrique de 

Barros ocuparia, depois do 25 de Abril de 1974, os cargos de ministro de Estado e presidente da 

Assembleia da República. Foi um dos fundadores do PRD de vida breve, liderado pelo ex-presidente 

Ramalho Eanes, que acolheria, nas suas fileiras, gente das mais diversas proveniências e duvidosas 

intenções.  
472

 - Cf. João de Barros in Pedagogia e o Ideal Republicano, Lisboa, 1979.  
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deprimindo as almas e os corpos — é indispensabilíssimo opor uma influência 

de liberdade, de energia, de vontade, de nacionalização inteligente (…)473 

A retórica era, portanto, o mais possível laica, mesmo anticlerical, ao gosto da época e 

dos sectores republicanos conotados com preocupações sociais sinceras. Tal acontecia 

certamente com João de Barros, mas a obra da República, no domínio da educação, se 

foi alguma, ficou muito aquém das necessidades de um país com graves deficiências em 

termos de alfabetização, para já não se falar noutros graus de ensino. Estudos dos 

especialistas António Nóvoa e R. Carvalho474 permitem concluir a António Candeias 

que a implementação do nosso sistema educativo estendeu-se pelo espaço superior a um  

século, embora  tenha sido decidida num tempo denotador de  previsão do futuro,  pois 

só nos anos 50 da passada centúria todas as crianças com idades dentro dos parâmetros 

legais tinham matrículas efectivas em estabelecimentos de ensino. Essa lentidão da 

escolarização colocaria o país entre os menos escolarizados e alfabetizados do mundo 

ocidental de então, conforme diversos especialistas apontam.475 Candeias conclui que 

cerca de 90 anos depois de ter sido decretada a escolaridade obrigatória, ou seja, em 

1930, a nossa sociedade ainda não se encontrava escolarizada, estando a aptidão da 

escrita assente, pelo menos de forma parcial, numa alfabetização que o autor classifica 

como restrita, informal, autónoma e dispersa.476 Razão possuía a República em 

preocupar-se sobremaneira com a instrução, como referia João de Barros, que, entre 

outras funções, terá assumido responsabilidades editoriais numa revista interessante, 

inovadora e com colaborações variadas, bem como muitas ilustrações e fotografias. 

Tinha o título de Serões e publicou-se em Lisboa, entre Março de 1901 e Dezembro de 

1911, conhecendo duas séries. Destinava-se a uma burguesia urbana (pequena e média), 

durante os finais da monarquia, exactamente a mesma que regeria, em boa medida, os 

destinos das novas instituições, saídas do acto revolucionário de 1910. A segunda série, 

de que respigaremos partes de alguns artigos, iniciou-se em 1905, ficando então a saber-

se que fora seu director Adrião de Seixas, figura ligada ao mundo dos negócios e da 

                                                             
473

 - Idem, ibidem. 
474

 - Carvalho, R., História do ensino em Portugal desde a fundação até ao fim do regime de Salazar-

Caetano, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1986; Nóvoa, A., «A Educação Nacional», in Joel Serrão e A.H. 

de Oliveira Marques, Nova História de Portugal, vol. XII, Portugal e o Estado Novo, coordenação de 

Fernando Rosas, Lisboa, Presença, pp. 455-519. 
475

 - Tal é o caso de Graff, H. J., The legacies of literacy. Continuities and contradition in Western culture 

and Society, Bloomingtona and Indianapolis, Indiana University Press, 1991. 
476

 - Cf. António Candeias, in Alfabetização e escola em Portugal na transição de século: dados e 

perspectivas, Coimbra, Oficina do CES, Centro de Estudos Sociais, n.º 105, 1998. 
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Imprensa,477 mas asseguraria os seus destinos editoriais, na nova fase, o comandante 

Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931), autor da letra de A Portuguesa, com música 

do compositor e pintor de talento Alfredo Keil (1850-1907), que já não veria a sua 

vibrante marcha convertida em Hino Nacional. Para se ter a noção da pluralidade desta 

revista que disputava mercado a outras de características parecidas, como a Brasil-

Portugal ou a Ilustração Portuguesa (2.ª série), assinale-se que ao citado oficial de 

Marinha e dramaturgo, consagrado pelos republicanos, seguir-se-iam o antigo oficial do 

Exército com serviço colonial, jornalista e escritor Eduardo de Noronha (1859-1948) e, 

na fase final, o ex-guarda-marinha e pensador de mérito António Sérgio de Sousa 

(1883–1969), ambos aristocratas e titulares — e avessos aos ideais republicanos,478
 

embora o primeiro viesse a simpatizar com  o Estado Novo e o segundo fosse seu 

declarado opositor. Feita com os mais diversos assuntos, ligeiros na grande maioria, 

relacionados com a moda e a decoração, a Serões, propriedade da Livraria Ferreira, 

editora significativa, tinha a preocupação de divulgar obras de escritores nacionais e 

estrangeiros, estando também atenta a temas artísticos e históricos. Embora o forte da 

revista fosse a fotografia e a gravura, com bons clichés de Augusto Bobone (1852-1910) 

ou Arnaldo da Fonseca (1868-1936), entre outros, profissionais e amadores, a primeira 

série contara, nomeadamente, com a colaboração gráfica de Alfredo Roque Gameiro e 

do açoriano Adolfo Benarus (1863-1958)479. Na segunda série, o leque ampliou-se, 

surgindo trabalhos, por exemplo, de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920), 

José de Almeida e Silva (1864-1945), Alberto Souza (1880-1961), António Carneiro 

(1872-1930), Raquel Roque Gameiro (1889-1970) e até do futuro modernista então 

muito jovem Cristiano Cruz (1892-1951). 

Quanto aos colaboradores literários, se na 1.ª série figuraram desde D. João da Câmara e 

Teixeira de Queirós a Raul Brandão, passando por Wenceslau de Moraes, Abel Botelho 

                                                             
477

 -  O seu nome surge como director-adjunto de O Dia, quando era director António Enes, e colaborou 

na Brasil-Portugal.  
478

 - Ambos filhos de viscondes, Eduardo de Noronha, divulgador histórico com grande  interesse e vasta 

obra, referido noutros pontos deste trabalho, permaneceu monárquico o resto da vida, defensor 

intransigente das colónias, recebendo do Estado Novo, quando completou 81 anos, as insígnias da Ordem 

do Império das mãos de Marcelo Caetano, então ministro das Colónias.. Quanto a António Sérgio, 

convidado a integrar as forças militares que iam tentar implantar a República, em 1910,  alegaria a sua 

condição de monárquico para o não fazer. Factos que se apontam como meras curiosidades, e, quanto a 

Sérgio, há que ter presente o seu valor como pensador e sua corajosa acção cívica. No primeiro aspecto, 

será de recordar as inspiradas palavras de Eduardo Lourenço, ao dizer que a sua obras é uma obra de 

combate, herdeira do primeiro Antero e de algum Oliveira Martins (O Labirinto da Saudade, Lisboa, 

Gradiva, 7.ª edição, s/d, p. 168).    
479

 - Ao pesquisarmos, surgiu-nos nalguns locais 1863-1950, mas a Encyclopaedia Judaica (2007) aponta 

1863-58 como datas de nascimento e morte deste neto de David Bensabat. 



232 

 

e Eugénio de Castro, a 2.ª série contou com textos, entre muitos outros, de Fialho 

d’Almeida, Mercedes Blasco, João Pinto de Carvalho (Tinop), Leonardo Coimbra, 

Jaime Cortesão, Júlio Dantas, Carlos Malheiro Dias, Augusto Gil,  Marcelino Mesquita, 

 Ramalho Ortigão, Aquilino Ribeiro, Afonso Lopes Vieira, Teixeira de Pascoaes…480 

Também figuraram autores brasileiros e de outras nacionalidades, nesta revista que 

promovia concursos (fotografia, por exemplo) ou dava à estampa suplementos 

destinados a faixas específicas de público — e não tinha o seu ponto forte nem nos 

assuntos noticiosos ou em textos de natureza política ou social. Contudo, a par de 

interessantes inquéritos (como trabalham os nossos escritores, este a cargo de Albino 

Forjaz de Sampaio), surgiram, nas suas páginas, trabalhos sobre bairros lisboetas. Não 

deixa de constituir tarefa interessante verificar como uma publicação burguesa os 

apreciava, em tempo já de grande actividade da propaganda republicana. E isto porque 

eram os mesmos locais onde se cultivava o fado, que, lentamente, irá influenciar (ainda 

mais) a temática das diversas artes. Sigamos, primeiro, para Alfama, pela pena de 

Victor Ribeiro (1872-1930), que em tudo se deixará guiar pelos escritos do visconde de 

Castilho481: 

Depois de expulsos os judeus ficaram os pescadores com a sua linda ermida do Espírito 

Santo, de belo portal manuelino, junto da qual ainda alguns restos se divisam em vários 

prédios de  portas e janelas da Renascença. (…) Era naquele sítio do Chafariz de 

Dentro, como hoje se chama, e dantes do Chafariz dos Cavalos, um dos sítios mais 

movimentados e concorridos da Alfama, que se estendia a praia e um chão, verdadeiro 

monturo, dizem documentos coevos, onde os pescadores varavam seus batéis, barcos e 

caravelas, no inverno ou por ocasião de tempestades no rio; era um estendal de redes e 

de velas, atulhado de mastros, de vergas, de madeiras. (…) Fecharemos o passeio, não 

sem apontar ainda, o grande arco, que no largo de Santo Estêvão dá acesso ao beco do 

Chanceler, o parapeito do adro da igreja de onde se descortina para o Tejo um soberbo e 

inesperado panorama, o mosteiro do Salvador, com o seu passadiço sobre a rua do 

mesmo nome, a rua do Castelo Picão, a rua das Escolas Gerais, muito deturpada já com 

demolições, e até invadida pelo carro eléctrico, e por fim o Largo de São Tomé, de onde 

se sobe ao Menino Deus, largozinho onde campeia uma casa antiga, que é um dos mais 

belos espécimes da construção portuguesa do século XVII, (…) como outra também 

isenta de vandálicos enxertos, na rua dos Cegos, que vem do Pátio de D. Fradique para a 
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 - Muitos destes elementos sobre a Serões foram disponibilizados pela Hemeroteca Digital de Lisboa.  
481

 - Filho do poeta António Feliciano de Castilho, o segundo visconde de Castilho, Júlio (1840-1919), a 

par do desempenho de cargos oficiais, dedicou-se à escrita, à investigação arqueológica e historiográfica, 

salientando-se da sua obra a Lisboa Antiga, sete tomos incontornáveis sobre a capital portuguesa, dados à 

estampa entre 1879 e 1890.  
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rua de São Tomé. Voltem depois o artista e o forasteiro, quando satisfeita a sua 

curiosidade pela observação directa de todos estes sítios pitorescos, destas ruas 

sombrias, estreitas, tortuosas, destes becos alguns dos quais, como o beco da Bicha 

apenas medem meio metro de largo, destas velharias arqueológicas, restos da cidade 

antiga, voltem depois, dizíamos, em um domingo à tarde, quando o formigueiro humano 

que reside naquela aglomeração de casas infectas e pequeníssimas se expande pelas ruas 

e terreiros, com as famílias, o mulherio endomingado, a criançada gritadora e 

turbulenta, em descantes e guitarradas pelas tabernas, pelos armazéns, como em dia 

festivo de arraial de aldeia, e sentirão a ideia remota da cidade de outrora, em que havia 

os peditórios numerosos pelas ruas e pelas portas, os mealheiros e as arcas pelas ruas, os 

nichos com santos alumiados nocturnamente por lâmpada bruxuleante, sustentada pelo 

azeite de devotas almas, as tabernas infestadas de ribeirinhos e vadios, os frigideiros do 

Mal-Cozinhado, frigindo pelas ruas, à porta das lojas, enchendo tudo da fumaceira acre 

e sufocante do azeite frito, como ainda há vinte anos se via em algumas ruas dos bairros 

de Setúbal, as rixas perigosas dos brigões, em que ainda hoje não raro relampeja a 

lâmina das navalhas afiadas; terá assim uma ideia esbatida da Lisboa tradicional, cheia 

de cenografias maravilhosas. O estrangeiro extasia-se sempre ante este espectáculo 

novo e característico. Há dias o inglês mr. Adolph Smith, um médico notável, 

correspondente do Lancet de Londres, escrevendo da sua estada em Lisboa, dizia da 

Alfama: ‘É um verdeiro labirinto de ruas estreitas e tortuosas, em grande parte em 

rampas e escadarias. O interior das casas ordinariamente é muito sujo, mas em geral no 

arranjo da cama nota-se maior cuidado que nos antros das grandes cidades inglesas. O 

amor aos travesseiros bordados ou por outro modo ornamentados e à roupa da cama 

limpa e atraente é um estimável característico das classes mais pobres de Portugal. A 

municipalidade, por seu lado diligencia limpar estas ruas estreitas e insalubres, mas tudo 

é insuficiente para contrariar as devastações da pobreza e da ignorância, bem como da 

acumulação e da falta de ar e de luz. A rua mais estreita que vi foi o beco da Bicha, que 

dá para a rua de S. Miguel. Com certeza que não tem mais de dois pés de largura e duas 

pessoas que vão em sentido contrário não poderão passar. É este bairro que oferece 

maior número de casos de tuberculose.’ Esta última nota vem cair como um duche de 

gelo no nosso entusiasmo de artistas. Este formoso bairro medieval,(…) segundo os 

aturados estudos demográficos do nosso distinto médico dr. António de Azevedo (…) 

contém as freguesias  que maior número de vítimas registam na percentagem da sua 

estatística obituária. Deste facto veio a ideia, tida como de necessidade inadiável, de 

melhorar a Alfama, por meio de demolições e alargamentos. A propósito deste projecto 

aventado desde 1852 diz o Visconde de Castilho, na citada Ribeira: ‘Não admito (salvo 

o devido respeito) que melhorar a Alfama seja cortá-la de avenidas e alastrá-la de 
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largos. Alfama é um livro interessantíssimo, que a picareta moderna profanaria 

ignobilmente. A maneira de melhorar Alfama seria conservá-la quanto possível na sua 

arquitectura e feição arqueológica, buscar fixar-lhe o plano medievo, modificar no 

antigo risco as igrejas e as casas, a pouco e pouco, e manter aquele fragmento desde a 

Adiça às Portas da Cruz, e desde as Escolas Gerais até ao Almargem, em toda a sua 

aparência velha de cidade primitiva. (...) Seja Alfama o nosso museu. (…) Alfama é o 

nosso manuscrito; não o profanemos!’482 

 

Com a República quase à porta — e os seus paladinos particularmente activos na capital 

(o texto é de 1906) — numa revista dirigida pelo autor da letra do nosso futuro Hino 

Nacional e contando nas suas colunas com gente como Aquilino Ribeiro, o artigo 

reflectia a visita a uma espécie de jardim zoológico habitado por figurantes existentes 

como que para preencher um espaço cenográfico, o tal o formigueiro humano capaz de 

assegurar esperados descantes e guitarradas pelas tabernas, as mesmas que dantes 

ainda estariam mais infestadas de ribeirinhos e vadios. Não é de estranhar, por isso, que 

o entusiasmo de artista de Victor Ribeiro haja sofrido qual duche de gelo quando um 

médico britânico escreveu que nada adiantava à municipalidade (só em finais de 1908 

os republicanos ganhariam a Câmara de Lisboa) limpar estas ruas estreitas e 

insalubres, porque aos malefícios da pobreza e da ignorância, juntavam-se os da 

população em excesso e as faltas de ar e de luz. Não se espantava o facultativo que 

Alfama fosse o bairro com maior número de casos de tuberculose. Para o antigo 

governador civil Júlio de Castilho, porém, havia que mexer em Alfama com todo o 

cuidado, fazer dela o nosso museu, não profanar aquele nosso manuscrito. Fazia-se a 

defesa de uma espécie de parque temático em que o pitoresco e o valor arquitectónico 

se sobrepunham largamente à sujidade e à tuberculose dos humildes figurantes. Mas 

vejamos o que o plumitivo de Serões pensava da Mouraria, no ano seguinte, quando 

João Franco já levava uns bons meses como chefe do Governo em ditadura (o cargo 

fora-lhe confiado por D. Carlos em 19 de Maio de 1906). Respiguemos agora alguns 

passos do artigo atrás citado, que possui observações curiosas, descontadas as muitas 

citações eruditas:    

(…) Foi, nesta quadra que vai de 1700 a 1834, a Mouraria o quartel-general dos rufiões 

de desordeiros, infestada de mulheres de má fama, de botequins e de batotas, 

valhacoutos de ladrões, de malfeitores e de galdérios. Em vão os corregedores do bairro 
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 -  Victor Ribeiro in revista mensal Serões, n.º 15, Setembro, 1906, pp. 175-189.  
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tentavam policiá-la com as suas rondas de chuços, em reconhecimentos nocturnos; tudo 

era baldado. Até dos tempos que ainda vivem na memória de muita gente, as ruelas 

sombrias da Mouraria, povoadas de templos do vício, se tingiam a miúdo de sangue, nas 

desordens ferozes da marujada com soldados e paisanos, incendidos todos nas febres de 

ciumentos amores de bordel. Nestas brigas selváticas esfaqueavam-se os refilões do 

bairro, ou em estos de emulação batiam-se à valentona em verdadeiras campanhas com 

os fadistões do Bairro Alto, secundados pela matula terrível da garotada apedrejadora, 

que dominava impune as terras do Monte. Sobrelevava a todas as velhas vielas da 

Mouraria a afamada rua do Capelão, antiga rua Suja, de torpe memória, prenhe de 

tradições assassinas e devassas. Neste ninho dilecto de fadistas, brigões e comborças 

criavam-se também verdadeiras celebridades, cujos nomes se eternizaram nos da baixa 

boémia lisbonense. (…) O fado gerou o fadista — um novo e curioso tipo de Lisboa, 

um tipo genuinamente privativo dos bairros miseráveis da Alfama e da Mouraria. É o 

herói das alfurjas, minado de taras hereditárias, crivado de enfermidades, roído pelo 

vício e pela bebida, lovelace dos alcouces, atrevido, insolente, rufião, cobarde, faquista, 

traiçoeiro, repositório de todas as perversões, ocioso, inútil, tendo por arenados seus 

triunfos a viela, a taberna, o café. (…) [Depois do passamento da Severa] Não morreram 

porém os fados; antes subiram às salas e aos concertos, recolhidos da inspiração popular 

das guitarradas pela alma artística de Hussla. (…) Ainda não há 20 anos era a Mouraria 

este perigoso coio de fadistagem, que enxameava nas tabernas e botequins, alastrando 

até altas horas da noite para as ruas e praças do coração da cidade. (…) Hoje porém tudo 

mudou; transformaram-se os aspectos e os costumes da cidade, sob o influxo da 

iluminação eléctrica, do bulício, da concorrência, da polícia das ruas e das praças. A 

fadistagem fugiu, debandou, desapareceu atacada pelas rusgas constantes, e pelas levas 

de vadios para o ultramar. Assim se extinguiu, se extirpou do centro da Lisboa moderna 

aquele tipo repugnante e maléfico do faiante de melenas e calça de boca de sino, de 

naifa sempre em riste, de gestos e aspecto nojento e repelente. Procurem-no hoje, (…) 

nos remotos recessos da Alfama ou nos antros da operária  Alcântara. Tudo passa! Tudo 

o tempo e a evolução dos costumes apagam e destroem! (…) Não poderemos já hoje 

dizer como o sr. Visconde de Castilho em 1887 que a rua da Mouraria constitui um belo 

espécime medieval, respirando ainda no aspecto e nos costumes uns laivos 

arqueológicos da velha Lisboa. Não! (…) Subsiste, poupada pelo camartelo, a casa da 

Severa, à esquina do beco do Forno; (…) A Mouraria entrou na vida monótona e 

simples da grande cidade moderna, (…) demasiado incaracterística, inestética, 

prosaicamente civilizada.483
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 - Victor Ribeiro, A Mouraria, in revista mensal Serões, n.º 22, Abril, 1907, pp. 251-262. 
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4.1.1 — Da miséria da capital aos espaços de prazer dos privilegiados 

Colaborador do mensário Serões, o jovem Luís da Câmara Reis (1885-1961) assinaria 

um longo e profusamente ilustrado artigo intitulado A Miséria em Lisboa, no número de 

Novembro de 1908, precisamente o ano do regicídio. Futuro co-fundador da Seara 

Nova e grande defensor da causa republicana, o então novel jornalista não deixa de 

apresentar uma análise interessante do problema dos bairros antigos da capital, apesar 

das compreensíveis ingenuidades demonstradas, sobretudo no âmbito das soluções 

propostas, quer a nível urbanístico quer quanto à valorização dos habitantes desses 

espaços geralmente conotados com o fado. Se pensarmos nas características dominantes 

da citada publicação, atrás descritas, não deixa de constituir um trabalho meritório, que 

terá incomodado, cremos, alguns leitores e sobretudo leitoras da revista, postos perante 

factos que costumavam ser encarados como meramente folclóricos. Demos a palavra ao 

repórter:  

Um ar frio de crepúsculo invernoso avivava a cor às faces das burguesinhas, aninhadas 

nas suas peles macias. À porta das lojas estacionavam decorativamente os dandys, com 

a solenidade desdenhosa de juízes de toilettes e conquistadores de corações. (…) [um 

interlocutor, não nomeado do autor do artigo, afirma:] ‘Eu desejava poder fazer um 

livro em que desse uma ideia perfeita daquelas ruas, com os seus cotovelos sombrios, as 

suas casas em que velhos relevos se apagam, as suas tabernas fumarentas, animadas por 

violões e fados de lástima e infortúnios, e a sua população de fadistas, de meretrizes, de 

operários e pequenos comerciantes… ‘(…)  

Mas, para o autor do artigo, o seu anónimo interlocutor, oficial do mesmo ofício, 

presume-se, ou correlativo, o outro está a falar do que não conhece, refere-se a uma 

pobre gente, que, adianta Câmara Reis  

São os condenados a viver na estagnada monotonia da cidade quase deserta [está-se no 

pino do Verão], na Lisboa velha, na Lisboa triste dos bairros seculares, que são como 

chagas verminosas no esplendor novo da capital. Antigamente essas vielas sinistras 

eram perigosas. Hoje a polícia já limpou muito os sítios mais infestados. O tipo do 

fadista, que lá floresceu com impudência, tende a desaparecer. Flor da miséria e da 

crápula ignóbil, vivia no Bairro Alto, em Alfama e na Mouraria, como em terreno seu. 

(…) O tipo passou quase por completo, mas os bairros ficaram. São realmente muito 

pitorescos. O homem de letras tem razão. (…) Nada mais pitoresco, com efeito, que 

essas vielas com os seus nomes ingénuos e antiquados: Escadinhas de D. Gastão, Beco 

do Fala-Só, Beco da Índia, Boqueirão do Duro… Mas também nada mais sujo, mais 
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negro,  menos arejado, menos iluminado…Há um tapete de lixo em cada viela, uma 

camada secular de porcaria na fachada de cada um desses prédios com frestas em vez de 

portas e janelas. Uma população macilenta circula nas ruas. É essa pobre gente que 

enche os hospitais todos os dias. Alimentam-se horrivelmente mal com sardinha, batata 

e broa. O interior das casas onde vivem é imundo. Muitas vezes, num quarto sem 

janelas, dormem oito pessoas. E esta descrição não é de fantasia: baseia-se nos dados 

que aparecem de vez em quando nos artigos de filantropos, que visitam esses bairros 

pobres, distribuindo esmolas. Esta miséria estende-se a centenas de casas. Não há 

caridade, não há protecção, não há propaganda altruista que consigam fazer desaparecer, 

dentro de poucos anos, a fome,  a mortalidade exagerada que continuamente minam os 

corpos de alguns milhares de desgraçados. Entre a Avenida da Liberdade e a rua do 

Capelão há um abismo incomensurável. Por muito oiro que corra das mãos da burguesia  

e  da aristocracia, a acção desse dinheiro, para minorar a desgração imensa dessa pobre 

gente, será por muito tempo semelhante à de um regador de água despejado no Sara  

para o alagar. Quando a tuberculose entra numa dessas casas, varre tudo, de alto a 

baixo. De meio em meio ano, vai alguém para a cova. E os que ficam esperam com 

resignação a sua vez. A iniciativa particular tem feito muito nas pequenas coisas, mas 

nada pode conseguir de radical. Fornece aos doentes remédios, roupas, dinheiro. Dá-

lhes amparo. Alivia muita dor, é extremamentre louvável, mas, embora seja de um 

altruismo consolador, mostra-se quase completamente ineficaz. E o Estado? Que faz o 

Estado, no entanto? Ouve as reclamações dos jornais e promete pensar no assunto. Mas 

ainda até hoje o não resolveu. (…) Se é certo que os poderes públicos terão grandes 

dificuldades em resolver o problema do saneamento ou do arrasamento, pelo menos 

parcial, dos bairros velhos de Lisboa, mais um motivo para que se preocupem com ele. 

A vida ascorosa da população destes bairros concorre muito para a assustadora 

criminalidade da capital. (…) Qual o remédio para tão grande e profunda desgraça? 

Antes de tudo, deitar abaixo os bairros velhos, os bairros do vício e do crime, 

respeitando as recordações históricas e artísticas, conservando um ou outro aspecto 

integral de encruzilhadas e becos mais pitorescos. E levantar bairros novos, higiénicos, 

arejados, amplamente fornecidos de água e de luz. Melhorar as condições económicas, 

físicas e morais, dos pobres que para lá fossem viver. Conseguir finalmente o que todos 

os portugueses, que sabem ler e escrever, andam a apregoar há mais de trinta anos: fazer 

desaparecer os cinquenta por cento de analfabetos.(…) Pela literatura sobretudo, pela 

sua acção altruista e humanitária, pelo seu alto grau de sociabilidade, pelas nobres e 

belas ideias que provoca, é que o nível intelectual do povo se elevaria.484 
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 - Luís da Câmara Reis, in Serões, n.º 41, Novembro de 1908, pp. 334-343. 
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Luís da Câmara Reis, como atrás dissemos, fez parte do núcleo fundador da Seara 

Nova485, em 1921, dirigindo durante longos anos essa publicação vincadamente 

republicana, conhecida como de doutrinação e de crítica, nascida da vontade, entre 

outros, do visado e de Aquilino Ribeiro, Raul Brandão, Raul Proença, que também 

desempenhou funções directivas, e Jaime Cortesão. Sendo a literatura a sua grande 

paixão, e não o direito, que estudou em Coimbra486, é natural que a visse com 

capacidade de resolução do magno problema de elevar (quase sozinha) o baixíssimo 

nível intelectual do nosso povo, algo muito improvável, quanto mais não fosse porque o 

mesmo era analfabeto em percentagem bem superior à que ele menciona…  

Dois outros artigos (Os Noctívagos de Lisboa, notas de um repórter), inesperadamente 

dados à estampa na Serões, pela sua ousadia a nível da descrição de costumes em país 

de públicas virtudes e vícios privados, surgiriam com cerca de um ano de intervalo487 e 

estão assinados por José Soares, que, a não ser pseudónimo de hábil prosador e subtil 

observador, como o nosso sempre recordado e louvado Tinop, foi alguém que (também) 

muito conheceu a noite lisboeta e respectiva fauna, na trasnsição da Monarquia para a 

República. Vejamos alguns passos da primeira dessas prosas:     

Durante aquela meia hora que se segue à saída dos teatros, o centro das cidade tem o 

aspecto de umas grande e populosa capital. (…) Os eléctricos correm velozes, a 

abarrotar de gente, e as tipóias, conduzindo os mais endinheirados ou menos 

previdentes, batem em todos os sentidos, (…) Os cafés regurgitam de fregueses, e, aqui 

e além, ouve-se ainda o pregão abafado dos vendedores de jornais, oferecendo as folhas 

da noite:— Cá estão as Novidades! Olha o Dia, o Correio e o Notícias de Lisboa! Mas é 

apenas um fugaz relâmpago de vida. Quando ali o relógio do Carmo avisa a baixa de 

que uma hora é passada depois da meia-noite, tudo mudou. (…) A partir de então a rua 

fica pertencendo aos noctívagos. Podemos dividi-los em três grandes grupos: os 

estúrdios, os palradores e os miseráveis, compreendendo nesta última designação toda a 

escória social, desde o malandrim de ofício, que anda vagueando a  planear  um assalto 

ou que vai executá-lo, até aos seres insexuais de olhar turbado e gesto mole, que se 

arrastam como sombras pelas praças e vielas na busca febril da saciedade. (…) Não 
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 - O termo seara foi sugerido por Aquilino, enquanto Câmara Reis alvitraria dever acrescentar-se nova, 

como este oposicionista ao Estado Novo (muitas actividades contra o salazarismo tiveram planificação na 

sua revista) confidenciaria ao matutino portuense O Primeiro de Janeiro, numa entrevista concedida em 

1937.  
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 - Professor na Casa Pia de Lisboa e no Liceu Camões, por exemplo, autor de manuais escolares, 

conferencista, sobretudo ligado a temas musicais,  escritor de obras variadas, nomeadamente relacionadas 

com a prática literária, Câmara Reis era conhecido pela sua tolerância ideológica e firmeza na defesa dos 

ideais republicanos. 
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 - Serões n.º 54, Dezembro de 1909, pp. 473-477; Serões n.º 62, Agosto de 1910, pp. 131-135. 
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comeram durante todo o dia, a não ser um caldo e uma côdea, dados caridosamente 

numa taberna, ou dez réis de castanhas regadas com água do chafariz; (…) vagueiam 

(…) até irem cair exaustos nos bancos do Rossio ou da Avenida. Ali passam a noite (…) 

Ao contrário destes, os palradores passam a noite ao relento por prazer — o prazer de 

trocar impressões a propósito de tudo e de todos, de fazer má língua a propósito de 

todos e de tudo. Escolhem a rua, porque os únicos pontos de reunião a essa hora, 

debaixo de telha — os cafés — pertencem à Estúrdia, e também pelo hábito que o 

português tem de adoptar a rua como ponto de conversa. (…) Os palradores são todos 

pessoas daquelas que nós costumamos designar por decentes.(…) Os seus lugares fixos 

de rendez-vous são o Rossio e o Largo das Duas Igrejas — o Salon Bleu. Quando este, 

passada a uma hora, é abandonado pelos meninos da Alta que saem do S. Carlos  ou do 

D. Amélia e por ali se quedam um bocado a discutir, num português de estrebaria, cheio 

de calão, a plástica de tal corista, as olheiras da condessa X ou a graça canalha da tiple 

Y, — começam a aparecer os palradores. Até ao início da ditadura franquista reunia-se 

ali um verdadeiro cenáculo de caturras de diferentes profissões e seitas. (…) Mas veio a 

ditadura, e o congresso dissolveu-se.(…) E o Salon Bleu passou a breve trecho a ser 

frequentado por alguns rapazes pacatos e um certo número de criaturas blasés que, 

fartas da estúrdia, mas habituadas à vida nocturna, ali gastam algumas horas em amena 

cavaqueira, (…) Entretanto, o Rossio não está às moscas. Fechado, por volta da uma e 

meia, o Martinho, os últimos cavaqueadores não se resignam a recolher logo ao lar: vêm 

para o Rossio. Mas não ficam parados a uma esquina ou a um canto, como os do Salon 

Bleu: conversam passeando. (…) Os miseráveis, sentados pelos bancos, olham com 

espanto e uma certa raiva aqueles senhores que, tendo casa, andam por ali ao frio, a dar 

à língua; (…) A essa hora bat son plein o Club dos Canivetes, pitoresca designação da 

esquina sul da calçada do Carmo, onde, depois da ceia, se reunem o Ferreira da Costa, o 

Júlio Dally, o Hogan Teves, o Artur Cardoso e outros habitués dos teatros — para dizer 

mal. Daí a denominação do sítio.(…) Querem saber o último escândalo de bastidores? 

Vão ao Club dos Canivetes. Ali sabe-se tudo: quem corteja agora a actriz Fulana, onde 

foi cear, acompanhado, o actor Beltrano,(…) É discutindo estes picantes casos que 

aquelas alminhas fazem o chilo da ceia…488
   

 

Embora a Serões só tenha publicado a conclusão deste trabalho quase um ano mais 

tarde, ou seja, às portas da implantação da República, nem por isso o mesmo perde o 

seu interesse, como fresco de uma Lisboa modesta, nalguns casos pindérica, nestes seus 

prazeres boémios, marcados por algo próximo de pecados roçando a inocência. Demos a 
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palavra a José Soares, que escreveu esta prosa em Setembro de 1909, como reza no 

respectivo final: 

E os estúrdios? Ah, sim, os estúrdios! Quase me ia esquecendo deles: são tão poucos e 

tão…maus! Podia até mesmo dizer que desapareceram com a última geração, que 

deixou a Boémia a balões de oxigénio. Com o advento da geração nova, vieram para a 

estúrdia lisboeta algumas dúzias de rapazolas de 15 a 20 anos, todos eles pequeninos e 

enfezados, mais parecendo necessitarem de ama do que de amante, troçando de tudo 

inconscientemente não acreditando em nada, nem mesmo no amor. (…) As únicas notas 

alegres da boémia nocturna da capital dão-na ainda alguns, poucos, dos antigos que não 

se resignam a separar-se dela. (…) Extinto o Augusto que, com o Tavares, constituíam 

os centros chics da pândega nocturna, ficou este sozinho, empunhando o glorioso 

ceptro. Mas bem depressa o Tavares teve de sofrer grandes transformações que 

atingiram a parte destinada ao pagode: os gabinetes. (…) Os estúrdios invadiram então o 

Silva, que por esse tempo fizera reformas, substituindo as oleografias de casa de 

hóspedes, que ornamentavam a sala, por dois grandes espelhos, (…) Nessa sala ceiam 

os fregueses mais pacatos. Os borguistas instalam-se nos gabinetes — vastos 

compartimentos forrados a papel barato, de paredes quase nuas e tendo, como única 

mobília a grande mesa das refeições, meia dúzia de cadeiras, um aparador e uma chaise 

longue a incómoda, mas indispensável chaise longue…Ali faz as suas luculianas orgias 

a mocidade alfacinha. Durante toda a noite é uma berrata ensurdecedora, por entre a 

qual sobressaem avinhadas obscenidades em espanhol e galanterias portuguesas de 

praça de touros, à mistura com o fado rigoroso acompanhado à guitarra, ou com tangos 

voluptuosos ritmados a castanholas. (…) Mas onde a boémia nocturna tem um tal ou 

quê de — permitam-me o exagero — montmartiana, é na Flor de S. Roque e no Royal. 

A Flor é um restaurantezinho situado no último quarteirão da rua de S. Roque, à mão 

direita de quem  sobe, onde (…) à noite, a partir das onze, dá guarida a alguns pândegos 

de espírito, a muitos outros que o não têm  e a quantas sacerdotisas  de Vénus mantêm o 

fogo do Amor Fácil na cidade de Ulisses. (…) O Royal à noite é um verdadeiro 

mercado do Amor. As cocottes vão ali como Dianas de novo género, à caça do pato 

nacional ou forasteiro, mas especialmente deste último, (…) São cerca de quatro horas. 

Vamos agora ao Central, o restaurante da boémia de meia-tijela. (…) Subamos a 

calçada do Carmo. Cá está o Central. Duas ligeiras pancadas no vidro da porta, e esta 

abre-se como que por encanto, dando-nos passagem para uma grande sala com uma 

inconcebível decoração arte nova. Ao centro e aos lados, três enormes filas de mesas; 

ao fundo, o balcão, ocupando a esquerda, e à direita uma grande porta dando para os 

gabinetes, onde cocottes baratas e patos  burguesíssimos estão fazendo uma respeitável 

chiadeira. (…) Os estúrdios de mais baixa condição escolhem naturalmente restaurantes 
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mais modestos: o Paizinho, na rua das Gáveas, quartel-general do Fado rigoroso, isto é, 

do exército do Vício que ocupa todo o Bairro Alto; o Canário, junto do Central (…) o 

Tacão, na travessa da Boa Hora, onde se encontra o belo grão temperado; o Constante, 

na travessa da Palha, que também toda a noite dá de comer a quem tem fome, e mais 

dois ou três que carinhosamente recolhem durante algumas horas aqueles que só gostam 

de ir para casa quando o galo canta. (…)489 

E a alta aristocracia, como seriam as suas divagações boémias, nas últimas décadas do 

século XIX e a primeira da centúria seguinte? Fiemo-nos nas Memórias do grande 

jornalista e escritor Raul Brandão (1867-1930), para recuarmos uns anos e vermos como 

tudo se passava ao mais elevado nível, com o então soberano D. Luís, homem culto, 

interessado pelas letras e não menos pelas artes, músico amador, nascido para príncipe 

marinheiro — e, já agora, acreditemos que o prosador ouviu bem o autor de Os Velhos:  

Outubro 1903. O D. João da Câmara conta o seguinte:—  O D. Luís deu, até pouco 

antes de morrer, trezentas libras por mês à Rosa Damasceno. Todos os dias 10, 20 e 30, 

o Nazareth lhe entregava cem libras em oiro, que ele nem sequer contava: mandava-as 

logo à Rosa. Morreu no dia 19 de Outubro: pois no dia 10 ainda lhe mandou o dinheiro. 

– E o Brasão? – Cuido que não são casados, apesar do que por aí se diz. O que é certo é 

que, antigamente, as coisas arranjavam-se por forma que a Rosa e o Brasão nunca 

entravam na mesma peça, e um deles ia sempre passar a noite ao Paço. O D. Luís dizia 

do Brasão: – É o meu melhor amigo. – A Rosa nunca abusou da situação – apenas 

empregou dois ou três homens e o D. Luís sentia por ela verdadeira ternura. Traduziu-

lhe a Odette e assistia aos ensaios. A Maria Pia sabia tudo. Um dia deixou no quarto do 

Paço, onde a Rosa costumava ficar, um lenço de rendas a tapar a fechadura. Às vezes o 

D. Luís apresentava-lhe jóias para ela escolher e depois levava-as à Rosa. E ia com a 

rainha ao teatro, para que ela visse o efeito das jóias no colo da actriz.
490

   

Quanto a D. Carlos, registou o autor de Húmus, que foi ao fundo da natureza humana 

nas suas criações literárias, assegurando uma posteridade merecedora de maior 

divulgação:  

Março 1903. O rei foi aqui há  tempos para Setúbal e,  depois de jantar,  bateu  o  fado  

com  um malandrão. O Duval Teles, no outro dia, ao jantar, aludiu ao de leve ao caso, 

achando-o impróprio. À noite, encontrou na mesinha-de-cabeceira uma carta do rei com 

estas palavras: Dispenso-te do meu serviço. Seis meses não fez serviço; agora, antes de 
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 - Cf. Raul Brandão, Obras Completas Volume I - Memórias (Primeiro volume, Segundo volume e Vale 

de Josafat), Lisboa, Jornal do Foro, 1969. Coordenado pelo seu antigo secretário, o também escritor 

Manuel Mendes, falecido na altura da publicação do primeiro tomo, esta edição não teve sequência. 
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a rainha partir, pediu-lhe apoquentadíssimo a sua intervenção. Outra carta do rei com 

estas palavras: Entra outra vez de serviço, mas nunca mais me dês conselhos sem tos 

pedir.491 

Mais uma nota (curiosa) deste escritor que nunca se sentiu à-vontade na carreira das 

armas, escolhida para agradar à mãe: 

Junho 1903.– Os Braganças – dizia o Latino Coelho – ou são pedantes ou fadistas. A 

este propósito o D. João da Câmara conta que um dia D. Pedro V leu um discurso à 

mãe, dizendo-lhe ela no fim:– O menino há-de sair um bom pedante.  

Se tarda em morrer acabava odiado. E acabava. As grandes figuras morais são sempre 

uma calamidade para si e para os outros. O universo é amoral, e não há como os 

acomodatícios, com alguma hipocrisia ao seu dispor... Os outros só fazem a sua 

desgraça e a desgraça dos que os rodeiam.492 

Descontada a animosidade que o autor de A Farsa tinha pelos Braganças, e esperando 

que a sua (lendária) queda para a fantasia não o tenha feito ouvir mal a descrição do 

dramaturgo (1852-1908) da Rosa Enjeitada, patriarca de uma geração de fadistas 

chegada até aos nossos dias, o romance do rei D. Luís com a Rosa Damasceno (1845-

1904), no aspecto focado, parece saído de uma peça de Georges Feydeau e do seu teatro 

de amantes escondidos em armários. Do melhor e mais picante vaudeville. Que o citado 

soberano nunca demonstrou qualquer interesse pelo fado, parece ser facto, mas teve um 

longo romance (público e notório) com a bela actriz. Igualmente se sabe que a mesma 

desposaria o seu colega Eduardo Brasão (1851-1925), cuja irmã Júlia Emília Brasão 

contrairia matrimónio, nem mais nem menos que com o filho natural de Rosa, Manuel 

Maria Damasceno Rosado (1867-1925)493, que, dizia-se, fora gerado pelo rei. Este, por 

seu turno, destinado desde moço à carreira naval, conhecia o futuro actor, que, ainda 

quase criança, como acontecia ao tempo, assentara praça na companhia dos guardas-

marinhas, e fez parte da tripulação do navio que foi buscar à Itália a futura rainha, D. 

Maria Pia de Sabóia (1847-1911). Só que adormeceu quando estava de vela à camarinha 

da então princesa, que, ao entrar, sentiu tal ternura pelo jovem candidato a oficial que o 

beijou casta e ternamente.494 Adorada pelo povo, devido à sua grande sensibilidade em 

relação aos desprotegidos, a rainha possuía forte carácter. Ao ser-lhe dado a entender 
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 -  Cf. José António Moya Ribera, Árvores de Costados, Dislivro Histórica, Lisboa, 2005. 
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- Cf. Memórias de Eduardo Brazão, Que seu Filho Compilou, prefácio de Henrique Lopes de 

Mendonça, Lisboa, Empresa da Revista de Teatro, 1925.   
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que os seus hábitos eram um tanto perdulários, algo que Raul Brandão também 

menciona, terá respondido com o famoso: Quem quer rainhas, paga-as! 

Desconhecemos se terá visto Rosa Damasceno interpretar ao lado do actor Taborda a 

pequena peça O Ditoso Fado, da autoria do barão Manuel Roussado (1833-1909). Se tal 

aconteceu, decerto ouviu o Dr. Saraiva cantar à sua prometida Violante, nessa comédia 

de (felizes) enganos: Eu pelo fado sou lamecha/Não está mais na minha mão/Quisera 

ouvi-lo cantar/A toda a Lusa Nação.495 

Mas uma coisa é certa: não pôde a soberana ignorar a admiração que o seu primogénito 

tinha pela trova, pois D. Carlos aprendeu a tocar guitarra com o melhor executante do 

seu tempo, o famoso João Maria dos Anjos, como focamos noutro capítulo. E em muito 

do resto saiu bastante ao pai… 

Todos os textos atrás transcritos ou falam dessa canção dos bairros pobres lisboetas — e 

dos seus cultores — de forma explícita ou têm-na de alguma maneira como pano de 

fundo. Neles são focados a forma inumana como viviam muitos dos habitantes dessa 

Lisboa das classes trabalhadoras — não apenas de prostitutas e faias —, e que, por 

vezes, se apresentava cruelmente típica. Também a boémia, quase exclusivamente 

masculina, condenava algumas mulheres ao (chamado) prazer — e muitas outras (as 

consortes dos boémios, claro, e respectivas filhas) a uma vida burguesa, por vezes de 

pobreza envergonhada, que poucos horizontes apresentava. Comecemos pelas classes 

trabalhadoras, que tanto lutaram pelos ideais revolucionários, fazendo do fado quantas 

vezes bandeira e veículo de propaganda
496

 Embora muitos vissem na República tão-

somente a etapa possível, pretendiam verdadeiras transformações sociais. Atentemos 

num especialista deste período, Vasco Pulido Valente (1941):  

Em 1910, segundo um inquérito oficial, havia em Portugal 119 sindicatos em 

actividade, com 23 237 membros. Lisboa tinha 33 sindicatos, com 7570 membros; o 

Porto 39 sindicatos, com 7645 membros, e o resto do País 47 sindicatos, com 8022 

membros. Chegara-se a esta situação desesperada depois de uma década de lenta 

decadência. Sobretudo desde 1906, quando o Governo de Franco desencadeara o assalto 

final à Monarquia, que a maior parte dos sindicatos tinha vindo a perder apoio, à medida 

que os trabalhadores se deixavam absorver pela perspectiva mais excitante da 

revolução. Significativamente, em 1910, dos 4 sindicatos com mais de 100 membros 

(…) só 1 tinha sede em Lisboa. (…) Até 1910, por exemplo, o Porto teve mais 
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sindicatos, maiores e melhor organizados do que Lisboa. (…) Demais, havia uma 

questão de ideologia. Desde os primeiros tempos do chamado «período de propaganda» 

que se assentara em que os trabalhadores não passavam de «crianças grandes», 

destrutivos como todas as crianças, mas, no fundo, inocentes e, sem dúvida, incapazes 

de acção autónoma, precisando do P. R. P. para os representar. Ainda em Abril de 1911, 

Bernardino Machado friamente proclamara que a República nada tinha a temer dos 

trabalhadores porque eles eram «bons». (…) No entanto, e apesar disto, nada contribuiu 

mais para fazer que os trabalhadores se sentissem violentamente expulsos da nova 

sociedade política do que a atitude brutal e intransigente do Governo Provisório para 

com as greves. (…) Mais importante ainda: a sistemática e frequentemente brutal 

repressão dos sindicatos e das greves ajudou a estabelecer, tanto em Lisboa como na 

província, um estado de guerra latente entre as classes trabalhadoras e os mais puros 

Republicanos urbanos, com quem o regime se identificava. Os «pobres», os 

«humildes», os «pequenos» de Outubro de 1910  nunca mais se juntariam numa frente 

comum contra as secções politicamente conservadoras da sociedade portuguesa. Como 

Afonso Costa reconheceu muitos anos depois, com a sabedoria retrospectiva do exílio e 

da derrota, isso contribuiu mais do qualquer outro factor para tornar a República 

impotente e inviável e preparar a sua pesada queda.497 

Quanto às mulheres a quem o destino não apresentara outra alternativa que não fosse 

dedicarem-se ao prazer, cuja relação com o fado abordámos no primeiro capítulo desta 

tese, pensamos que algo se deverá acrescentar para melhor contextualização do 

problema da prostituição no nosso País, em vésperas das jornadas revolucionárias para a  

implantação da República, em 1910 — e no período imediatamente posterior. Teremos 

de ir, necessariamente, uns anos antes e também alguns depois. Não constitui qualquer 

acto de menos consideração em relação aos trabalhos de índole científica — e diversos e 

pioneiros eles foram —, começarmos, precisamente, pelo de uma figura ligada ao fado, 

o tipógrafo anarco-sindicalista Avelino de Sousa (1880-1946), que terminou os seus 

dias como bibliotecário da Torre do Tombo. Autor da opereta Bairro Alto, que tinha 

música de Wenceslau Pinto, Alves Coelho e Raul Portela, estreada com êxito no São 

Luís, em 1927, decidiu aquele autor, muito mais tarde, em 1944 precisamente, dar à 

estampa um romance com o mesmo título e personagens. Nele descreve como chegou à 

prostituição a Adelaide Pinóia (papel desempenhado em palco por Aldina de Sousa, um 
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dos grandes amores de Vasco Santana, falecida prematuramente em 1930). Tratava-se 

da figura de uma criada de servir seduzida pelo menino da casa, que depressa dela se 

desinteressara. Era caso muito comum ainda há apenas algumas décadas, pelo menos até 

meados do século passado, que jovens com pouca ou nenhuma instrução, vindas da 

província tentar a sorte em Lisboa como empregadas domésticas, acabassem por tornar-

se presas fáceis de amores com algum dos homens do local onde trabalhavam. Uma 

gravidez indesejada precipitava por vezes a situação, ou seja, eram despedidas e 

encontravam-se sem recursos, além da falta de boas referências propiciadoras de nova 

colocação. Geralmente, como no romance de Avelino de Sousa, surgia sempre uma tia 

Ana qualquer, que, lucrando com isso, lhes arranjava novos amores de ocasião, 

encarados como uma forma de sobrevivência pelas pobres raparigas. Tal como 

sucederia a Adelaide Pinóia, acabavam geralmente por ser apanhadas pela polícia, 

zeladora pela moral de uma sociedade de fachada moralista, que constantemente 

apregoava os seus valores cristãos. Encontrada com um homem numa morada duvidosa 

da Baixa lisboeta, por elementos da chamada secção de costumes, seria presa pelo facto 

de não possuir o indispensável alvará, ou seja, a pequena caderneta que atestava 

encontrar-se matriculada como prostituta. E assim se tornava mulher pública uma jovem 

de origens humildes, depois de passar a possuir ficha na polícia — e de dispor, portanto, 

de licença oficial, para exercer a geralmente denominada mais antiga profissão do 

mundo. Passava a ser o que então se chamava uma tolerada. Tal como já o fizera na 

opereta, onde dedicara um fado ao infame alvará, este poeta popular, grande defensor do 

fado e colaborador de jornais, empenhado em causas de natureza social, põe em 

evidência a faceta mercantil da actuação policial, que consagrava, afinal, com base na 

legislação, a inegável realidade do comércio do sexo.498 Não deixa de constituir exemplo 

ver como se mantinha coerente e combativo o homem que já em 1912 escrevera, numa 

publicação hoje pertencente aos clássicos de quem aborda o fado e a problemática a ele 

associada: 

(…) Empurradas um dia para o tremedal do vício, ei-las perdidas para sempre, 

chafurdando no opróbrio, na ignomínia, na mais degradante das abjecções: — Vender o 

corpo. Então, a multidão ignara, chasqueia-as, dirige-lhes vaias, insultos, imprecações, e 

os homens — os homens! — transpõem o limiar do alcouce e lá vão, a troco de uns 

miseráveis vinténs, saciar, num corpo insensível, toda a sua lascívia toda a sua 
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animalidade bestial e nojenta! E a desgraçada — verdadeiro vazadouro público — 

esconde, debaixo da máscara de tinta que lhe cobre o rosto, toda a sua mágoa, toda a sua 

dor, afivelando um sorriso pálido, para agradar ao dandy, ao vadio, ao faquista , ao 

operário, ao rufião, a toda a escala social, enfim,! — porque aquela carne tudo consente 

e para tudo serve!499 

Convirá acrescentar, no entanto, que a medida de controlar e até segregar a prostituição  

foi sempre apontada, ao longo dos tempos, com o uma forma de obviar à propagação de 

doenças venéreas, dado que as prostitutas tinham de apresentar-se (pelo menos em 

teoria) a revistas de saúde periódicas. Alguns países defendiam — e diversos continuam 

a defender —, que a melhor forma de encarar o problema em termos sanitários passa 

pela existência dos famosos red-light districts, como existem em grandes urbes 

holandesas e belgas, por exemplo, ou verdadeiras cidades do vício ligadas a metrópoles 

como Hamburgo, com o seu famoso Reeperbahn, em St. Pauli, que não dispõe apenas 

de bordéis, bares, discotecas e sex-shops, mas de muitas outras atracções, como um  

teatro que geralmente apresenta musicais, por exemplo. Regressemos ao início do nosso 

século XX, para assinalar o aparecimento de um estudo feito por um médico do Porto, 

Ângelo Fonseca, que procura orientar-se por motivos de carácter científico e social, sem 

juízos de natureza moral.   

Por muitos motivos este trabalho nos pareceu oportuno. Ao passo que no estrangeiro 

víamos basear o debate de tão importantíssima questão em dados todos os dias colhidos 

nas prefeituras e repartições sanitárias das cidades, em Portugal deparava-se-nos, tão-

somente, uma ou outra monografia, visando áreas limitadíssimas. Há 58 anos que a 

tolerância  legal se encontra implantada entre nós e, todavia, não temos um arquivo que 

possa mostrar o movimento dos registos, dando-nos uma ideia precisa do regime. (…) O 

estudo da sífilis no exército corrobora as conclusões gerais do inquérito aos hospitais 

civis: e mostra a intensidade venérea no efectivo dos corpos militares portugueses — 

em confronto com os do estrangeiro.
500

 

Embora o seu trabalho não tenha sido suplantado pelos textos dados à estampa nos anos 

seguintes, sobretudo no domínio da definição tipológica da prostituta nacional, sejam 

eles de natureza mais jornalística, por isso, preocupados na descrição de costumes, 

casos de Alfredo Gallis e Fernando Schwalbach, ambos referidos no nosso primeiro 

capítulo, tal como Bugalho Gomes e a sua História Completa da Prostituição (1913), o 
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contributo científico mais sólido virá do também médico Alfredo Tovar de Lemos, 

igualmente atrás referido, através do seu trabalho Prostituição. Estudo Antropológico 

da Prostituta Portuguesa, dado à estampa em 1908.  

Como o fenómeno estava longe de poder resumir-se à actuação lisboeta de umas 

quantas Lolas e Consuelos, vindas em comissão de serviço do país vizinho — e, sem 

relacionações grosseiras, o fado lucrou com a voz e a figura de algumas delas, sem que 

estejamos a falar da longínqua Severa, também dada por alguns autores como 

espanhola. É facto que a mulher caída no vil comércio do sexo provinha geralmente das 

desilusões amorosas e da ruptura de compromisso do primeiro ou primeiros homens da 

sua existência. Exactamente como sublinhara, ainda no século XIX, Armando Gião, ao 

descrever o percurso da moça que de mal comportada, passa a meretriz clandestina 

cada dia menos recatada, até que voluntária ou obrigatoriamente é matriculada501, isso 

ficava a dever-se, em larga medida, pela forma como por cá funcionava a tolerância, 

profundamente ligada a situações de estrato social e situação económica. Também 

pouco interessado em definir o que é uma prostituta, por ele considerada uma questão 

de âmbito filosófico, Tovar de Lemos, lançando mão das teorias à época vigentes, vai 

igualmente elencar e analisar os dados proporcionados pelo Regulamento Policial das 

Meretrizes da Cidade de Lisboa, que passara a vigorar em 1900, sem grandes inovações 

quando comparado ao seu antecessor, datado de 1865. Dava-se o nome de tolerada, 

segundo o texto legal, à mulher que, considerada como tendo por actividade dominante 

as relações sexuais, se achava, por isso, inscrita na documentação policial.  

Referindo-se ao período compreendido entre 1897 e 1901, Ângelo Fonseca, que 

compara percentagens entre a capital e o Porto (só referiremos os números de Lisboa, 

por razões julgadas óbvias) conclui, nomeadamente, que 96 por cento das prostitutas 

eram solteiras, 83 por cento analfabetas, 92 por cento filhas legítimas e, facto 

significativo, 51 por cento tinham sido criadas de servir ou costureiras, outra das 

profissões que daria largo contingente para as fileiras das trabalhadoras do sexo. Aponta 

o médico portuense que o País possuía 2300 toleradas em 1901, mas, como se sabe e 

ele salientaria, a prostituição tinha números muito mais elevados, pois existia uma larga 

maioria de mulheres que a exerciam de forma encapotada:  

A prostituição clandestina segue em intensidade a forma tolerada. Centraliza-se também 

nas cidades e toma de preferência os centros embora se encontre irradiada por quase 
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todos os concelhos do país em maior ou menor escala. O seu incremento obedece da 

mesma forma a condicionalidade do meio. Embora não seja possível determinar-lhe tão 

precisamente a lei que a motiva, podem presumir-se-lhe senão devassar-se-lhe as 

causas, através das condições e particularidades que reveste.502  

Quanto a Tovar de Lemos, o seu estudo não apresenta grandes diferenças, no tocante a 

percentagens, em relação ao do seu colega. Apenas 19,3 por cento das prostitutas 

tinham conhecimentos de escrita e leitura, 94 por cento eram solteiras e, claro, mais de 

50 por cento provinham da humilde profissão de criadas de servir (as costureiras surgem 

nos 11 por cento), 19 por cento conheciam a categoria de domésticas e as operárias 

desta nação predominantemente agrícola não ultrapassavam os 12  por cento.503
    

Estes frios números traduzem, pois, apenas parte de um panorama muito mais 

complexo, caracterizado por uma espécie de prostituição sazonal, ligada a períodos de 

grande carência de trabalho em determinadas zonas. Havia casos de pura e simples 

subsistência, por vezes de agregados familiares, à semelhança do que sucedia, aliás, em 

países europeus que haviam conhecido fortes surtos de industrialização, algo que por cá 

não ocorrera. Mesmo aquelas que haviam conhecido boa vida, acompanhantes ricos e 

generosos, quando se encontravam nos anos em que inspiravam promessas de 

momentos agradáveis e irradiavam sensualidade, chegada a decadência — e conforme 

afirmava o médico Tovar de Lemos, que ao problema dedicou longos anos de estudo — 

viam-se por todos abandonadas e só não eram esquecidas por essa tríade rapinante 

composta pela sífilis, a tuberculose e o álcool.504 

 

4.2— Viva a República! …e agora quem é que faz o resto? 

 

Muito provavelmente, ninguém compreenderá a razão profunda que levou a monarquia 

a afundar-se — e a República a impor-se como um farol de esperança, pelo menos para 

os revolucionários mais moderados ou menos ambiciosos, e o povo em geral —, sem se 

ler o admirável primeiro volume das Memórias, de Raul Brandão,505 já atrás referidas, 

mas não como texto didáctico, antes inovador, maravilhosamente caótico, porque assim 

o quis o autor ávido de fazer um relato múltiplo de fontes e personagens, fantasioso 
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umas vezes, trivial outras, muito possivelmente inexacto umas quantas, num todo que 

dá o palpitar do próprio país numa viragem histórica, cheia de actores secundários e 

carente de grandes nomes de cabeças de cartaz. Nesta grandiosa floresta de enganos, 

existe qualquer coisa de fado, seja na narratividade moderníssima dos cruzamentos de 

factos, submetidos ao poder de uma misturadora capaz de servir no final a bebida certa, 

onde os pequenos nadas se afirmam indispensáveis para se perceber que tudo se 

inscreve no enorme painel do ADN pessoal e intransmissível que faz de nós o que 

fomos e também o que seremos atravessado o Rubicão do 5 de Outubro de 1910, mercê 

da sorte, no sentido exacto que lhe dera o cônsul Caio Júlio César, porque a lançara e 

sabia, por isso, jamais poder fugir-lhe… Expressão de um saco fundo cheio de 

momentos, atitudes e forças ocultas, estas Memórias do imenso repórter da vida 

moderna, por vezes seu pintor, liga-nos à terra que nos coube e ao povo nela moldado, 

muito dele constituído pelas humilíssimas criaturas cuja matéria o escritor aproveitou 

para dar vida a toda a sua obra. E a essa pequena multidão nunca falta fado… 

Os outros dois volumes do ciclo memorialístico completam essa tarefa de 

autoconhecimento e exposição do (por vezes, incómodo) colectivo pátrio, iniciada no 

primeiro tomo.506 Percebe-se com muita clareza como tinha de assentar mal a farda de 

militar de ofício a este jornalista, escritor, dramaturgo — e como ela assentou bem a 

militares de empréstimo507 de outras latitudes, da mesma e diversas épocas, nascidos em 

sedes de impérios situadas mais a norte… Comecemos esta pequena contextualização 

do que a seguir se segue, pequenos agregados de episódios do último volume da citada 

obra, pela figura de Gomes Leal (1848-1921), que merece a Brandão esta meditação 

sobre o fado fantasmagórico de cada um:  

30 de Janeiro de 1911. Janota e coçado, com uma flor na botoeira e a fumar um charuto 

de dez réis, aí vai o poeta Gomes Leal. Quem não viu noutro tempo este homem 

extraordinário, não conheceu um verdadeiro, um autêntico poeta satânico. Passou nas 

ruas, de chapéu alto, falando com intimidade às estrelas e tocando no céu com as guias 

do bigode. Escreveu as páginas das Claridades do Sul, da Traição e do Anti-Cristo. 

Viveu alheado, como é indispensável a quem convive, todo o dia, tu cá tu lá com o 

sonho. Cantou a plebe, destruiu os deuses, arremessou sarcasmos aos banqueiros, 

satirizou o grotesco, e tocou-nos ombro com ombro, apontando altivo o cravo vermelho 

da lapela: – Amigos, as flores são as condecorações dos poetas! (...) foi este mesmo 
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homem, a quem falta roupa na cama no Inverno glacial, e que sorri com humildade para 

nós, avelhentado e tímido... (…) Agora vai todas as manhãs ouvir missa à Pena ou ao 

Resgate. (…) A vida feroz torna-nos grotescos. Consegue tudo. Deforma-nos.508 

Embora este perfil total, entre passado e presente, todo ele memória, leve qualquer um a 

descortinar a personagem extraordinária que Brandão põe em palco, não nos parece 

descabido lembrar aqui a síntese impressiva e invulgarmente terna com que o poeta, 

então mefistofélico, registava a velha trova lisboeta, no soneto A Guitarra da 

Mouraria509: 

                                    Amo a tua guitarra, ó Mouraria, 

Em que um doer mourisco nos desola, 

E as almas, sob a lua, acaricia, 

Como da Alfama a passional viola!... 

 

Bem galantes solaus também carpia 

Severa, essa Ninon de naifa e mola. 

Mas há sangue em teus ais!... Tua magia 

Quantas vezes não traz a Cruz e a Estola! 

 

Vai alta a lua. — Após a cavatina, 

Almaviva, com zelos de Rosina, 

dá seis golpes na amásia, com furor. 

 

Almaviva é marujo e de melenas. 

Prisões, guitarras, ais, céu de açucenas. 

— Surge a Polícia… e prende, em fralda, o Amor. 
 

Sobre a parte memorialística brandoniana escreveu Álvaro Manuel Machado estas 

palavras: 

Datado de ‘Cantareira, Foz do Douro — 1918’, o Prefácio ao primeiro volume das 

Memórias de Raul Brandão, só publicado em 1919 (…) coincide (talvez não se tenha 

notado ou dado suficiente relevo a esse facto) com o ano final da Primeira Guerra 

Mundial. Não, certamente, por acaso. Precedido pela publicação de Húmus, em 1917, 

esse primeiro volume das Memórias vem concretizar em fragmentação da memória 

histórica (prolongada nos dois volumes seguintes) aquilo que em Húmus fora abstracta e 

apocalíptica visão alegorizada da História, dada através de uma fragmentação narrativa 

sem espaço nem tempo concretos. (…) Será interessante, creio, para lá da identificação 

de modelos literários estrangeiros, analisar especificamente essa teia de resíduos 

narrativos que passam de um texto para outro, de um género literário para outro, 

fazendo parte de uma estratégia narrativa abrangente e difusa que sobrepõe a História às 

                                                             
508

 - Cf. Raul Brandão, Obras Completas Volume I - Memórias (Primeiro volume, Segundo volume e Vale 

de Josafat), Lisboa, Jornal do Foro, 1969. 
509

 - Gomes Leal, Mefistófeles em Lisboa e outros humorismos poéticos, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, 

p. 77 
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‘histórias’. Ou antes: que torna a História uma monstruosa alegoria multiforme típica da 

modernidade, fantasmagoria das grandes cidades, no sentido em que Walter Benjamin a 

concebe, sobretudo a propósito de Baudelaire, no célebre texto «Paris, capitale du XIXe 

siècle» (segunda versão, escrita em francês em 1939). E, note-se, aí temos, em termos 

comparativistas, um possível modelo literário estrangeiro para Raul Brandão, entre 

outros decadentistas-simbolistas, via Fialho de Almeida. Poderíamos, aliás, ir mais 

longe e ver aí a alegoria do homem, ser simultaneamente histórico e religioso, 

transformado em palhaço da História como elemento intertextual proveniente de 

Baudelaire, particularmente do Baudelaire de Le spleen de Paris, entre outras 

referências possíveis. (…) Os três volumes das Memórias  cobrem períodos históricos 

distintos: o primeiro evoca o derradeiro período da monarquia e o regicídio; o segundo, 

a implantação da República; e o terceiro, o período da Primeira República. (…) as 

evocações de todos esses períodos, figuras e acontecimentos históricos são envolvidos, 

ultrapassados, diria até anulados por uma memória errante que a si própria se interroga 

interrogando o sentido daquilo a que Raul Brandão chama lixo da ‘história’, cujo 

significado último (e, talvez único) é o esquecimento, ou seja, a morte. (…)510   

Para se entrar no que foi para o escritor — e jornalista, algo a levar sempre em linha de 

conta — a jornada republicana e a maneira como ela traz em si própria o selo do 

fracasso, mercê dos seus actores, teremos de revisitar, ainda que de forma breve, o que 

foram os dias empolgantes que abalaram o nosso pequeno mundo, agora em termos 

mais alegóricos do que históricos, guiados pela mão do mestre da emoção, que, como 

João Pedro de Andrade sublinhou, não é um filósofo, nem mesmo um filósofo da 

história.511 Acertou porventura Manuel Mendes (1906-1969) quando o chamou pintor 

de horas perdidas512. Admiremos alguns dos seus quadros, esboços, pochades… 

Pensamos que esses fragmentos demonstram, como afirmou João Pedro de Andrade, 

que toda a obra brandoniana é um apaixonado grito de solidariedade com o sofrimento 

humano513. Segundo o mesmo ensaísta, o esteticismo superior de Raul Brandão está no 

inverso do absurdo de Kafka e de Camus e da náusea de Sartre. Como os primeiros, 

aliás, denunciou o absurdo da existência (absurdo é mesmo um dos seus vocábulos 

preferidos), e, antecipando o achado sartriano, pôs em lugar da náusea a ninharia e a 

mixórdia.514  

                                                             
510

 - Álvaro Manuel Machado,  Literatura e Memória: a alegorização da História em Raul Brandão,  in 

Actas do Colóquio Internacional Literatura e História, Porto, 2004, vol. I, pp. 337-342.  
511

 - João Pedro de Andrade, Raul Brandão, Lisboa, Arcádia, colecção a Obra de o Homem, p. 123. 
512

 - Idem, ibidem, p. 182 
513 - João Pedro de Andrade, Raul Brandão, Lisboa, Arcádia, colecção a Obra de o Homem, p. 192. 
514

 - Idem, ibidem, p. 155. 
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O criador de tantas personagens roçando o papel grotesco que a vida lhes reservou, 

moldadas pelas privações, o egoísmo e a maldosa indiferença dos outros actores e 

figurantes do mesmo palco, nunca abdicaria, no entanto, da concepção de divindade — 

e até iríamos ao ponto de o apontar, com base em alguns dos seus escritos, como um 

homem profundamente religioso. O que em nada contraria a sua atitude crítica perante a 

Igreja Católica — e o repúdio pela actuação nociva da maioria dos seus servidores 

quanto à evolução das mentalidades e o advento de um (possível) mundo novo. 

Pensamos que a sua atitude em relação à República, conhecendo como conhecia as 

principais personagens do drama, não terá sido marcada por um desapontamento muito 

profundo, embora mostre desilusão — e às vezes até incredulidade —, nesta ou naquela 

circunstância. Demos a palavra a quem como poucos a soube manejar:               

Uma alma é preciso criá-la, e quando está criada – deixá-la. Tanta luta, tanta dúvida, 

perguntas ansiosas, respostas que nos deixam perplexos, necessidade de recalcar os 

instintos, e quando, enfim, a gente tem, à custa de dor, construído um universo que não 

existe e criado uma alma que não tinha, está cansada, velha, exausta, e é forçoso deixá-

la! (…) 4 de Outubro de 1910. Mataram o dr. Bombarda. Espalha-se na cidade que 

foram os padres que instigaram um tenente a assassiná-lo. (…) Toda a gente acredita 

num crime planeado, toda a gente se insurge contra o facto brutal – toda a cidade 

republicana se transforma num vulcão. (…) A uma hora da noite o Machado Santos, à 

frente dum bando de populares, atira-se ao portão de Infantaria 16. Alguém que esteve 

de manhã na Rotunda afirma que os revolucionários não passam de quinhentos. Entre 

eles populares esfarrapados, galegos e mulheres da feira de Agosto. (…) 5 de Outubro. 

Toda a noite ouço o estampido brutal do canhão, que por vezes chega ao auge, para 

depois cair sobre a cidade um silêncio mortal, um silêncio pior.(…)  Às oito e meia está 

proclamada a República. (…) O rei volta-se então para o alferes Celestino Soares, a 

quem trata pela primeira vez por tu, e diz-lhe: – Vai ao telefone e dize-me já ao 

presidente do conselho que, se estiver algum destroyer inglês no Tejo, lhe mande dizer 

que meta no fundo os navios portugueses. (…) A revolução esteve perdida. Houve um 

momento tão duvidoso que Cândido dos Reis se suicidou. Alguns oficiais fugiram. (…) 

– E o rei? – pergunto  [a José Relvas ]. – É um pateta, mas a rainha não, é uma mulher 

inteligente e séria... Agora isto que se fez vem a dar na mesma; é uma república onde 

entra toda a monarquia. (…) Oh, meu Deus; nestas ocasiões é que eu queria ver por 

dentro estes homens lívidos e com um sorriso estampado na cara, que sobem as escadas 

dos ministérios para aderirem à República! É este e aquele, os que estão ameaçados de 

perderem os seus Lugares, as altas situações, o Poder. Os tipos não importam – o que 

importa é o fantasma que transparece atrás da figura; o que importa é o monólogo 
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interior, as verdadeiras palavras que não se pronunciam, o debate que não tem fim, o 

que nestas ocasiões de crise ruge lá dentro sem cessar. Escutá-los a todos! possuir o 

dom mágico de ouvir através das paredes e dos corpos!... Toda a noite, toda a noite de 

Cinco de Outubro, quantos perguntaram, ansiosos: -- Quem vai vencer? onde é o meu 

lugar?... Bem me importam a mim as tragédias e as mortes!... Interesses, ambição, 

medo, tantos fantasmas que nem eu supunha existirem e que levantam a cabeça! (…) 

Pouco foi necessário para a República se exteriorizar. Por isso Junqueiro diz: – «Na 

Rotunda fez-se um milagre como em Lourdes. Em Lourdes é a fé que faz erguer os 

paralíticos, na Rotunda é o povo paralítico há séculos que se ergue por ter fé em Nossa 

Senhora da Liberdade ou da Pátria.» (…) Quando tomei conta da pasta dos Estrangeiros 

[diz José de Azevedo] apareceu-me no ministério um segundo secretário da legação 

inglesa com um papel para assinar. (…) É a obrigação de que não faremos isto, aquilo e 

aqueloutro sem permissão da Inglaterra. É vexatório? É, mas é a Inglaterra que nos tem 

valido sempre. (…) E conclui, com desânimo: – Vou para o Brasil. Dentro de seis meses 

Lisboa está inabitável. Quem manda é a Carbonária.(…) 20 de Novembro. Os adesivos 

[oportunistas na adesão à República] todos os dias chegam nos comboios, com um 

tambor e uma bandeira vermelha, e vão em bicha cumprimentar o Governo. Andam 

magotes pelas ruas, andam meninas de vermelho e verde, andam homens atrás duma 

música, cheios de entusiasmo, e andam esfarrapados, que levam presos para a Boa 

Hora, um jesuíta, um padre, um político. Há os que vociferam e que discursam.(…) Há 

nestas manifestações, nesta farrapada, nestas charangas, nestas meninas dos quartos 

andares vestidas de República, uma mistura de fealdade e de ridículo, de aspiração e de 

sonho, que impressiona. Eles esperam – os que se bateram, os que guardaram os bancos, 

os que se juntam nas ruas – que pelo poder mágico das palavras se inicie uma nova era 

de felicidade e de paz. Isto faz sorrir, e mete medo. (…) – Nas ruas depara-se a cada 

passo um quadro histórico. Rua de S. Mamede, às 11 horas da manhã (12 de Out.): Três 

carros, uma galera com baús e algumas mulheres com velhos quicos fora de moda. Um 

cadete, de revólver à cinta, dirige a expulsão das religiosas, e elas vêm descendo a 

calçada às duas e três, pálidas e desgraciosas, até se encafuarem nos carros... Na Rua 

dos Capelistas (30 de Out.) dou com os jesuítas transferidos de Caxias para o Limoeiro. 

Vêm a pé. Alguns, alquebrados, tropeçam. O povo diz–lhes chufas. Atrás, num 

automóvel, decerto por acaso, o Afonso Costa faz cortesias. (…) O Junqueiro quer que 

as cores da bandeira se mantenham, o Columbano e o Teófilo querem-na encarnada e 

verde. – A bandeira vermelha e verde é uma bandeira de pretos – diz Junqueiro. – 

Tinha-se já decidido em conselho de ministros que ficasse azul e branca, mas os 

carbonários opuseram-se. (…) Há, porém, alguns factos capitais que é necessário pôr 

em destaque: o heroísmo de Machado Santos e de alguns marinheiros; o sacrifício de 



254 

 

dois homens dos que menos deviam à Monarquia, um, Frederico Pinheiro Chagas, 

levado até ao suicídio, o outro, Paiva Couceiro, que se bateu até à última; é a atitude 

idealista do povo de Lisboa, defendendo os bancos e o dinheiro dos ricos, com a Polícia 

e a Guarda completamente desarmadas.(…) 8 de Abril. O Teófilo Braga fez cessar a 

pensão de quarenta mil réis mensais que Bulhão Pato recebia por imaginários trabalhos 

históricos da Academia. É a fome para o velho poeta, que tem oitenta anos de idade. 

(…) Foi ao Machado Santos que Teófilo, logo depois da revolução, disse a frase que 

para aí corre: – O senhor é como o bom sapateiro que vem entregar as botas já prontas 

ao freguês. Somente Machado Santos considerou sempre que os outros se adiantaram – 

conservando-o na Rotunda até formarem governo. (…) Toda a tarde, ali à esquina do 

Chiado, uma mulher apregoou um folheto: – As ceroulas de D. Manuel, quem quer As 

ceroulas de D. Manuel? Todos os dias corre e se apregoa uma papelada infernal: – 

cartas abertas, A camisa de D. Amélia, o Balancé de Paiva Couceiro, etc. (…) 

Junqueiro, como sempre, sintetiza muito melhor a situação nestas palavras: – Já hoje, se 

fosse possível fazer um p1ebiscito ao País, não com papéis mas dentro da consciência 

de cada um, na escuridão do seu quarto, a maioria monárquica era esmagadora. Havia 

menos republicanos do que antes do 5 de Outubro. (…) Esta Lisboa desaparece 

ignorada – esta Lisboa do constitucionalismo, azul e branca, esta fantástica e admirável 

Lisboa em que era uma delícia viver.(…) Lisboa é feminina. Lisboa cheira um pouco a 

alcouce e a pós-de-arroz. Na rua, os homens fazem olho a qualquer mulher que passa, e 

em quase todos os andares das ruas mais escusas da Baixa há apartements à plaisir. 

Juntem a isto as revistecas, os teatros, as casas suspeitas...As velhas têm amantes e os 

homens dois lares. (…) Ó mocidade, atenção, que te arrependes se não olhas cara a cara 

a vida e a lição que te dão os que estão no alto – este admirável espectáculo de energia, 

de audácia e de ausência de escrúpulos que é a vida contemporânea! (…)
515

  

Depois das impressivas notas brandonianas, plenas de perplexidade fatalista, 

desconcertantes para nós por nelas vermos destino ou fado, justo é dizer-se que, 

contando a velha trova largas simpatias entre as hostes republicanas e carbonárias, cedo 

aquela soou em homenagem à implantação da República, como atrás referimos — e, em 

26 de Novembro de 1910, o Teatro Apolo levava à cena uma opereta denominada O 

                                                             
515

  - Cf. Raul Brandão, Obras Completas Volume I  Memórias (Primeiro volume, Segundo volume e Vale 

de Josafat), Lisboa, Jornal do Foro, 1969. Todas as citações pertencem ao Segundo volume, passim. Em 

entrevista ao poeta Américo Durão, publicada pelo jornal vimaranense  A Velha Guarda, na edição de 

7/12/1930, o escritor dizia ter começado a sua longa carreira jornalística em República Portuguesa, de 

João Chagas, órgão de Imprensa que desapareceu na sequência da tentativa revolucionária falhada de 31 

de Janeiro de 1891. Antes de conseguir nova colocação, chegou a ter de trabalhar gratuitamente, porque 

não acreditavam nas suas capacidades. Desfeitas as dúvidas, esteve no Correio da Manhã, de Manuel 

Pinheiro Chagas, e no Dia. Mais tarde, foi proprietário do Imparcial, que António José de Almeida lhe 

comprou para fazer A República, onde Brandão escreveu. Um dos fundadores e antigo director da revista 

Seara Nova, ali colaborou até falecer.  
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Fado, com textos de João Bastos e Bento Faria, música de Filipe Duarte e encenação de 

António Pinheiro. Desse espectáculo516 ficaria famoso o Fado da Ceguinha ou Canção 

da Ceguinha, interpretado pela actriz e fadista Zulmira Miranda (1894-1977). A toada 

lisboeta marcava assim também presença lírica, nos dias revolucionários.  

Quanto ao teatro de  revista, dado como favorável ao novo regime e sempre crítico do 

poder, se é certo que tecia elogios ao estandarte vigente — e ia firmando a figura de 

Afonso Costa como a mais polémica da governação — já tão cedo como 1911 fazia soar 

em tom melancólico:  

 

Bandeira azul e branca, o teu poder não volta! 

Adeus! Tu baqueaste ao eco da revolta! 

Mas quantos corações hão-de chorar de pena 

E de saudade amarga, ó límpida açucena, 

Tão pura, que o bom Deus, p’ra te fazer um véu, 

Cortou um farrapito ao manto azul do céu! 

Tu fundes num abraço heróico e secular, 

A alma do teu povo e as ondas do teu mar. 

Pairando ao derredor das tuas lindas cores 

Há sonhos imortais de bravos sonhadores! 

Foi minha santa mãe que me ensinou a amar-te, 

Dizendo-me que tu, ó trágico estandarte, 

Servirás de mortalha a vinte gerações 

Caídas sem um grito à frente dos canhões, 

Volvendo para ti o derradeiro olhar! 

Como os heróis de outrora haviam de chorar 

Sublime renegada, ao ver-te assim banida! 

República! Sou teu! Podes pedir-me a vida! 

Mas dentro do meu ser nenhum poder arranca 

Esta raiz de amor… Bandeira azul e branca!
517

 

 
                                                             
516

 - O elenco era constituído pelos seguintes artistas: Eduardo Ramos, António Pinheiro, João Silva, 

Nascimento Fernandes, Sales Ribeiro, Delfina Vítor, Rafaela Fons, Isaura Ferreira, Amélia Romo e a já 

mencionada Zulmira Miranda.    
517

 - Bandeira Azul e Branca, in revista Agulha em Palheiro (1911),  textos de Ernesto Rodrigues, Marçal 

Vaz e Félix Bermudes, coplas, Lisboa, Imprensa de Manuel Lucas, 1911. 
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4.2.1 —  Feminismo: palavra de que os homens se riem ou se indignam 

Parece que o poeta Guerra Junqueiro não estava totalmente enganado quando não queria 

mexer nas cores da bandeira, contrariando opiniões de pessoas muito mais credenciadas 

esteticamente nesse domínio, como Columbano Bordalo Pinheiro. É que o autor do 

Finis Patriae estava atento a outros matizes…e sensibilidades — conhecedor que era da 

força dos símbolos. Outro aspecto que parecia dividir e de forma acentuada os 

republicanos do sexo masculino — e esse mostrava-se bem mais espinhoso que o verde-

rubro —, consistia em que todos eles se proclamavam adeptos indefectíveis da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mas mostravam-se sobremaneira confusos com as 

justas reivindicações que de imediato se fizeram ouvir por parte das chamadas senhoras 

republicanas. É óbvio que os revolucionários do 5 de Outubro, como sucedia com o 

comum do povo português masculino, neste aspecto sem grande distinção de classes, 

não viam nas mulheres seres capazes de possuir os mesmos direitos deles. E isto apesar 

de o feminismo em Portugal, nos anos anteriores a 1910, sempre se ter pautado por 

grande moderação, contrariamente à exuberância sentida noutros países, como a Grã-

Bretanha e as suas corajosas sufragistas. De notar que apenas en 1909 é formada a Liga 

Republicana das Mulheres Portuguesas, que raramente se refere como uma ideia 

proveniente de importantes personalidades do Partido Republicano (Bernardino 

Machado, Magalhães Lima e António José de Almeida) —, certamente conscientes não 

apenas da influência das mulheres a nível familiar, como também com vista ao seu 

enquadramento político. De notar que a Liga se propunha doutriná-las nos princípios 

democráticos (era dito orientar, educar e instruir) — e, aquando do Congresso do PRP 

de 1909, foi proclamado, num acto de bom efeito, a urgência de consagrar na lei a 

igualdade de direiros de natureza política e social entre cidadãos e cidadãs. Estas, 

segundo  responsáveis máximos do futuro regime, não deveriam temer que a República 

deixasse de cumprir as suas promessas. É claro que não tencionavam certamente fazê-

lo, sobretudo se levarmos em linha de conta  que muitos dirigentes, a começar pelo 

futuro Presidente Teófilo Braga (1843-1924), não tinham o feminismo em grande conta. 

Outros, muito mais novos, admitiam de maneira muito reticente o voto das mulheres, 

enquanto a maioria parecia opor-se a tal concessão. Uma das razões nacionais mais 

comuns para esta atitude atávica, muito comum à época na Europa, residia na crença de 

que as votantes, caso existissem, facilmente sofreriam a influência anti-republicana do 

clero ou de maridos reaccionários…Mas a principal e decisiva oposição não partiu, 



257 

 

apenas, de republicanos menos esclarecidos e preconceituosos. Entre aqueles que mais 

se opuseram figuraram o todo-poderoso Afonso Costa e António José de Almeida…   

Pensamos ser de algum interesse realçar, embora de forma breve, que algumas mulheres 

se bateram como feministas pela mudança da situação da maioria das suas irmãs vítimas 

de níveis de ignorância aterradores e condições económicas e sociais deploráveis —  e 

isto ao mesmo tempo que defendiam os ideais republicanos e maçónicos. O papel das 

escassas mas activas feministas portuguesas é geralmente desvalorizado, pouco referido 

em textos sobre este período de transição da Monarquia para a República e, no entanto, 

trata-se de um aspecto, quanto a nós, em diversos aspectos inovador mesmo à escala 

internacional. Assim o entendeu Sebastião Magalhães Lima (1840-1928), fundador do 

matutino O Século, que, quando grão-mestre do Grande Oriente Lusitano Unido, 

decidiu a iniciação maçónica de um grupo de feministas, entre as quais Adelaide 

Cabete, Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo e Maria Veleda, que passaram a 

exercer a sua actividade na loja Humanidade, tornada independente, de que a segunda 

das atrás mencionadas viria a ser venerável. Logo no interior da Maçonaria se gerou 

grande contestação a tal decisão do grão-mestre. Nada, com toda a certeza, que Ana de 

Castro Osório não esperasse, dado que escrevera no seu livro Às Mulheres Portuguesas: 

 

Feminismo: É ainda em Portugal uma palavra de que os homens se riem ou se 

indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres coram, 

coitadas, como de falta grave cometida por algumas colegas, mas de que elas não são 

responsáveis, louvado Deus!... E, no entanto, nada mais justo, nada mais razoável, do 

que este caminhar seguro, embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia. O 

homem português não está habituado a deparar no caminho da vida com as mulheres 

suas iguais pela ilustração, suas companheiras de trabalho, suas colegas na vida pública; 

por isso as desconhece, as despreza por vezes, as teme quase sempre.  

O homem, passada a idade da poesia, segue triunfante o caminho da existência, sem 

mais lhe importar com a sua inspiradora. Da deusa ideal dos seus sonhos faz a 

cozinheira hábil, a dona de casa ignorante e útil, misto de costureira e governante, a mãe 

paciente e sofredora dos filhos que são o seu orgulho.(…) Quando ao homem for dado 

encontrar facilmente a mulher sua igual, compreenderá quanto era louco preferindo-lhe 

esses pobres seres que não têm assunto para conversa fora do último figurino, da vida 

alheia e das criadas e seus costumes.518
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 - Ana de Castro Osório, Às Mulheres Portuguesas, Lisboa, Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso, 

1905, pp. 11-15.  
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E foi assim que estas lutadoras pela emancipação feminina da Liga Republicana das 

Mulheres Portuguesas, embora isentas de extremismos, mal foi implantada a República, 

submeteram aos novos governantes uma exposição pedindo a alteração legal de 

aspectos considerados lesivos da sua dignidade. Pretendiam, nomeadamente, a igualdade 

de direitos entre os cônjuges, a lei do divórcio, direito de administrar bens, poderem integrar 

júris e prestarem testemunho, acederem a carreiras e profissões até então negadas à parte 

feminina da nossa população… e, claro, o direito ao voto. De recordar que a Liga tinha 

inscrito nos seus objectivos, por exemplo, promover a revisão das leis na parte que 

interessa especialmente a mulheres e a crianças, e diversos dos seus objectivos foram 

alcançados. Das reivindicações apresentadas, ainda em 1910, o novo Poder promulgou 

Leis da Família, que não alteraram a contento das interessadas artigos do Código Civil 

por elas considerados, nalguns casos, atentatórios da sua dignidade. O chamado contrato 

de casamento passava a ser inteiramente civil e deixava de constituir um vínculo 

perpétuo, baseando-se a união na igualdade. A mulher adquiria capacidades até então 

fora de questão, tais como a de publicar textos sem autorização do marido, ao qual 

deixava de dever prestar obediência. Alcançar o divórcio era sem dúvida uma vitória de 

monta, mas poderá considerar-se exclusivamente feminina? Afinal, muitos eram os 

homens também interessados em resolver problemas resultantes de casamentos 

falhados, e, por isso, certamente interessados em alcançar a oportunidade de um novo 

matrimónio…  

Ineficaz em domínios importantes como o da protecção à infância, elevação do nível 

educacional da população feminina e na prestação dos cuidados de saúde aos mais 

carenciados, a República acabou por mostrar-se implacável quanto ao sufrágio, embora 

as propostas femininas fossem marcadas por grande moderação e apenas se propunha o 

direito de voto para pessoas que preenchessem requisitos tais que, automaticamente, 

reduziam o número de votantes a uma pequeníssima minoria. Assim, as mulheres 

candidatas a ir às urnas deveriam patentear capacidades literárias ou de natureza 

científica (incomuns no nosso meio), desempenharem funções de administração de bens 

próprios ou alheios, pertencerem ao funcionalismo público, serem escritoras com obras 

publicadas, estarem à frente de negócios de natureza comercial ou industrial… Nada 

feito. O que parecia ser, nos bons e já velhos tempos da aguerrida propaganda 

republicana, algo ao alcance da mão de qualquer mulher, o ansiado voto, tornava-se 

agora meta inatingível. E foi assim que a votação nas eleições para a Assembleia 

Constituinte de 1911 se destinaram somente a homens e, para gáudio de quem tinha 
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sentido de humor, apenas a uma mulher… Chamava-se ela Carolina Beatriz Ângelo 

(1878-1911), nascera na Guarda e frequentara o liceu local. Estudara depois na Escola 

Politécnica e na Médico-Cirúrgica em Lisboa, concluindo o curso de Medicina 

em 1902. Viúva e sabedora de que as leis em Portugal têm sempre uns furos destinados 

ao aproveitamento de uma elite com pecúnia para os bons advogados, invocou o facto 

de ser chefe de família, por morte do marido e, como tal, preenchia um dos requisitos 

necessários ao exercício do sufrágio. Como o caso foi apreciado pelo juiz João Batista 

de Castro, que, por mero acaso, era pai de Ana de Castro Osório, obteve ganho de 

causa. E foi assim que esta cirurgiã, falecida com apenas 33 anos, militante republicana 

e feminista convicta, se pôde apresentar a uma mesa de voto, em 28 de Maio de 1911 — 

e votou mesmo, convertendo-se na primeira eleitora portuguesa. À cautela, em 1913, o 

código eleitoral, convenientemente modificado, para evitar novas surpresas, 

determinava que só podiam exercer o direito de votar os cidadãos pertencentes ao sexo 

masculino e mesmo esses teriam de saber ler e escrever, porventura receando-se que os 

analfabetos também fossem sensíveis à alegada argumentação de padres, sobretudo os 

temíveis jesuítas, e das não menos perigosas irmãs de caridade. Claro que Afonso 

Costa, porventura o único grande político da Primeira República, apesar da sua falta de 

escrúpulos, patente nestas e noutras atitudes, ia esgrimindo com a Intangível, como 

também era conhecida a sagrada Lei de Separação, no sentido de uma radicalização do 

país e do próprio regime, com a ajuda do jornal O Mundo, dirigido por António França 

Borges (1871-1915) — e estava sempre disposto a desculpar e até a incentivar o zelo 

dos grupos de antigos carbonários, convertidos em implacáveis caçadores de talassas 

conspiradores e outros inimigos encapotados do novo regime, reais ou imaginários. De 

elementos do clero, para estas hordas arruaceiras afonsistas, era sempre de esperar o 

pior, apesar de todas as medidas já decretadas por Afonso Costa. Os eclesiásticos foram 

proibidos de usar hábito nas ruas, a Igreja sofria confiscos inimagináveis, as ordens 

religiosas eram expulsas, os actos do culto supervisionados por comissões especiais, as 

restrições sucediam-se — e o poderoso ministro da Justiça e Cultos crescia em 

influência e apoio popular, dando o Papa como coveiro da religião. Antecipando-se a 

Estaline, que fora monge, o dirigente republicano luso teria prometido, segundo muito 

se diz — sem qualquer possibilidade de confirmação ou absoluta negação —, a 

completa erradicação das trevas religiosas numa questão de anos, dado que estas não 

conseguiriam haver-se com a supremacia da infalível ciência. Frase que nunca ocorreria 

a Pombal, seu precursor na expulsão dos jesuítas, Afonso Costa ficaria certamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1878#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1911#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
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muito surpreso que em pleno século XXI não apenas ainda existisse catolicismo, como 

estivesse sentado na cadeira de Pedro, nem mais nem menos, que um membro da 

Companhia de Jesus…  

Regressemos às nossas feministas. Tão achincalhadas pelos pasquins republicanos — e 

aqueles que assim não se consideravam —, como haviam sido pelos monárquicos, 

deram boa conta de si, no geral, merecendo ser lembradas pelos seus méritos próprios, 

obras e coragem. Nem todas provinham de meios privilegiados. Uma das mais famosas, 

Adelaide de Jesus Cabete (1867-1935), foi médica obstetra, ginecologista e professora, 

tendo começado a estudar já mulher. Órfã, cedo começou a trabalhar no campo e como 

criada em casas de famílias abastadas de Elvas. Casada com um sargento republicano, 

que a incentivou a valorizar-se culturalmente e a introduziu nos meios feministas, 

Adelaide não perdeu a oportunidade, concluindo a instrução primária aos 22 anos. Tirou 

a seguir o curso dos liceus e, em 1895, matriculou-se na Escola Médico-Cirúrgica de 

Lisboa. Formar-se-ia em 1900  com a defesa de uma tese denunciadora das suas 

preocupações sociais: Protecção às mulheres grávidas pobres como meio de promover 

o desenvolvimento físico das novas gerações. Algum tempo volvido, sempre sem 

abandonar a militância republicana (foi ela com duas companheiras que confeccionou a 

bandeira republicana hasteada na Rotunda), abriu consultório na baixa lisboeta, 

exercendo como obstetra e ginecologista. Repartiu-se por diversas causas, participou em 

congressos internacionais, sempre sem abandonar o ideal do direito ao voto para as 

mulheres, ao mesmo tempo que conciliava a sua profissão de médica com a de 

professora. A sua actividade na Maçonaria levou-a ao título de venerável, mas nunca foi 

uma figura cómoda.519 Tal como não foram muitas outras suas companheiras, 

porventura menos intransigentes em matéria de moda do que a dr.ª Adelaide Cabete, 

totalmente contrária a saias que se erguessem mesmo escassos centímetros acima do 

solo ou a outras modernices vindas do estrangeiro. Que ela conhecera, porque viajara 

bastante, para alguém do seu tempo, sobretudo quando se pensa que tinha começado por 

trabalhar na agricultura e nas cozinhas das casas burguesas de Elvas. Ao seu nome 

poderíamos associar outros igualmente ilustres, Angelina Vidal (1853-1917), Guiomar 

Torresão (1844-1898), Alice Pestana (1860-1929), Alice Moderno (1867-1946), Maria 

Veleda (1871-1955), Beatriz Pinheiro (1871-1922), Ana de Castro Osório (1872-1935), 

                                                             

519
 - Cf. Isabel Lousada,  Perfil de Uma Pioneira: Adelaide Cabete (1867-1935), Lisboa, Editora Fonte da 

Palavra, 2011; Fernando Marques da Costa,   A Maçonaria Feminina, Lisboa, Editora Vega,  1979. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1867
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obstetr%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ginecologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professora
http://pt.wikipedia.org/wiki/1900
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obstetr%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ginecologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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Virgínia de Castro e Almeida (1874-1945), Carolina Beatriz Ângelo, Virgínia 

Quaresma (1882-1973), Deolinda Lopes Vieira (1888-1993)… 

Nem todas tiveram o mesmo peso e influência, claro, porque outros nomes haveria que 

juntar aos mencionados, como o de uma precursora da envergadura de Carolina 

Michaëlis de Vasconcellos (1851-1925). Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921) 

não, dado que sempre se considerou uma não-feminista, embora como escritora muito 

tenha tratado do tema da mulher e da educação. O seu salão literário lisboeta (era casada 

com o poeta Gonçalves Crespo), no domínio cultural, contava com a presença dos 

grandes nomes da época: Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão, 

Guerra Junqueiro e muitos mais. Figura particularmente interessante, pela sua 

capacidade combativa, foi a algarvia Maria Velada, de seu verdadeiro nome Maria 

Carolina Frederico Crispim, professora e polemista, maçon, grande propagandista dos 

ideais republicanos e defensora do sufrágio feminino, admiradora de Afonso Costa que 

tão amado e tão odiado foi em toda a sua vida de agitador de massas e apaixonado 

defensor da República, diz nas suas Memórias.520 (Este pendor das senhoras 

republicanas pela figura de Afonso Costa não deixa de ser interessante). Directora da 

publicação A Mulher e a Criança, em 1910, e, posteriormente, do jornal A Madrugada 

— durante algum tempo o arauto das reivindicações feministas, esclarece Veleda —, a 

feminista estava atenta a uma situação de mendicidade que alastrava como um cancro 

nas ruas de Lisboa,521 e seria nomeada delegada de vigilância da Tutoria Central da 

Infância de Lisboa, a obra mais bela da jovem República.522
 Ali trabalhou entre 1912 e 

1941 esta mulher que conheceu grandes privações na infância e adolescência, acabando 

por auferir uma reforma de miséria ao fim de muitos anos de actividade. Espírita 

militante, já há muito que se deixara de interessar pelas actividades políticas, sobretudo 

desde os bárbaros acontecimentos de 19 de Outubro de 1921, que ditaram o assassínio 

de António Granjo, comandante Carlos da Maia e almirante Machado Santos.523 

                                                             
520

 - Repartidas por vinte e dois capítulos, todos eles antecedidos de um esclarecedor resumo do 

respectivo conteúdo, as Memórias de Maria Veleda foram publicadas em 1950, pelo vespertino 

República, entre Fevereiro e Abril do citado ano.     
521

 -  Idem, ibidem. 
522

 - Idem, ibidem. 
523

- Idem, ibidem. Para uma visão mais completa desta figura de primeiro plano entre as mulheres 

republicanas, apresenta-se de utilidade a consulta de Maria Antónia Fiadeiro, Mulheres a Redescobrir – 

VELEDA, Maria (1871-1955), in  Boletim da Associação Portuguesa de Estudos Sobre as Mulheres, 

n.º 6, Junho de 1996, pp. 19-20; e João Esteves, As Origens do Sufragismo Português – A Primeira 

Organização Sufragista Portuguesa: a Associação de Propaganda Feminista (1911-1918), Lisboa, 

Editorial Bizâncio, 1998. 
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É evidente que em termos de visibilidade e importância, bem como pelo volume da sua 

obra ligada à problemática feminina, a figura de Ana de Castro Osório, que também 

teve carácter pioneiro no tocante à literatura infantil, afirma-se como figura de proa do 

feminismo português. Conforme escreverá amiúde no mensário A Mulher e a Criança, 

órgão da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, a grande tarefa da metade da 

população constituída pelas cidadãs nacionais reside na luta pelos próprios direitos, 

pondo sempre a tónica na necessidade de instrução como forma de valorização social e 

familiar. No seu livro A Mulher no Casamento e no Divórcio, escreve: 

Comentar cada um dos artigos por si é desnecessário, tal é a sua lúcida clareza. O 

adultério do homem equiparado ao da mulher é de tal importância moral, que chega a 

parecer-nos impossível que um homem se eleve tanto acima dos preconceitos do seu 

sexo, que atinja a liberdade de espírito bastante para decretar, em nome da mais bela 

noção da justiça, um artigo que é todo em favor da mulher, da pobre mulher que até 

aqui tem sido insultada pela mais iníqua e desleal das leis.(…) Perante o Código Civil, a 

mulher casada podia sofrer todas as afrontas, todos os vexames, duma poligamia mal 

disfarçada, que não tinha o direito de se queixar, como se para ela a consciência e a 

justiça não existissem! Como se ela não tivesse alma para sofrer a injúria sangrenta, 

como se não pudesse ter orgulho e dignidade (…) Não há, não pode haver, direito 

nenhum de obrigar uma criatura a sofrer o contágio de uma pessoa que já não merece o 

seu afecto nem a sua consideração. Como não há, nem pode haver, direito de atirar para 

a sociedade seres que uma tara hereditária leva fatalmente à doença e muitas vezes ao 

crime. (…) Se acrescentarmos a estes dez artigos a separação por mútuo consentimento 

e a impugnação da legitimidade dos filhos, podendo estes ser perfilhados pelo 

verdadeiro pai em vez de ficarem eternamente ligados ao nome dum homem que pelo 

seu nascimento foi vexado e que por modo algum os pode estimar, vemos que a lei do 

divórcio que a República Portuguesa trouxe ao povo é das mais justas e das moralmente 

mais bem orientadas de quantas existem até hoje em outros países. (…) Há muita gente 

no nosso país que não compreendeu ainda, apesar de tudo quanto se tem dito, que a lei 

do divórcio é altamente moralizadora, que ela vem dignificar a família, e de que 

somente aproveitam aqueles para os quais a vida em comum se tornou um torvo e 

desassossegado viver. (…) A um mês de República — apenas! — e toda a velha 

sociedade imoral e fradesca se desfaz em lixo e poeira, e uma nova alma renasce 

abrindo asas para o imenso horizonte, para o largo e radioso futuro.
524
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 - Ana de Castro Osório, A Mulher no Casamento e no Divórcio, Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 

1911, pp. 9-13. Cf. também Maria Regina Tavares da Silva, Feminismo em Portugal na voz de mulheres 

escritoras do início do séc. XX, Lisboa, CIDM, 1992.  
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Quem não perdeu tempo para ironizar sobre a lei do divórcio foi a revista, que, pelo 

Carnaval de 1911, aludia ao assunto desta forma: 

                                               O divórcio é com certeza 

O decreto mais perfeito 

De quantas leis se tem feito 

Depois da Revolução. 

Quem grande asneira em casar 

Vê, descontente, que fez 

Pode logo descasar 

Para casar outra vez.525 

 

Isto embora o ambiente geral ainda puxasse às tiradas patrióticas, nem sempre sisudas: 

                                    É livre, enfim, a pátria estremecida! 

O povo altivo os seus grilhões desfez! 

Toda a nação ressurge para a vida, 

Vai restaurar-se o nome português! 

A rósea luz dessa divina aurora, 

Feita de sonho e feita de alegria, 

Fez Portugal reconhecer agora 

O seu direito à carta de alforria. 

À revolta, nobre povo! 

Portugal surge de novo! 

É livre, enfim, a pátria estremecida, 

O povo altivo os seus grilhões desfez! 

Coro 

A coisa esteve tremida, 

O fogo foi rijo e duro; 

Não há casa na Avenida 

Que não tivesse o seu furo! 

Os dois hotéis são um crivo, 

A coroa foi-se à viola; 

O tiroteio mais vivo 

Foi de espingarda e pistola. 

As balas foram a rodos, 

Por toda a parte furaram; 

Os pardais morreram todos, 

Mosquitos, poucos ficaram526
  

 

A República encontrava-se, pois, implantada, certamente para gáudio de todas as 

feministas nacionais, que viam na mudança de regime a única esperança de futuro 

melhor. Nada ficaria como dantes, pelo menos no papel. Se a lei do divórcio e da 

separação entre Estado e Igreja foram factos importantes, embora na segunda a 
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 - Luiz Francisco Rebello, História do Teatro de Revista em Portugal, vol. 2, Lisboa, Publicações Dom 

Quixote, 1985, p. 187 (revista Num Rufo, de João Foca e Machado Correia). 
526

- Ernesto Rodrigues, Marçal Vaz e Félix Bermudes, coplas da revista Agulha em Palheiro, Lisboa, 

Imprensa de Manuel Lucas, 1911. 
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militância anticlerical fosse levada a extremos inaceitáveis que logo comprometeram 

futuros entendimentos, como atrás referimos, também as classes trabalhadoras depressa 

sentiram não ter sido feita revolução que fosse forma para o seu pé. As mulheres 

passaram a poder dispor do próprio destino, pelo menos em teoria, conseguiram o 

acesso ao funcionalismo público (as professoras primárias sentiram-se prejudicadas com 

as reformas feitas em 1911 nesse sector) — e as crianças beneficiaram da saída de leis 

de protecção nunca devidamente implementadas. Durante os anos da propaganda, os 

republicanos tinham posto a tónica na educação para todos, como forma de 

emancipação popular, sendo certo que decretaram a escolaridade obrigatória dos sete 

aos 11 anos, para ambos os sexos, mas como as escolas públicas fossem manifestamente 

insuficientes, como logo na época fizeram notar pessoas ligadas às construções 

escolares, e tudo tivesse ficado (quase) na mesma com o correr dos anos, poucos 

benefícios se registaram nesse domínio, pois também as condições de vida não 

melhoraram para as camadas populacionais mais carenciadas. Também no tocante aos 

outros graus de ensino, os alunos do sexo feminino permaneceram tolhidos pela 

inexistência de liceus femininos (só existia um em Lisboa, herdado da monarquia) e as 

raparigas não podiam frequentar os masculinos (a autorização nesse sentido só surgiu 

dez anos depois da revolução do 5 de Outubro) —   e, quanto ao sufrágio, Beatriz 

Ângelo permaneceria durante décadas a única votante feminina, dado que a Câmara dos 

Deputados recusou votar favoravelmente a medida em causa, na década de 20, quando 

ela voltou a ser discutida e se pedia apenas uma paridade com os homens (mulheres 

maiores sabendo ler e escrever). Falando-se em ensino, injusto seria não fazermos uma 

referência especial a uma feminista que muito se distinguiu nessa área, embora também 

muitas outras lhe merecessem interesse. Referimo-nos à jornalista, escritora e pedagoga 

Alice Pestana, natural de Santarém, mais conhecida pelo pseudónimo de Caïel, com que 

assinou alguns livros de ficção. Aluna do grande pianista Alexandre Rey Colaço, ao 

mesmo tempo que fazia estudos de línguas, Alice, ainda muito jovem, criticou numa 

revista britânica a tradução do Hamlet feita por D. Luís, que assinaria diversas versões 

de obras de William Shakespeare, embora sempre tenham subsistido sérias dúvidas que 

as mesmas saíssem inteiramente do seu régio punho… Continuando a estudar matérias 

históricas e literárias, mas também disciplinas científicas, além da música, Alice Pestana 

diversificou a sua colaboração jornalística, que assimou como Célia Elevani (chamava-

se Alice Evelina, donde o anagrama), Cil, Eduardo Caïel e Caïel. Adquirira uma 

competência que levou o Governo a enviá-la a países estrangeiros (Suíça, França e Grã-
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Bretanha), para que reunisse material destinado a melhorar o deficientíssimo ensino 

secundário feminino. O seu relatório, considerado de grande valia e dado à estampa no 

Diário do Governo, levou a que em 1893 partisse em nova missão ao estrangeiro. Passa 

a dedicar-se, depois, à actividade literária, mas não abandona a colaboração em jornais, 

entre os quais o republicano O Século, escrevendo sobre temas de carácter pedagógico, 

mas também de natureza social e colaborando em causas filantrópicas e pacifistas. O 

ano de 1901 é o do seu casamento com o professor espanhol Pedro Blanco Suárez, indo 

o casal viver para Madrid. A sua proximidade com Bernardino Machado permite-lhe 

contactar com elementos de relevo da intectualidade espanhola, ainda em finais do 

século XIX, especialmente alguns dos que defendiam o que se chamava, no país 

vizinho, Institución Libre de Enseñanza (ILE), projecto pedagógico considerado 

inovador, grandemente influenciado por uma maneira republicana e laica de encarar a 

sociedade. O marido é, aliás, colaborador de um dos principais mentores, Giner de los 

Ríos, e Alice, quando foram criados os lugares para o ensino do francês em Espanha, 

em 1913, concorre e alcança a posição de professora desse idioma. Está profundamente 

ligada à ILE, inspirada na filosofia de Karl Christian Friedrich Krause  (krausismo) e 

apoiada pelos intelectuais espanhóis mais avançados, entre eles distintos professores 

catedráticos, interessados numa renovação educativa, cultural e também social, 

convertendo-se o projecto no veículo de introdução em Espanha das mais avançadas 

teorias pedagógicas e científicas até eclodir a Guerra Civil de 1936-39.527 É claro que o 

franquismo se encarregaria de procurar destruir toda essa obra, confiscando os seus 

edifícios e demais pertences. Em 1914, o Governo espanhol encarrega a professora 

portuguesa, que recebe uma bolsa de estudos, de elaborar um relatório técnico sobre a 

concretização das propostas dos republicanos no domínio do ensino. Esse trabalho, 

considerado de valor, é publicado em 1915 (La educación en Portugal) e nele Alice 

Pestana dá conta dos avanços e das dificuldades que o modelo republicano de ensino 

está a conhecer, partindo dessa experiência para apresentar diversas sugestões 

destinadas à sua eventual adopção pelas autoridades espanholas, nos domínios da 

organização e da pedagogia, dado que decorriam então naquele país reformas no seio da 

educação. No âmbito social, foi uma das fundadoras do Protectorado del Niño 

Delincuente, obra a que consagrou o seu melhor. Autora, como atrás se disse, de livros 

de contos, fez uma incursão no teatro, com Primeira Agonia, episódio dramático levado 
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 - AA.VV., En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Ed. Tecnos, 1977; E. 

Díaz, La filosofía social del krausismo español, Madrid, Edicusa, 1973. 
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à cena no D. Maria II (13-1-1900). Traduziu para português autores espanhóis e também 

livros estrangeiros para castelhano, deixando obra apreciável no domínio da pedagogia, 

contando-se entre os seus estudos um intitulado O que deve ser a instrução secundária 

da mulher? (1892).  

Morrerá sem ver proclamada em Espanha a Segunda República, em 1931, dado ter 

falecido em 1929 esta feminista portuguesa que, no princípio do século XX, tivera a 

coragem de escrever: 

A mulher (…) protestava contra a situação sempre ignóbil em que era mantida — a de 

besta de carga, ou de mero objecto de divertimento e luxo. Em breve adquiriu a 

consciência de si mesma. Quis pensar, quis trabalhar, quis dignificar-se. Procurou 

divorciar-se da frivolidade deprimente, com os olhos postos num ideal singelo — ser 

alguém.528   

 

4.3 — A República gosta pouco de irreverências e tolera mal bizarrias 

 

Quase a par de uma mostra bem-intencionada de artistas (alguns deles pensionistas do 

Estado), na então ainda Academia de Belas Artes529, corria a Primavera de 1911, surgia 

no Salão Bobone, verdadeira instituição lisboeta, mercê do mecenas fotógrafo de 

idêntico apelido, a Exposição Livre, que congregava igualmente praticantes de artes 

plásticas também jovens. Se os segundos se apoiavam no livre de liberdade como 

marcação de diferença para com academismos execrados e também naturalismos 

demasiado batidos — e nunca ares livres pictóricos bem comportados — entre uns e 

outros, em termos de produção estética, as diferenças não pareciam ser demasiado 

gritantes. Quanto ao domínio dos desejos, pretendiam, no fundo, todos eles viver em 

Paris, e, se possível, por lá ficar para todo o sempre. 

Numa cidade como Lisboa, que fora palco principal de uma revolução recente — e não 

primava por possuir população maciçamente culta dominada pelo vírus do belo — a 

oferta em mostras artísticas desse tempo primaveril parecia porventura excedentária, e 

isso residia não nessas duas exposições mencionadas, mas nas outras com obras regidas 
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 - Caïel (Alice Pestana), Comentários à Vida, Lisboa, António Maria Pereira, 1900, p. 88. 
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 - Na exposição da futura Escola de Belas-Artes, estavam representados, nomeadamente, os irmãos 

Francisco e Henrique Franco, Dordio Gomes, José Campas e Santa-Rita, bolseiros, à excepção de 

Henrique Franco. No Salão Bobone, mostraram trabalhos Francisco Smith, Manuel Bentes, Emérico 

Nunes, Francisco Álvares Cabral, Domingos Rebelo, Alberto Cardoso, Robert Colin, brasileiro, e 

Eduardo Viana (cf. José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX, Venda Nova, Bertrand, 3.ª 

edição, 1991, pp. 21-22).  
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por cânones clássicos saídos das mãos de meninos e meninas prendadas, e de alguns 

senhores pintores de créditos firmados em representações, se possível, mais naturais 

que o próprio natural… Ao nosso texto interessam, apenas, as duas exposições  

mencionadas de início e, sobretudo, ver como foram recebidas, usando como barómetro 

(nesta caso medindo a impressão e não a pressão) uma publicação tipicamente dirigida à 

burguesia nacional, a Ilustração Portuguesa, atenta às mais diversas artes. Quanto à 

mostra da Academia de Belas-Artes, podemos ler estas referências e considerandos:  

 

É já uma interessante exposição a dos alunos da Escola de Belas Artes onde há 

promessas de valor nos quadros expostos como nos de alguns pensionistas no 

estrangeiro há notas de originalidade e até um certo cunho bizarro. A paisagem está 

representada por muitos quadros, nalguns dos quais se mostram pedaços aproveitáveis, 

após a classificação o júri distinguiu o aluno Gabriel Renda a quem foi conferido o 

prémio ‘Anunciação’ como o prémio ‘Lupi’, destinado a pintura histórica, foi votado ao 

aluno Dordio Gomes. O seu quadro Cristo aplacando a tempestade, é uma prova rude 

para começo mas ele soube encontrar sobretudo para as figuras sentadas dentro do 

barco, expressões consentâneas com o assunto ousado da tela. Dos pensionistas em 

Paris aparecem trabalhos do sr. José Campos (é certamente José Campas) entre os quais 

ressalta um corpo de mulher cuja cabeleira fulva parece ir desprender-se para cobrir 

aquela gloriosa nudez. Apresenta também a cópia de um quadro de  Besnard do Museu 

do Luxemburgo feito com fidelidade. O sr. Adriano de Sousa Lopes numa tela cheia de 

tons ardentes, com águas fantásticas, numa apoteose de verdes e vermelhos, coloca um 

par de amorosos no fundo de um barco sendo o trabalho pouco em harmonia com o 

classicismo da arte mas dando nas vistas pelo desenfreado da fantasia de grande efeito. 

Na parte da escultura é justo destacar os trabalhos de Francisco Franco actualmente em 

Paris. O baixo relevo tem toques de mestre, o busto honra o autor do baixo relevo e 

mais uma vez se impõe o distinto aluno da Academia de Belas Artes cujas obras 

anteriores lhe tinham granjeado louvores dos seus condiscípulos e do público.530
  

 

Ficamos assim a saber que alguns artistas ou candidatos a tal, representados na primeira 

das exposições mencionadas — precisamente a da instituição que conjuntamente com a 

sua congénere portuense, serão objecto de legislação de 26 de Maio desse ano de 1911, 

com vista a reorganizações importantes (a autonomia administrativa surgirá em 1914) 

—, eram capazes de dar ao que faziam até um certo cunho bizarro e esses eram, 

                                                             
530
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precisamente, os pensionistas no estrangeiro —  e isso, acrescentaremos nós, significava 

que estavam a aprender alguma coisa por lá. Mencionam-se, aliás, pedaços 

aproveitáveis em paisagens expostas, como sucedia certamente com o aluno Gabriel 

Renda, vencedor do prémio ‘Anunciação’. Deverá tratar-se, segundo o que 

investigámos, do pintor, ceramista e cenógrafo Gilberto Ventura Terra Renda (1884-

1971). Nascido em Seixas, no concelho de Caminha, era sobrinho e afilhado do 

arquitecto dilecto da República, Miguel Ventura Terra (1866-1919), que trouxe o jovem 

para Lisboa. Vivia com o tio e este velaria pelos seus estudos. Certo é que em 1914 já a 

revista lhe escrevia bem o nome e abria as portas do seu salão para que ali expusesse 

telas cuja inspiração, maioritariamente, fora o brilhante artista buscar às belas e 

fecundas paisagens do nosso Minho, que tantos artistas tem inspirado em obras de 

grande valor, e neles vincou o sr. Renda os seus excepcionais recursos artísticos com a 

maior exuberância. Também expôs belíssimos estudos de figuras e composições de 

interior, nos quais há riqueza de tonalidade e excelente técnica. Diz a publicação 

mencionada que ele vendeu muito — e, entre os numerosos visitantes, contaram-se os 

srs. dr. Bernardino Machado, Braamcamp Freire, presidente do Senado e outros vultos 

de destaque na sociedade.531 Quanto à composição de Sousa Lopes, com a sua apoteose 

de verdes e vermelhos, cores então muito na moda, diremos nós, deu nas vistas pelo 

desenfreado da fantasia de grande efeito, embora o quadro estivesse pouco em 

consonância com o classicismo da arte. Campas, por seu turno, mostrou pouca 

imaginação ao copiar um retratista tão pouco interessante como Albert Besnard (1849-

1934). Acertou o plumitivo no elogio a Francisco Franco, vendo em trabalho seu toques 

de mestre. A nossa crítica de arte, à época, andava por estas ruas um tanto ou quanto 

amarguradas, salvo honrosas excepções, que sempre as houve. De ressalvar que os 

clichés do grande Benoliel, de qualquer forma, salvavam muita coisa.   

Melhor sorte tiveram os artistas novos, como em tom um tanto paternalista lhes 

chamava a Ilustração Portuguesa, embora só surgissem depois das longas páginas a 

contar como se matavam leões na Zambézia, e também como se plantavam, com 

magnífico aproveitamento, alfaces em França. É claro que muito antes de tudo isto, com 

a promessa (cumprida) de que haveria mais no número seguinte, vinham os trabalhos 

das alunas da distintíssima professora de pintura e conhecida artista, D. Emília Santos 

Braga, que ostentava à época o título sem rival de ter sido ela mesma discípula de 
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 - Cf. Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 460, 14 de Dezembro de 1914, p. 745. 
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Malhoa (…) que honrou o mestre.532 Era alguém que se sentia, sob a sua paleta, uma 

tendência para pintar as belas carnes femininas (…) carnes que parecem palpitar, 

dando corpo a obras onde há colorido, mimo, encanto…533 Se aqui existia alguma 

insinuação ousada para o tempo, desconhecemos, tanto mais que estava a tónica posta, 

sobretudo, no amadorismo das pupilas e na mestria de uma delas, a prendada D. 

Filomena Freitas, autora, entre outras maravilhas, de um pequenino quadro onde uns 

quatro ou cinco coelhos (a hesitação no número parece-nos pouco naturalista) vão 

roendo as suas folhas de couve, ou seja, prova de caminho de verdade das coisas que 

impressiona sempre mais do que todas as bizarrias de mau gosto.534 Se isto não 

constituía o que hoje chamamos uma indirecta com omissão de destinatário ou 

destinatários, então não sabemos o que seria… 

E lá vêm os livres, bem mais para a frente, para levarem a reprimenda que o anónimo 

crítico acha por bem dar-lhes, por mais revolucionário que fosse o clima então vivido no 

País — e a revista em causa propriedade de uma empresa criada por republicanos. 

Vejamos:   

A pintura livre foi uma fórmula arranjada para lançar um protesto às escolas oficiais, 

aos academismos e classicismos, a todas as coisas antigas, dogmatizadas e consagradas. 

Como em todas as revoluções foi a França que primeiro lançou o brado da rebeldia. 

Viram-se então os artistas de longas cabeleiras, os refractários, com os fatos mais 

extravagantes, com os chapéus mais curiosos, passando nas ruas de Paris, numa boémia 

forçada, a mente devorada por um sonho, o estômago devorado pela fome. — Tudo 

menos pintar dentro das regras!... Assim viveram durante anos, sem dinheiro para 

alugarem moradas, cheios de frio, de fadiga, alguns esperando o Instituto e obtendo 

apenas uma cama numerada no Hotel Dieu. O mais ilustre desses irreverentes, desses 

refractários, artista revoltado, da bizarria e do tumulto, cheio de talento e cheio de 

rebeldia foi Manet, a quem Zola fez o maior dos elogios e cuja figura desenhou com o 

seu grande traço de observador. Manet, na sua revolta triunfou. Criou uma maneira. 

Mas quantos não sucumbem por um que triunfa. Vemo-los passar nas páginas da 

L´Oeuvre, sempre o mesmo bando de alucinados, escultores sem atelier, pintores sem 

tintas, arquitectos sem um burguês que lhes encomende o mais pequeno galinheiro. 

Claude Lantier é a personificação do revoltado vencido, como Manet é a realidade do 

rebelde vencedor. Depois dele, muitas vezes se tem tentado as exposições de arte livre, 

em que se pretende impor escolas, processos, maneiras, sem contudo se atingir nunca a 
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intensidade de batalha que houve no período da luta do grande Manet. O próprio Salão 

dos Recusados em França, só conseguiu um ruído de risadas. A exposição agora aberta 

na fotografia Bobone, parece ser também de arte livre, aparecendo, todavia, entre muitas 

coisas bizarras, algumas de um certo cunho. É de justiça destacar os trabalhos do sr. 

Emmerico Nunes sobretudo na parte relativa às caricaturas. Há neste artista que aparece 

uma grande observação. As figuras surgem com os seus traços caricaturais mas debaixo 

deles descobre-se que há realmente naturalidade e isso marca-se também no movimento 

que lhes imprime e que é sempre tão difícil de tornar exacto. Apresenta, pois, 

caricaturas de costumes portugueses, ridículos da sociedade, coisas espirituosas que nos 

prendem a atenção e mostram como o artista é bem dotado para esse género de 

trabalhos. Entre eles destacam-se O chá em casa das Pires, O carro do Chora, Moços 

fidalgos e moços de esquina e outras bem graciosas composições. Também o sr. 

Emmerico Nunes apresenta um grande número de quadros, desde os retratos às 

paisagens, de França, de Inglaterra, da Holanda, da nossa Estremadura e Alentejo. Os 

outros expositores são os srs. Alberto Cardoso que apresenta curiosas pochades, 

Roberto Colin, com três quadros, Manuel Bentes que pinta paisagens alentejanas e 

trechos da Holanda e da Suíça, Domingos Rebello com uma tela A velha açoriana, 

Francisco Cabral e Francisco Smith com algumas naturezas mortas. O público tem 

afluído ao salão da artística fotografia a analisar os trabalhos desses novos artistas.535 

Ficamos assim a saber, mesmo admitindo que as obras expostas no Bobone não seriam 

de causar espanto pela inovação e execução, que o autor da crítica (?) não perdoa, 

sobretudo, bizarrias — e muito menos longas cabeleiras e fatos extravagantes em gente 

que presume de artista. Tudo leva a crer que a opinião contaria com muitos aderentes — 

ou adesivos, como se designavam na época os republicanos do 6 de Outubro de 1910. E 

a arte apresentada? Feito o comentário às questões comportamentais, lá tem o crítico de 

falar dos trabalhos. Como não é inteiramente destituído, vê nas figuras de Emérico 

Nunes, nas caricaturas de costumes, como lhes chama, coisas dignas de prenderem a 

sua atenção. Os quadros não merecem, em seu entender, apreciação alguma, e, quanto 

aos restantes expositores, limita-se, praticamente, a mencionar-lhes os nomes. Fica a 

perceber-se, até pela coincidência de assuntos no mesmo número da Ilustração 

Portuguesa — e dado tratar-se certamente do mesmo plumitivo —, que ele acha que 

bem melhor seria os livres terem ido aprender qualquer coisa de útil com D. Emília 

Santos Braga, a artista capaz de registar os formosos rostos, as expressões suaves, as 
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graças da mulher,536
 como ela aprendeu com mestre Malhoa, ou, quem sabe?, até talvez 

lhes bastasse copiarem o exemplo de D. Filomena Freitas, com honras de capa da 

revista, através de inspirado pastel, menina certamente incapaz de recorrer às sempre 

condenáveis bizarrias de mau gosto. Porventura achando não ter ficado ainda 

suficientemente patente o carácter periférico dos seus conhecimentos artísticos, e como 

também convinha fazer sempre prova de saudável republicanismo por via gaulesa, vá de 

se convocar o grande [Édouard] Manet [1832-1883], a realidade do rebelde vencedor, 

como contraposição ao pintor Claude Lantier (…) personificação do revoltado vencido. É 

certo que pelo meio cita Émile Zola (1840-1902), como pessoa culta que se preze, mas 

não especifica (os portugueses de então seriam suficientemente lidos no tocante a 

romances realistas?) que está a comparar um pintor que existiu, Manet, com outro que 

apenas viveu na imaginação do autor dos vinte volumes do ciclo Les Rougon-Macquart, 

história natural e social de uma família sob o segundo império, precisamente no décimo 

quarto tomo, intitulado L’Oeuvre e publicado em 1886. Nele o grande escritor 

naturalista francês, jornalista e também homem muito interessado pela arte, ambienta a 

acção no mundo artístico, através da personagem de Claude Lantier, pintor maldito que 

acabará por suicidar-se, depois das inúmeras frustrações e fracassos pessoais e 

profissionais. Esta personagem de ficção foi entendida por um pintor, grande amigo do 

adepto do determinismo científico, Paul Cézanne (1839-1906), como tendo traços 

inspirados nele próprio, ditando tal suspeita (bastante justificada) o fim da longa 

amizade com Zola. De notar que alguns dos livres do Salão Bobone537
, bem como 

diversos ex-pensionistas e antigos estudantes parisienses, tiveram trabalhos seus nas 

páginas da importante publicação, que também não descurava, por exemplo, o teatro de 

revista, saudado como tendo beneficiado bastante com o novo regime implantado no 

País. Assim acontecia com a revista Pós de Perlimpimpim, que, apresentada no novo 

teatro de Variedades, constituía uma sátira leve e graciosa aos últimos acontecimentos 

e obteve um verdadeiro êxito. De salientar que o texto teatral era do jornalista, escritor e 

oficial do Exército André Brun, de quem falaremos largamente mais adiante, e de 

Ernesto Rodrigues, um dos mestres neste tipo de espectáculo, além de Félix Bermudes, 
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 - Cf. Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 268, 10 de Abril de 1911, p. 452. 
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 - O Salão Bobone, um dos (poucos) locais de Lisboa onde se expunha arte, localizado na rua Serpa 

Pinto, pertencia à casa fotográfica de Augusto Bobone (1852-1910), fotógrafo e pintor, antigo aluno da 

Academia de Belas Artes de Lisboa. Tendo herdado o famoso Atelier Fillon, alcançou diversos prémios 

internacionais como fotógrafo, função que desempenhou junto da casa real portuguesa. Colaborou na 

Imprensa, tendo-se especializado na reprodução de obras de arte. O seu filho Octávio Bobone foi  

responsável pela fotografia de diversos filmes nacionais. 
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cujo nome é omitido. O elenco contava com conhecidos artistas deste popular tipo de 

espectáculo, como Emília Romo, Raphaela Fons e Pepita de Abreu, sendo o compère 

‘Escovinha’ assegurado por Álvaro de Abreu. Como que a dar-nos razão sobre as coisas 

e costumes não atingidas ainda pela Revolução, citemos esta intervenção afadistada com 

o título Alfama e Mouraria:  

               I 

O meu pai foi um fuinha 

Danado pra cambrainha, 

O tachado de mais fama 

em Alfama 

E morreu numa valeta 

Já tolhido e já cegueta. 

Inda é falado hoje em dia 

Lá na Mouraria. (bis) 

               II 

Minha mãe foi uma fadista 

Fez-se óspois contrabandista 

Vestia as gajas da trama 

em Alfama. 

Minha irmã seguiu carreira: 

Começou em cigarreira, 

Hoje é da casa da Sofia, 

Lá na Mouraria. (bis) 

              III 

Meu irmão para o trabalho 

Nunca foi um grande malho. 

Vive à custa d’uma dama 

em Alfama. 

Cá o meudo anda aos jornais, 

Mas eu crescendo mais 

Hei-de ser um rufia 

Lá na Mouraria.538        
 

É claro que não poderiam fazer sombra estes graciosos versos aos do Fado Afonso 

Costa, interpretado pela famosa Ângela Pinto (1869-1925), criadora da peça A Severa, 

de Júlio Dantas, em 1901, como ficou assinalado ao falarmos desse acontecimento do 

nosso meio teatral. Ao abordar a figura do todo-poderoso chefe político democrático, na 

revista Coração à Larga! (1915), a popularíssima actriz e bela intérprete da trova fazia-

o na condição de compère em travesti, ‘cintilante de verve, o que causou imenso 

furor’539: 
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 - Ernesto Rodrigues, André Brun e Félix  Bermudes,  Coplas da revista Pós de Perlimpimpim, 1911. 
539

 - Cf. Vítor Pavão dos Santos, A Revista à Portuguesa, Lisboa, edições o jornal, 1978, p. 192. Os 

versos foram simplificados, despojados das indicações de cena. Como (quase) sempre, actualizámos a 

ortografia.   
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                            I 

 

Teve a França Bonaparte,  

Bonaparte, 

A Itália o duque de Aosta. 

Nós temos em toda a parte 

O doutor Afonso Costa,  

O doutor Afonso Costa. 

Pró almoço e pró jantar 

E prá ceia, a mesa posta, 

E sempre, pra variar, 

O doutor Afonso Costa, 

O doutor Afonso Costa! 

Afonso Costa prá aqui, 

Costa Afonso prá acolá. 

Mestre Afonso para ali 

Mestre Afonso para cá. 

               II 

 

A trocar um beijo ardente,  

Beijo ardente! 

Cuma dama que se gosta, 

Grama-se logo pla frente 

A pêra do Afonso Costa! 

Na confusão de narizes, 

De narizes,  

Que esta situação arrosta,  

Até já nascem petizes 

Co’a cara do Afonso Costa! 

              III 

 

Um carro vai à tabela, 

À tabela, 

Um sujeito, por aposta,  

Sai logo pela janela 

Em nome do Afonso Costa! 

Um patrão chama a sopeira 

A sopeira, 

E tem logo por resposta: 

— Não posso lá ir ligeira 

Estou lavando o Afonso Costa! 

Está lavando o Afonso Costa!540
  

 

 

Se nestes entretenimentos de natureza popular, embora geralmente certeiros na crítica e 

hoje bons testemunhos de época, não se notaria, a apregoada mudança, à parte mais 

alguma liberdade nos comentários por inerência irreverentes, ela acabaria por se fazer 

sentir, mais tarde, quer nos aspectos estéticos quer na renovação do tipo de graças, que, 

na generalidade, passaram a possuir mais subtileza.  
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4.3.1 — O artista republicano e os irreverentes futuristas talassas (?) 

 

Seria no domínio das artes plásticas — e também nos da poesia e da literatura — que 

surgiriam atitudes republicanas de oposição encarniçada aos ventos ousados de 

mudança. Disso iremos dar, porventura, um dos exemplos mais flagrantes. Em artigo 

intitulado A Pintura ‘Futurista’, dado à estampa pela Ilustração Portuguesa e datado 

de Paris, 17 de Fevereiro, o escritor Aquilino Ribeiro, por nós abordado no terceiro 

capítulo deste trabalho, activista republicano e simpatizante carbonário, maçon do 

Grande Oriente Lusitano e então aluno da Sorbonne, pessoa viajada, culta e talentosa, 

como à época se diria, resolve meter a ridículo os artistas mais modernos. Porventura já 

a pensar casar com a alemã Grete Tiedemann, que lhe dará o primeiro filho e um futuro  

juiz conselheiro ao País, Aníbal Aquilino, o então estudante de Filosofia teve alguns 

mestres com nomes sonantes (George Dumas, André Lalande, Levy Bruhl, Émile 

Durkheim), e, de algum modo, representava um modelo (formal) de intelectualidade 

cara ao novo regime, a que não seriam alheias as modestas origens rurais de filho de 

padre beirão, antigo aluno expulso do seminário, homem de acção que se faz a si 

próprio, ávido de saber, prosador exímio, e, sem dúvida — porque isso foi-o até ao fim 

da vida —, o que pode chamar-se um patriota na mais elevada acepção do termo. O que 

o faz escrever o texto que se segue, ao arrepio de outros demonstrativos de certa 

abertura de espírito ao novo — que, aliás, defendia como absoluta necessidade em 

relação à cultura portuguesa —, não resulta de uma incompreensão campónia e receosa, 

mas de uma condenação burguesa condizente com uma República dominada 

(maioritariamente) por burgueses conservadores, que não tinham vindo de baixo nem 

passado necessidades. Argumentar que o mundo de Aquilino, como ficaria patente em 

grande parte da vastíssima obra, repousava nas suas raízes e estas não tinham sorvido 

nada do que poderia chamar-se cosmopolita, seria insultar a inteligência do escritor que 

se repartira durante anos pela Alemanha e a França. Neste último caso, a mesma Paris 

que deslumbrara o poeta Mário de Sá-Carneiro e outras personalidades do Orpheu. 

Lido o texto que se segue facilmente se entende que o futuro genro do ex-Presidente 

Bernardino Machado (1851-1944)541, figura grada da maçonaria, não apenas percebe as 
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 - Avô, por via do casamento da filha Jerónima com Aquilino, em 1929, do eng.º Aquilino Ribeiro 

Machado (1930- 2012), que foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o primeiro chefe da edilidade 

alfacinha eleito democraticamente depois do 25 de Abril de 1974.  
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propostas dos futuristas, no seu então hic et nunc, como de forma violenta (e ambígua) 

os ridiculariza:                 

Acaba de aparecer em Paris uma coisa estupenda, inimaginável: a arte futurista. Um 

habitante de outro planeta exibido numa jaula, não provocaria mais sucesso nem mais 

concorrência. Os sequiosos de novidade desalteraram-se. (…) É Bernheim-Jeune que 

oferece a Paris, na sua galeria famosa, este espectáculo mais sensacional que as danças 

do Cambodge em 1909. Paris passa por lá, comove-se, extasia-se, empina-se, apupa, e 

sai divertido planteando: quels types!  Com efeito, quels types, os futuristas!  

Eles aboliram o finito das concepções, as leis enferrujadas da mecânica, da física e da 

estética, que regulavam o mundo. Rembrandt, Velasquez, Segantini, o discutido Rodin, 

o inadmitido Cézanne, o imoderado Matisse, os inaparados cubistas foram remetidos 

para o sótão poeirento dos antepassados em arte. Por isso há uma semana que Paris não 

come, não dorme, não ama; Paris sonha futurismo, pesadelos de forças dinâmicas, de 

estados de alma, de cavalos de vinte patas, de focinhos humanos seccionados à 

metralha. O futurismo é feito de pesadelos mais revolucionários que os que predisse o 

Apocalipse e o livro de Pataud. (…) O futurismo é indiscritível e como a ideia de Deus 

só se entrega fracionariamente à nossa intuição. Como Deus ele é tudo, o tempo, o 

espaço, a alma na cova da mão ou num metro de tela. Para os futuristas, pintura e 

sensação são uma. O que eu pinto é o que eu sinto. O meu retrato é menos o meu rosto 

que a minha consciência escancarada. Além de ser o que eu sinto é o que o futurista 

sente. A minha cabeça são duas cabeças, mas podem ser seis se a lei dinâmica o 

exige.(…) O modelo é uma cobardia artística, a única verdade é o que se palpita. Vi-te 

com os olhos da alma, pinto-te. Se teus olhos faiscavam de luxúria, no teu retrato, à laia 

de vinheta, sem medida de planos, desfilará um exército de haréns; se és donzela teus 

cabelos serão grossas cordas de encarrar. (…) O que subtis filósofos não encontraram, 

caçou-o o futurismo com duas vassouradas de pincel. O quadro futurista dá a 

simultaneidade dos estados de consciência.(…) É esta a sensação dinâmica e intuitiva 

do futurismo. Como meter este cosmos dentro de um metro de tela? À força de batalhas 

de planos, de algaravias de cores, de linhas telescopadas, todo o jogo demente da 

geometria. (…) Não há estática, não há repouso, tudo bole, tudo corre, tudo se 

transforma. Um perfil não pára imóvel diante de nós, mas aparece e desaparece sem 

cessar. Os objectos em movimento multiplicam-se ininterruptamente, deformam-se 

como vibrações precipitadas no espaço que percorrem. (…) Modestamente o futurista 

pretende reentrar na vida de onde desertaram os artistas de Rafael para cá. Para isso a 

arte renegará o passado e colaborará com o século, na dominação, na vontade, 

traduzindo as multidões torrenciais, o seu notambulismo eléctrico, os trens loucos e as 

grandes ilhas desamarradas que são os transatlânticos. O futurismo quer representar a 
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vida moderna por impressões psíquicas e totais, sem análise, nem óptica. Quer, enfim, 

imitar o gesto do Criador do nada, sem nada arrancar o tudo, mas o tudo que seja de 

hoje, errático, selvagem, de aço e luz eléctrica. (…) A característica do nosso século é 

efectivamente o movimento. A mobilidade, a rapidez, a acção são tão nossas como dos 

gregos eram a placidez, o repouso, a serenidade. (…) A vida é outra, os símbolos e as 

representações devem ser outras.(…) os futuristas, loucos e irritantes, têm o préstimo de 

esquissar corajosamente a teoria nova da arte. São precursores pedantes e ilógicos,(…) 

mas trouxeram (…) impor como princípio supremo de escola o carácter da época. Os 

futuristas são sectários formidáveis que espalham as suas ideias a soco, pela 

conferência, pelo jornal, pelo manifesto. Até onde vai a sua fidúcia di-lo esta peroração 

de Marinetti, patriarca do futurismo:  

‘Um dia virá em que o quadro não há-de bastar. A sua imobilidade 

aparecer-nos-á como um anacronismo ridículo, no movimento 

vertiginoso e crescente da vida. A vista humana perceberá a cor como 

um sentimento. As cores, multiplicando-se, não terão necessidade de 

formas para serem percebidas e compreendidas. Poremos então de parte 

telas e pincéis. E em vez de quadros ofereceremos ao mundo pinturas 

gigantescas efémeras, formadas por archotes incandescentes, reflectores 

eléctricos e gases polícromos, os quais harmonizando suas grinaldas, 

suas espirais, sua ramagem no arco do horizonte encherão de 

entusiasmo a alma complexa das multidões futuras.’542 

 

De sublinhar que Aquilino Ribeiro era amigo de diversos artistas plásticos (o 

modernista Abel Manta pintou-lhe mais de um retrato) e até escreveu um livro sobre a 

vida e a obra de Leal da Câmara, figura de ligação entre uma geração mais antiga e 

outra mais vanguardista de caricaturistas, editado em 1952; admirava Stuart Carvalhais, 

por exemplo, escrevendo o prefácio de um livro com caricaturas da sua autoria. A não 

aproximação do escritor aos modernistas ou futuristas portugueses ficará a dever-se, 

porventura, a questões de natureza política ou mesmo pessoal, dado ter coincidido 

temporalmente em Paris com Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), por exemplo, vindo 

Aquilino a Portugal em 1910, mas só regressando definitivamente com o eclodir da 

Grande Guerra em 1914. O prosador, aliás, sempre se referiu ao futurismo falando em 

Marinetti e nos pintores italianos, sobretudo, não se lhe conhecendo referências a 

escritores ou artistas plásticos nacionais adeptos dessa estética. Se pensarmos apenas na 
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 - Cf. Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 316, 11 de Março de 1912, pp. 345-347. 
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literatura, porém, as preferências eram muito diferentes. O autor de O Malhadinhas 

admirava sinceramente Anatole France (1844-1924), enquanto este Prémio Nobel 

francês era execrado por Fernando Pessoa (1888-1935), que lhe chamava as últimas, via 

Álvaro de Campos, no seu Ultimatum (publicado no número único do Portugal 

Futurista, em 1917). Mas não seria essa a única e grande diferença, como uma 

ingenuidade descabida poderia fazer crer. Sem qualquer carga de menosprezo para a 

afirmação que a seguir fazemos, Aquilino era aquilo que se poderia chamar um homem 

do regime, a sua ideia de pátria ressurgida estava intimamente ligada à República. Pois 

não andara ele nas andanças do regicídio? Tudo o que lhe cheirasse a monarquia, a 

talassa, mesmo que de forma metafórica ou como ardil de coisa ficcionada, merecia a 

sua reprovação de homem com um substrato conservador, certamente mais ligado aos 

princípios sólidos da Revolução Francesa do que à deriva episódica do (vago) 

anarquismo carbonário. Mostraria ao longo da vida, é certo, que sabia ser alguém capaz 

de enveredar pela acção, substituindo-a às palavras, algo de que muitos modernistas-

futuristas não se podiam gabar, começando por Filippo Tommaso Marinetti (1876-

1944), nascido em Alexandria (Egipto), antigo aluno dos jesuítas como José de Almada 

Negreiros. O pai do Manifesto Futurista, redigido em francês e publicado num jornal da 

mesma nacionalidade, embora tenha glorificado a guerra, como a única medida 

higiénica existente no mundo, absteve-se de nela participar, embora alguns futuristas 

tenham perdido a vida em combate. Quando Benito Mussolini fundou o Fasci di 

Combattimento, o jornalista, poeta e escritor foi dos primeiros a aderir e o manifesto do 

partido fascista contou com a sua co-autoria. Quando em 1932 visitou Lisboa, já 

académico, trazido por António Ferro (1895-1956), para grande indignação de Almada 

Negreiros,543
 Marinetti fizera todas as transigências possíveis ao Duce, que recusara 

erigir o futurismo como arte de Estado, embora o fascismo favorecesse o modernismo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve na frente oriental (Mussolini concedera-lhe 

a patente de coronel), mas morreria em Itália, prosaicamente, de problemas cardíacos.  

Regressemos ao Ultimatum de Álvaro de Campos,544 para dele transcrevermos alguns 

passos: 
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 - O texto mais significativo sobre o caso publicou-o o artista no Diário de Lisboa, edição de 25 de 

Novembro de 1932. 
544

 - O Ultimatum de Álvaro de Campos surge na revista Portugal Futurista, junto com os poemas 

Ficções do Interlúdio de Fernando  Pessoa, no único número daquela publicação, dado à estampa em 

Dezembro de 1917. Cf. Portugal Futurista, nº 1, Lisboa, 1917 (Ed. fac-similada, Lisboa, Contexto, 

1981).  
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Mandado de despejo aos mandarins da Europa! Fora. Fora tu , Anatole France, Epicuro 

de farmacopeia homeopática, tenia-Jaurès do Ancien Régime, salada de Renan-Flaubert 

em loiça do século dezassete, falsificada! Fora tu, Maurice Barrès, feminista da Acção, 

Châteaubriand de paredes nuas, alcoviteiro de palco da pátria de cartaz, bolor da 

Lorena, algibebe dos mortos dos outros, vestindo do seu comércio ! Fora tu, Bourget 

das almas, lamparineiro das partículas alheias, psicólogo de tampa de brasão, reles snob 

plebeu, sublinhando a régua de lascas os mandamentos da lei da Igreja! Fora tu, 

mercadoria Kipling, homem-prático do verso, imperialista das sucatas, épico para 

Majuba e Colenso, Empire-Day do calão das fardas, tramp-steamer da baixa 

imortalidade ! (…) Kilkenny-Cat de ti próprio, Irish Melody calvinista com letra da 

Origem das Espécies! Fora tu, H. G. Wells, ideativo de gesso, saca-rolhas de papelão 

para a garrafa da Complexidade ! Fora tu, G. K. Chesterton, cristianismo para uso de 

prestidigitadores, barril de cerveja ao pé do altar, adiposidade da dialéctica cockney com 

o horror ao sabão influindo na limpeza dos raciocínios ! Fora tu, Yeats da céltica bruma 

à roda de poste sem indicações, saco de podres que veio à praia do naufrágio do 

simbolismo inglês! Fora ! Fora ! Fora tu, Rapagnetta-Annunzio, banalidade em 

caracteres gregos, «D. Juan em Patmos» (solo de trombone)! E tu, Maeterlinck, fogão 

do Mistério apagado! E tu, Loti, sopa salgada, fria! E finalmente tu, Rostand-tand-tand-

tand-tand-tand-tand-tand! Fora! Fora! Fora! E se houver outros que faltem, procurem-

nos aí para um canto! Tirem isso tudo da minha frente! Fora com isso tudo! Fora! Fora ! 

Fora ! Fora tu, George Bernard Shaw, vegeteriano do paradoxo, charlatão da 

sinceridade, tumor frio do ibsenismo, arranjista da intelectualidade inesperada, (…) 

Quem és tu, tu da juba socialista, David Lloyd George, bobo de barrete frígio feito de 

Union Jacks?! (…)Tu, «esforço francês», galo depenado com a pele pintada de penas! 

(Não lhe dêem muita corda senão parte-se!) Tu organização britânica, com Kitchener no 

fundo do mar desde o princípio da guerra!(…) Tu, cultura alemã, Esparta podre com 

azeite de cristianismo e vinagre de nietzschização, colmeia de lata, transbordeamento 

imperialóide de servilismo engatado! (…) E tu, Portugal-centavos, resto de Monarquia a 

apodrecer República, extrema-unção-enxovalho da Desgraça, colaboração artificial na 

guerra com vergonhas naturais em África! (…) Passai, tradicionalistas auto-

convencidos, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de 

trabalhadores para quererem deixar de trabalhar! Rotineiros da revolução, passai! (…) A 

sensibilidade chegou a um estado mórbido, porque se desadaptou. Não há que pensar 

em curá-la. Não há curas sociais. Há que pensar em operá-la para que ela possa 

continuar a viver. Isto é, temos que substituir a morbidez natural da desadaptação pela 

sanidade artificial feita pela intervenção cirúrgica, embora envolva uma mutilação.(…) 

(a) Em política: Abolição total do conceito de democracia, conforme a Revolução 
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Francesa, pelo qual dois homens correm mais que um homem só, o que é falso, porque 

um homem que vale por dois é que corre mais que um homem só! Um mais um não são 

mais do que um, enquanto um e um não formam aquele Um a que se chama Dois. — 

Substituição, portanto, à Democracia, da Ditadura do Completo, do Homem que seja, 

em si-próprio, o maior número de Outros; que seja, portanto, A Maioria. Encontra-se 

assim o Grande Sentido da Democracia, contrário em absoluto ao da actual, que, aliás, 

nunca existiu. (b) Em arte: Abolição total do conceito de que cada indivíduo tem o 

direito ou o dever de exprimir o que sente. Só tem o direito ou o dever de exprimir o que 

sente, em arte, o indivíduo que sente por vários. Não confundir com «a expressão da 

Época», que é buscada pelos indivíduos que nem sabem sentir por si-próprios. O que é 

preciso é o artista que sinta por um certo número de Outros, todos diferentes uns dos 

outros, uns do passado, outros do presente, outros do futuro. O artista cuja arte seja uma 

Síntese-Soma, e não uma Síntese-Subtracção dos outros de si, como a arte dos 

actuais.(…) (c) Em filosofia: Abolição do conceito de verdade absoluta. Criação da 

Super-Filosofia. O filósofo passará a ser o interpretador de subjectividades 

entrecruzadas, sendo o maior filósofo o que maior número de filosofias espontâneas 

alheias concentrar. Como tudo é subjectivo, cada opinião é verdadeira para cada 

homem: a maior verdade será a soma-síntese-interior do maior número destas opiniões 

verdadeiras que se contradizem umas às outras. (…) (b) Em arte: Abolição do dogma da 

individualidade artística. O maior artista será o que menos se definir, e o que escrever 

em mais géneros com mais contradições e dissemelhanças. Nenhum artista deverá ter só 

uma personalidade. Deverá ter várias, organizando cada uma por reunião concretizada 

de estados de alma semelhantes, dissipando assim a ficção grosseira de que é uno e 

indivisível. (c) Em filosofia: Abolição total da Verdade como conceito filosófico, 

mesmo relativo ou subjectivo. Redução da filosofia à arte de ter teorias interessantes 

sobre o «Universo». O maior filósofo aquele artista do pensamento, ou antes da «arte 

abstracta» (nome futuro da filosofia) que mais teorias coordenadas, não relacionadas 

entre si, tiver sobre a «Existência». (…) (a) Em política: O domínio apenas do indivíduo 

ou dos indivíduos que sejam os mais hábeis Realizadores de Médias, desaparecendo por 

completo o conceito de que a qualquer indivíduo é lícito ter opiniões sobre política 

(como sobre qualquer outra coisa), pois que só pode ter opiniões o que for Média. (b) 

Em arte: Abolição do conceito de Expressão, substituído pelo de Entre-Expressão. Só o 

que tiver a consciência plena de estar exprimindo as opiniões de pessoa nenhuma (o que 

for Média portanto) pode ter alcance. (…) (a) Em política: Monarquia Científica, 

antitradicionalista e anti-hereditária, absolutamente espontânea pelo aparecimento 

sempre imprevisto do Rei-Média. Relegação do Povo ao seu papel cientificamente 

natural de mero fixador dos impulsos de momento. (b) Em arte: Substituição da 



280 

 

expressão de uma época por trinta ou quarenta poetas, pela sua expressão por (por ex.), 

dois poetas cada um com quinze ou vinte personalidades, cada uma das quais seja uma 

Média entre correntes sociais do momento. (c) Em filosofia: Integração da filosofia na 

arte e na ciência; desaparecimento, portanto, da filosofia como metafísica-ciência. 

Desaparecimento de todas as formas do sentimento religioso (desde o cristianismo ao 

humanitarismo revolucionário) por não representarem uma Média.(…) Proclamo isto 

bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, 

fitando o Atlântico e saudando abstractamente o Infinito. (…)  

Quanto ao Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX, de Almada 

Negreiros, filho e irmão de militares, igualmente publicado no Portugal Futurista,545
 

possui um carácter mais belicista ao jeito de Marinetti. Nele pode ler-se, 

nomeadamente: 

Nós vivemos numa pátria onde a tentativa democrática se compromete 

quotidianamente. A missão da República portuguesa já estava cumprida desde antes de 

5 de Outubro: mostrar a decadência da raça. Foi sem dúvida a República portuguesa que 

provou conscientemente a todos os cérebros a ruína da nossa raça, mas o dever 

revolucionário da República portuguesa teve o seu limite na impotência da criação. 

Hoje é a geração portuguesa do século XX quem dispõe de toda a força criadora e 

construtiva para o nascimento de uma nova pátria inteiramente portuguesa e 

inteiramente actual prescindindo em absoluto de todas as épocas precedentes. Vós, oh 

portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do 

século XX criai a pátria portuguesa do século XX. Resolvei em pátria portuguesa o 

genial optimismo das vossas juventudes. (…) Dispensai os velhos que vos aconselham 

para o vosso bem e atirai-vos independentes prá sublime brutalidade da vida. Criai a 

vossa experiência e sereis os maiores. Ide buscar na guerra da Europa toda a força da 

nossa nova pátria. No front está concentrada toda a Europa, portanto a Civilização 

actual. A guerra serve para mostrar os fortes mas salva os fracos. A guerra não é apenas 

a data histórica de uma nacionalidade; a guerra resolve plenamente toda a expressão da 

vida. A guerra é a grande experiência. A guerra intensifica os instintos e as vontades e 

faz o Génio plo contraste dos incompletos. (…) É a guerra que acorda todo o espírito de 

criação e de construção assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo. É 

a guerra que apaga todos os ideais românticos e outras fórmulas literárias ensinando que 

a única alegria é a vida. É a guerra que restitui às raças toda a virilidade apagada pelas 

masturbações raffinés das velhas civilizações. É a guerra que liquida a diplomacia e 
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 - Cf. edição fac-similada do Portugal Futurista ( Lisboa, Contexto, 1981); o Ultimatum de Almada 

também figura nos seus Textos de intervenção, vol. VI, Obras Completas, Lisboa, Estampa, 1972.  
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arruína todas as proporções do valor académico, todas as convenções de arte e de 

sociedade explicando toda a miséria que havia por debaixo. É a guerra que desclassifica 

os direitos e os códigos ensinado que a única justiça é a Força, é a Inteligência, é a Sorte 

dos arrojados. É a guerra que desloca o cérebro do limite doméstico prá concepção do 

Mundo, portanto da Humanidade. A guerra cobre de ridículo a palavra sacrifício 

transformando o dever em instinto. É a guerra que proclama a pátria como a maior 

ambição do homem. É a guerra que faz ouvir ao mundo inteiro plo aço dos canhões o 

nosso orgulho de Europeus. Enfim: a guerra é a grande experiência. Contra o que toda a 

gente pensa a guerra é a melhor das selecções porque os mortos são suprimidos plo 

destino, aqueles a quem a sorte não elegeu, enquanto que os que voltam têm a grandeza 

dos vencedores e a contemplação da sorte que é a maior das forças e o mais belo dos 

optimismos. Voltar da guerra, ainda que a própria pátria seja vencida, é a Grande 

Vitória que há-de salvar a Humanidade. A guerra por razões de número e de tempo, 

acaba com todo o sentimento de saudade para com os mortos fazendo em troca o elogio 

dos vivos e condecorando-lhes a Sorte. A guerra serve para mostrar os fortes e salvar os 

fracos. Na guerra os fortes progridem e os fracos alcançam os fortes. Portugal é um país 

de fracos. Portugal é um país decadente: 1 – Porque a indiferença absorveu o 

patriotismo. 2 – Porque aos não indiferentes interessa mais a política dos partidos do 

que a própria expressão da pátria, e sucede sempre que a expressão da pátria é explorada 

em favor da opinião pública. Não é o sentimentalismo desta exploração o que eu quero 

evidenciar. Eu quero muito simplesmente dizer que os interesses dos partidos 

prejudicam sempre o interesse comum da pátria. Ainda por outras palavras: a condição 

menos necessária para a força de uma nação é o ideal político. (…) 4 – Porque o 

sentimento-síntese do povo português é a saudade e a saudade é uma nostalgia mórbida 

dos temperamentos esgotados e doentes. O fado, manifestação popular da arte nacional, 

traduz apenas esse sentimento-síntese. A saudade prejudica a raça tanto no seu sentido 

atávico porque é decadência, como pelo seu sentido adquirido definha e estiola. (…) 5 – 

Porque Portugal não tem ódios, e uma raça sem ódios é uma raça desvirilizada porque 

sendo o ódio o mais humano dos sentimentos é ao mesmo tempo uma consequência do 

domínio da vontade, portanto uma virtude consciente. O ódio é um resultado da fé e 

sem fé não há força. A fé, no seu grande significado, é o limite consciente e 

premeditado daquele que dispõe duma razão. Fora desse limite existe o inimigo, isto é, 

aquele que dispõe de outra razão. (…) b) O português educado sem o sentimento da 

pátria e acostumado à desordem dos governos criou por si a compensação inútil de dizer 

mal dos governos e nem poupou a pátria. Estabeleceu-se até, elegantemente, como 

prova de inteligência ou de ter viajado dizer mal da pátria. Isto deixa de ser decadência 

para ser impotência física e sexual. c) O português assimila de preferência todas as 
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variedades de importação e em descrédito das próprias maravilhas regionalistas; o 

comércio e a indústria têm quase sempre de se mascararem de estrangeiros para serem 

eficazmente rendosos. É porque todas essas variedades da importação cumprem mais 

exactamente as exigências dos mercados do que os nossos comércios e indústrias 

regionalistas. Estas não satisfazem nem as necessidades nem as transformações 

sucessivas das sociedades, enquanto que a importação aparece sempre como uma 

surpresa e, sobretudo, obedecendo a todas as condições do que é útil, prático, actual e 

necessário. De modo que nem chega a haver luta – a importação entra logo com o rótulo 

de vitória. 8 – Porque Portugal quando não é um país de vadios é um país de amadores. 

A fé da profissão, isto é, o segredo do triunfo dos povos, é absolutamente alheio ao 

organismo português do que resulta esta contínua atmosfera de tédio que transborda de 

qualquer resignação. Também o português não sente a necessidade da arte como não 

sente a necessidade de lavar os pés. (…) É preciso violentar todo o sentimento de 

igualdade que sob o aspecto de justiça ideal tem paralisado tantas vontades e tantos 

génios, e que aparentando salvaguardar a liberdade, é a maior das injustiças e a pior das 

tiranias. É preciso ter a consciência exacta da Actualidade. É preciso substituir na 

admiração e no exemplo os velhos nomes de Camões, de Vítor Hugo, e de Dante pelos 

Génios de Invenção: Edison, Marinetti, Pasteur, Elchriet, Marconi, Picasso, e o padre 

português, Gomes de Himalaia. FINALMENTE: é preciso criar a pátria portuguesa do 

século XX. DIGO SEGUNDA VEZ: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. 

DIGO TERCEIRA VEZ: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Para criar a 

pátria portuguesa do século XX não são necessárias fórmulas nem teorias; existe apenas 

uma imposição urgente: Se sois homens sede Homens, se sois mulheres sede Mulheres 

da vossa época. Vós, ó  portugueses da minha geração, que, como eu, não tendes culpa 

nenhuma de serdes portugueses. Insultai o perigo. Atirai-vos prá glória da aventura. 

Desejai o record. Dispensai as pacíficas e coxas recompensas da longevidade. Divinizai 

o Orgulho. Rezai a Luxúria. Fazei predominar os sentimentos fortes sobre os 

agradáveis. Tende a arrogância dos sãos e dos completos. Fazei a apologia da Força e da 

Inteligência. Fazei despertar o cérebro espontaneamente genial da Raça Latina. Tentai 

vós mesmos o Homem Definitivo. Abandonai os políticos de todas as opiniões: o 

patriotismo condicional degenera e suja; o patriotismo desinteressado glorifica e lava. 

Fazei a apoteose dos Vencedores, seja qual for o sentido, basta que sejam Vencedores. 

Ajudai a morrer os vencidos. Gritai nas razões das vossas existências que tendes direito 

a uma pátria civilizada. Aproveitai sobretudo este momento único em que a guerra da 

Europa vos convida a entrardes prá Civilização. O povo completo será aquele que tiver 

reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, Portugueses, 

só vos faltam as qualidades. Lisboa, Dezembro de 1917.  
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Não sabemos as razões que levaram o multifacetado artista a seguir o exemplo do seu 

ideólogo Marinetti, mantendo-se muito longe do front, para usar a terminologia da 

época, quando estava em idade militar ao tempo da nossa entrada no terrível conflito. 

Sempre poderia ter conhecido a tal higiene nas trincheiras, ali absorvendo a grande 

experiência, que tanto louva. Assim não decidiu, mas, apesar de tudo, os seus raids 

futuristas ficaram marcados pela espectacularidade inerente ao seu temperamento 

pessoal e artístico. E, já agora, por razões óbvias, sublinhemos que não deixa de 

mencionar a trova lisboeta neste seu texto, dando-a como manifestação popular da arte 

nacional, pois traduz saudade, algo que prejudica a raça tanto no seu sentido atávico porque é 

decadência, como pelo seu sentido adquirido definha e estiola.546
 Parece-nos que será de 

recordar que Amália Rodrigues cantou versos do (também) poeta Almada Negreiros, 

mais propriamente o Rondel do Alentejo, quando ele ainda vivia.  

Uma vez que estamos em maré de textos provocatórios, não será porventura descabido 

lembrar que António Ferro, o precoce editor da revista Orpheu (tinha apenas 19 

inimputáveis anos), no seu revolucionário547 manifesto Nós, publicado em São Paulo em 

1922, também se refere a Anatole France, embora de forma mais moderada e algo 

paternalista, certamente já antevendo possíveis responsabilidades políticas futuras:  

 

(…) A Grande Guerra, a Grande Guerra na Arte! Dum lado estaremos nós, com a alma 

ao léu e o coração em berloque, homens livres, homens-livros, homens de ontem, de 

hoje e de amanhã, carregadores do infinito… Gabriel d’Anunnzio — o Souteneur da 

Glória — abraçado a Fiume — cidade virgem num espasmo… Estão os bailes Europeus 

— russos de alcunha — bailes em que cada corpo é um ballet, com um braço que é 

Nijinsky e uma perna — Karsavina… Está Marinetti  — esse boxeur de ideias; Picasso 

— uma régua com bocas; Cocteau — o contorcionista do Potomak; Blaise Cendrars — 

Torre Eiffel de asas e de versos; Picabia — Cristo novo, novíssimo, escanhoado; 

Stravinsky — máquina de escrever música; Bakst — em cujos dedos há marionetes que 

pintam; Bernardo Shaw — dramaturgo dos bastidores; Colette — o carmim da França, e 

vá lá, estás mesmo tu, Anatole — Homem de todas as idades…(…)548
  

Parece-nos interessante esta nuance de Ferro em relação a um escritor tão execrado 

pelos seus dois companheiros de Orpheu, e considerado divino  por Aquilino Ribeiro, e 

                                                             
546

 - Cf. José de Almada Negreiros, in op. cit.  
547

 - O sublinhado é do filho do jornalista e escritor: cf. António Ferro, selecção,  prefácio e comentários 

de António Quadros, Lisboa, Edições Panorama, SNI, 1963, pp. 10-13.  
548

 - Idem, ibidem, p. 12.  
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talvez ela se deva ao facto de o futuro director do Secretariado da Propaganda Nacional 

salazarista sempre se ter afirmado republicano, enquanto o mesmo não acontecia, que 

saibamos, com Pessoa e Almada, ambos um tanto talassas, quanto mais não fosse de 

espírito ou por espírito. Ao falarmos destas importantes personalidades da nossa cultura, 

durante a primeira metade do século XX, procuramos abordar criadores que deram 

sequência a uma corrente literária possível de classificar como decorrente da tradição 

camiliana, caso de Aquilino, a par dos seguidores ou meros simpatizantes de 

vanguardas. É óbvio que ao nome de Fernando Pessoa surgem por direito, entre os mais 

originais da chamada geração de Orpheu, os de Almada Negreiros e Mário de Sá-

Carneiro. Também não nos parece que fique deslocado o de António Ferro, porventura 

menos pela obra literária e mais como homem de cultura e até certa medida protector, 

no âmbito dos constrangimentos resultantes da ditadura, das letras e das artes. Não 

esquecemos que outros movimentos importantes existiram no mesmo espaço temporal, 

como as personalidades ligadas à revista Presença (1927) — com relevo para o 

respectivo ideólogo do nosso segundo modernismo através daquela publicação, o poeta, 

ensaísta e dramaturgo José Régio (José Maria dos Reis Pereira, 1901-1969), que, em 

1941, daria à estampa o livro de poemas Fado, ilustrado pelo seu irmão, o pintor 

expressionista Júlio (Júlio Maria dos Reis Pereira, 1902-1983). Dele foram tirados os 

versos de um dos maiores êxitos de Amália, Fado Português, com música de Alain 

Oulman (1928-1990), a quem o poeta (facto sem precedentes, cremos) daria liberdade 

para adaptar o seu longo poema549.  

Sabe-se hoje, devido a uma carta escrita por Pessoa a um poeta espanhol,550 Adriano del 

Valle (1895-1957), datada de 1923, que ele considerava os livros do escritor beirão 

como sendo de um grande prosador. Se Aquilino se tivesse inteirado de tal opinião, 

nada lhe daria menos prazer, visto que sempre considerou os louvores à sua prosa 

(difícil mas de extraordinária expressividade e riqueza vocabular551) como uma maneira 

de dizerem que aquilo que escrevia não valia pelo conteúdo e sim pela forma. Hoje 

bastante esquecido, o autor de A Casa Grande de Romarigães e tantos outros títulos, 

outrora considerado por muitos portugueses como digno do Prémio Nobel, lido e 

                                                             
549

 - A carta ao compositor  podia ver-se na exposição As Mãos Que Trago- Alain Oulman 1928-1990, no 

Museu do Fado, em 2009, nela figurando um significativo agradecimento de Régio. 
550

 - Cf. Teresa Rita Lopes (coordenação), Pessoa Inédito, Lisboa, Livros Horizonte, 1993, p. 324. 
551

 - Felizmente, existe um Glossário sucinto para melhor compreensão de Aquilino Ribeiro, elaborado 

por Elviro da Rocha Gomes, Porto, Porto Editora, s/d.  
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admirado por Salazar,552 não pode ombrear em fama com o universalmente conhecido 

autor da Mensagem e o muito que ele e os seus heterónimos produziram. Ambíguo em 

relação ao fado, também por essa via Pessoa tem sido ultimamente muito divulgado, por 

vezes num afã com o seu quê de missão provinciana e intelectualóide, não isenta de 

aproveitamento do prestígio internacional do grande poeta. Amália, que não hesitou em 

cantar desde Camões a Castilho, e muitos outros poetas eruditos, nunca abandonando 

por completo os vates populares do fado, teria a inteligência de não abordar poemas 

pessoanos e Alain Oulman, com todo o seu talento, confessaria não arranjar música para 

os lá meter. Actualmente, esses pormenores parecem possíveis de ultrapassar, mas isso 

já não é para aqui chamado. Digamos que se trata de outra história, a contar noutro 

tempo — e não neste século proposto de ambiguidades e (aos olhos de hoje) ingénuas 

cumplicidades entre a trova e as demais expressões artísticas. 

Quanto ao que para trás ficou, pensamos que todos sofreram desilusões, daquelas que o 

fado, ao longo da sua existência — e na forma como hoje o ouvimos e entendemos —, 

foi transmitindo melhor ou pior. Dele disse Fernando Pessoa: 

Toda a poesia — e a canção é uma poesia ajudada — reflecte o que a alma não tem. Por 

isso a canção dos povos tristes é alegre, e a canção dos povos alegres é triste. O Fado, 

porém, não é alegre nem triste. É um episódio de intervalo. Formou-o a alma portuguesa 

quando não existia e desejava tudo sem ter forças para o desejar. As almas fortes 

atribuem tudo ao Destino; só os fracos confiam na vontade própria, porque ela não 

existe. O Fado é o cansaço da alma forte, o olhar de desprezo de Portugal ao Deus em 

que cria e também o abandonou. No Fado, os Deusas regressam, legítimos e longínquos. 

É esse o segundo sentido da figura de El-Rei D. Sebastião.553      

Alguma importância atribuiu o poeta a esta sua opinião dada a um jornal, e, portanto, 

fruto de ocasião. Falou certamente de algo que não lhe era (totalmente) indiferente — e 

a prova está na edição dessas palavras, pouco tempo volvido, em restrita e cuidada 

plaquette com um belíssimo desenho do seu amigo Almada Negreiros. Este escolheu 

como motivo uma mulher empunhando uma guitarra, tal como um marinheiro abraça 

esse instrumento fadista, num outro desenho do mesmo autor, exposto no Pátio da Galé, 

em 2011.554 Tal como acontece amiúde nesse genial homem de sete ofícios, nem sempre 

                                                             
552

- Embora essa opinião do ditador surgisse na badana de Quando os Lobos Uivam  (1958), nem por  isso 

o livro deixou de ser apreendido. 
553

 -  Depoimento concedido ao Notícias Ilustrado, n.º 44, edição de 14 de Abril de 1929.  
554

 - Exposição Ecos do Fado na Arte Portuguesa, Séculos  XIX-XXI, Sala do Risco, Pátio da Galé, 

Lisboa, patente ao público de 7 de Julho a 17 de Setembro de 2011. Incluiu obras, nomeadamente,  de 

Roque Gameiro, Columbano, José Malhoa, Constantino Fernandes, Almada Negreiros, Amadeo Souza-
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muito atento aos pormenores, o nauta enroscado no instrumento fadista não é luso, mas 

gaulês, como atesta o barrete encimado pelo característico pompom-rouge…  

As angústias interiores do mais importante dos órficos, apenas distinguido (em vida) 

com um segundo prémio do SPA em 1934, estariam, por sua vez, na incapacidade de 

concretização plena de muitas das suas posições, sem dúvida corajosas, como a carta ao 

general Óscar Carmona (1869-1951), que seria Presidente da República entre 1928 (ano 

da eleição) e a data da morte — e que o velho maçon jamais recebeu…. A verdadeira 

vida do poeta passar-se-ia, em grande medida, segundo opinião não inteiramente 

especulativa,555 na escrita da sua obra e na dos heterónimos, ou seja, nos milhares de 

páginas que foram parar ao famoso baú. Seria essa a sua forma de realidade? 

Se Mário de Sá-Carneiro se suicidou jovem, com apenas 25 anos, porque, como dirá em 

carta a Pessoa, datada de 31 de Março de 1916: Podia ser feliz mais tempo, tudo me 

corre, psicologicamente, às mil maravilhas, mas não tenho dinheiro. (…),556 — já o seu 

companheiro do Liceu Camões António Ferro acabará os dias em 1956 — e com ele a 

tão falada política do espírito —, desprestigiado pelo regime que diligentemente serviu, 

como mais adiante falaremos.  

De todos os acima visados, apesar das contrariedades pessoais e de não ter visto o fim 

da tão sinceramente odiada ditadura, Aquilino foi porventura aquele que menos 

angústias e desilusões terá conhecido. Quando faleceu, em 1963, e o préstito fúnebre se 

aproximava da entrada principal do cemitério dos Prazeres, esta estava ocupada por uma 

formação impressionante de agressivos agentes da PSP, numa demonstração de força 

algo apalhaçada, mesmo para a época, dado tratar-se de um grupo de gente ordeira e 

silenciosa. Ficou o corpo depositado em jazigo — e, como o escritor tinha determinado 

não querer flores, só se via uma coroa da Embaixada de Cuba.557 Em 2007, os seus 

restos mortais foram trasladados para o Panteão Nacional, onde recebeu honras militares 

prestadas pela GNR. O fado ou destino tem destas coisas, que aquecem o coração.   

                                                                                                                                                                                   
Cardoso, Eduardo Viana, Domingos Alvarez, Bernardo Marques, Stuart Carvalhais, João Abel Manta, 

Carlos Botelho, Cândido da Costa Pinto, Júlio Pomar, Leonel Moura, Graça Morais, António Carmo, 

Paula Rego, João Vieira, Arman, Adriana Molder, João Pedro Vale, Miguel Palma e Joana Vasconcelos. 
555

 - Durante anos, tivemos a oportunidade de conviver com Manuel Martins da Hora (1896-1981), um 

dos pioneiros da publicidade em Portugal, que teve como colaborador Fernando Pessoa, na parte de 

slogans e correspondência em língua inglesa. Embora não fosse dado a grandes rasgos intelectuais, o sr. 

Hora apreciava sobremaneira o poeta e muito gostava de falar dele e do que chamava as suas 

peculiaridades.    
556

 - ‘Sá-Carneiro despede-se de Fernando Pessoa’, in O Século, edição de 24 de Abril de 1976, p.7 
557

 - Acto testemunhado pelo autor da tese, num dia particularmente triste para a cidade de Lisboa, dado 

que nele ocorreu o desabamento da cobertura interior da estação ferroviária do Cais do Sodré (28/5/1963), 

causando 49 mortos e largas dezenas de feridos. Esta tragédia coincidiu com a hora do funeral de 

Aquilino Ribeiro.    
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Talvez que José de Almada Negreiros, sendo o mais extrovertido e aparentemente feliz 

dos órficos e do republicano mencionados, com os olhos brilhantes como lanternas e as 

suas gargalhadas sonoras como as soltadas no pequeno teatrinho da Casa da Comédia, 

remodelado pelo filho arquitecto e dirigido pelo seu grande amigo Fernando Amado,558
 

tenha experimentado algumas angústias, como qualquer mortal, mas sobretudo 

desilusões. Foi certamente uma das maiores quando viu Marinetti chegar a Portugal 

completamente convertido num adereço do regime de Mussolini? Dá ideia que sim. 

Exactamente 23 anos depois do movimento futurista, veio a Portugal o seu chefe e 

criador F. T. Marinetti. Mais vale tarde do que nunca. Em verdade para os futuristas 

portugueses (porque os houve e há ainda) o que Marinetti lhes trouxe anteontem às 

Belas-Artes é velho de 23 anos e um dia, nem mais nem menos. (…) Mas não sejamos 

ingénuos: anteontem houve uma indiscutível vitória no salão da Sociedade Nacional de 

Belas Artes de Lisboa —  a vitória dos inimigos declarados do futurismo. (…) Os três 

inimigos mais categorizados do futurismo em Portugal, dr. Júlio Dantas, Aães 

Bermudes e o jornalista António Ferro, foram os três senhores escolhidos entre a 

carbonária-maçónica-artística-literária portuguesa para trazerem às cavalitas o chefe 

futurista para diante dos portugueses. Bravo aos inimigos do futurismo! (…) Das duas, 

uma: ou o sr. António Ferro foi também no bote como o sr. Marinetti, ou então, cumpria 

exactamente os seus deveres para com o seu programa pessoal. Nós, os futuristas 

portugueses que conhecemos António Ferro duma maneira mais assídua e bem diferente 

da do público português, vamos declaradamente pela segunda. É precisamente neste 

momento em que na vida portuguesa, os artistas portugueses se juntam para recordar 

aos próprios poderes do Estado toda a importância da «Política do Espírito», que o sr. 

António Ferro não teve o instinto de reparar que a presença do sr. Marinetti em Lisboa 

era por grande favor do acaso a coincidência mais própria e feliz para marcar 

brilhantemente a nossa atitude de artistas novos diante do Estado português. (…) Pois o 

que devia ter sido o entusiástico início dos nossos desejos de artistas portugueses junto 

do Estado português, resultou por culpa do sr. Ferro (…) um ameno sarau mundano para 

deleite dos «pompiers nossos amigos». Não, sr. António Ferro, a «Política do Espírito» 

é o interesse e já antigo de todos os novos artistas de Portugal e não pode de maneira 

nenhuma estar subordinado às habilidades e caprichos mundanos do programa 

pessoalíssimo do sr. Ferro. Quanto ao admirável e sempre novo criador do futurismo F. 

T. Marinetti, lastimamos, nós os futuristas portuguesas, a sua amnésia quanto a 

                                                             
558

 - Este tosco retrato de Almada baseia-se em impressões, colhidas na Casa da Comédia e também 

noutras ocasiões, pelo autor da tese.      
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Portugal, a sua falta de memória acerca do que nomes heróicos do futurismo fizeram 

aqui nesta terra em guerra sem tréguas contra putrefactos e botas de elástico.(…)559         

 

Às duras palavras de Almada, publicadas no Diário de Lisboa, que as assinava pelos 

futuristas portugueses, seguiu-se, na edição do dia seguinte, um texto sobre a vinda do 

futurista-mor à capital portuguesa, no espaço geralmente ocupado pela prosa do director 

e fundador do jornal, dr. Joaquim Manso (1878-1956), que classifica a carta do 

multifacetado artista, sempre com muito bom acolhimento naquele jornal até ao fim dos 

seus dias, como o único documento lúcido e translúcido, onde o astro futurista — da 

constelação de Andrómeda — deixou um rasto da sua passagem. E acrescenta, a dado 

passo: Reparou, acaso, Almada Negreiros em que Marinetti, conforme aconselha 

Nietzsche, se transcendeu a si próprio? Embora se intitule futurista, vai passando à 

categoria de passadista. Não inventa, repete-se. (…) Preside a uma academia e, quer 

queira quer não, vai adquirindo ar presidencial. (…) A mocidade exagerada conduz à 

caricatura. (…) E Joaquim Manso, que muitos anos depois do passamento continuava a 

ter a fotografia na redacção do velho prédio da rua Luz Soriano, como sinal de alerta 

aos mais jovens do espírito liberal inspirador daquele influente periódico, avisava: O 

nosso querido amigo António Ferro principia a sentir o peso das honras e dos triunfos. 

Desejaria proclamar bem alto o seu pregão matinal de futurista e de extremista — nas 

imagens e nas metáforas, mas sente que o próprio futuro lhe aconselha: — Cuidado, 

muito cuidado!... 560(…) Não passaria um ano sem que Salazar criasse o Secretariado da 

Propaganda Nacional,561 encarregando de o chefiar e dinamizar o jornalista tão activo 

em entrevistas — e conselhos — ao dirigente que daria nome a uma das mais longas 

ditaduras europeias. Muitos anos volvidos, Ferro, desterrado numa Roma em que o seu 

antigo entrevistado e grandemente admirado Benito Mussolini era, apenas, uma odiada 

recordação, para a maioria dos italianos, escreveria no Diário Íntimo: 

 

Todo o dia, para fazer alguma coisa, mergulhado nos meus papéis, à procura da minha 

vida, à la recherche du temps perdu: pedaço aqui, pedaço acolá, um velho dossier, uma 

velha carta, uma fotografia amarelecida… Alternadamente encantado e desencantado, 

vexado ou orgulhoso  com o que fiz ou escrevi… Quantas pessoas podemos ser, ao 

mesmo tempo, iguais a nós e diferentes de nós, com quantos seres nos encontramos e 

desencontramos…562
  

                                                             
559

 - Artigo-carta intitulado ‘À margem de uma conferência – Um ponto no i do futurismo por Almada 

Negreiros’, edição do Diário de Lisboa de 25 de Novembro de 1932, pp. 5-8.   
560

 - Diário de Lisboa, edição de 26 de Novembro de 1932, primeira página. 
561

 - Criado pelo Decreto-Lei n.º 23 054, ficando o SPN sob supervisão directa de Salazar. 
562

 - António Quadros, op. cit., p. 195.  
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Como é sobejamente sabido, António Ferro nunca gostou de fado — e apenas fez 

algumas transigências pontuais em relação à velha trova, quando percebia poder tirar 

daí alguma vantagem, sobretudo no estrangeiro, para o organismo oficial que dirigia e o 

governo ditatorial que servia. Nisso não estava sozinho, dado que muitos apoiantes do 

Estado Novo ou apenas pessoas de direita — e mesmo monárquicos, ao contrário do 

que quer uma certa tradição… —, detestavam a então chamada canção nacional. 

Comungavam, nesse aspecto, com a maioria da intelectualidade da esquerda, que 

acreditava ter o salazarismo encontrado na trova um dos ópios a servir ao povo. Muitos 

desses oposicionistas veriam, com o correr do tempo, a injustiça de posições quantas 

vezes ditadas por preconceitos classistas e mesmo anti-populares. Mas estávamos a falar 

do director da propaganda do regime e justo é dizer-se que em sua casa, a mesma onde 

morara Oliveira Martins e Ramalho Ortigão, dois dos vencidos da vida mais perclaros, 

situada na Calçada dos Caetanos (actual rua João Pereira da Rosa), vivia alguém a quem 

a velha trova lisboeta agradava e até lhe ficaria devedora. Era nem mais nem menos que 

a mulher do jornalista, escritor e político, Fernanda de Castro (1900-1994). Dotada de 

grande vigor intelectual e força de vontade quase ilimitada, escreveu praticamente até 

morrer, poesia, romance, teatro, livros dedicados à juventude e outros à infância, fez 

traduções de múltiplos autores, desde Rilke a Pirandello, passando por Katherine 

Mansfield — e deixou dois interessantes volumes de memórias; ocupou-se de botânica 

e até deu a lume um livro de culinária. Sensível às questões sociais, foi fundadora (e 

presidente) da Associação Nacional de Parques Infantis, e também juntamente com o 

marido e outras personalidades, ajudou a fundar a Sociedade de Escritores e 

Compositores Teatrais Portugueses, actualmente designada por Sociedade Portuguesa 

de Autores. Vejamos apenas o caso do fado. Em carta escrita ao marido que já partira 

desta vida, a poetisa afirmará: (…) O fado, castiço, corre-me nas veias como um 

bálsamo e um veneno.(…)563
 Amiga da fadista Ada de Castro (Ada Antunes Pereira, 

1937),564 esta cantará com versos seus, nomeadamente, Bateu-me à porta a tristeza!, 

com música de Elvira de Freitas565, e Alguém mandou-me violetas. Teresa Silva 

                                                             
563

 - Cf. Fernanda de Castro, Cartas para Além do Tempo, Lisboa, Europress, colecção Europavizinha , 

1990. 
564

 - Cf. Fernanda de Castro, Ao Fim da Memória II, Memórias 1939 – 1987, Lisboa, Editorial Verbo, 

1987. 
565

 - Filha do maestro Frederico de Freitas (1902-1980),  que deixou fados célebres, como os do filme A 

Severa, de Leitão de Barros, com versos de Júlio Dantas,  Elvira de Freitas (1928), compositora, pianista, 

professora, antiga aluna, nomeadamente, de Fernando Lopes-Graça, Nadia Boulanger e Olivier Messian, 

bolseira do Governo Francês e da Fundação Gulbenkian, autora de peças sinfónicas de mérito, teria um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Portuguesa_de_Autores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Portuguesa_de_Autores
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Carvalho interpretou de Fernanda de Castro Um grande amor, com música de Casimiro 

Ramos, tal como outros fadistas fizeram depois. São versos emocionados que hoje se 

podem ouvir na voz de Joana Amendoeira. Frei Hermano da Câmara, por seu turno, fez 

a música para um impressivo poema desta personalidade marcante, intitulado Varinas, 

enquanto Rodrigo Costa Félix, à semelhança de outros intérpretes, deixou-se cativar 

pelo poema Asa no Espaço, musicado por Mário Pacheco. O fado é, pois, devedor de 

algumas belas trovas à mulher daquele dirigente salazarista que odiava a chamada 

(desde os tempos da monarquia) canção nacional — e muito amava o jazz. Quando 

Fernanda de Castro celebrou 50 anos de vida literária, outra figura da cultura nacional e 

poeta indissoluvelmente ligado à velha canção lisboeta e à voz de Amália Rodrigues, 

David Mourão-Ferreira (1927-1996), diria da militante cultural que nem a doença nem 

os grandes desgostos pessoais566 jamais pararam: Ela foi a primeira, neste país de musas 

sorumbáticas e de poetas tristes, a demonstrar que o riso e a alegria também são 

formas de inspiração, que uma gargalhada pode estalar no tecido de um poema, que o 

Sol ao meio-dia, olhado de frente, não é um motivo menos nobre do que a Lua à meia-

noite. Já outra figura maior da cultura em língua portuguesa, a poetisa brasileira Cecília 

Meireles, vira nela fome de infinito — e, anos volvidos sobre o desaparecimento desta 

última, Fernanda de Castro escreveria: 

Já Cecília Meireles o dizia, 

Com imenso carinho: 

“Portugal não tem campo, tem campinho.” 

E ria, ria, 

Rasgando as mãos nas silvas, 

Comendo amoras, colhendo malmequeres, madressilvas. 

                                               Quem pudera, Cecília, quem pudera, 

                                               Mandar-te para lá, para onde estás, 

                                               Um raminho da nossa Primavera.567 

 

 4.3.2 — Humoristas mostram nova estética com sorriso forçado… 

Regressemos à segunda década do século XX, mais concretamente a 1912, para vermos 

como os chamados humoristas tiveram o desplante de apresentar o modernismo 

(possível) a quem os quis ir ver, propondo novos caminhos estéticos com um sorriso 

                                                                                                                                                                                   
êxito enorme ao compor uma Marcha do Bairro Alto, que ficou famosa.  Foi a de 1955, com versos do 

poeta não-erudito João Silva Tavares (1893-1964).  
566

 - Em 1961, perde duas netas num brutal acidente de viação e viverá o suficiente para ter de encarar a 

morte do filho mais velho, o filósofo, escritor e ensaísta António Quadros (1923-1993).  
567

 - A obra literária de Fernanda de Castro encontra-se publicada em 16 volumes, no Círculo de Leitores,  

ocupando a poesia dois tomos (o poema completo vem no segundo).  
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nem sempre muito espontâneo — e às vezes declaradamente forçado. Como atrás 

sublinhámos, ao falarmos dos pensionistas e antigos estudantes em Paris com bolsas e 

dos artistas denominados livres, uns com trabalhos expostos nas Belas Artes e os outros 

no Salão Bobone, será lícito dizer-se pouco apresentarem todos eles de esteticamente 

novo, se bem que a Lisboa, centro dessas acções, isso muito pouco importasse. Tal 

como o resto do País, a capital continuava presa aos valores do naturalismo, com relevo 

para José Malhoa e até às discípulas de suas discípulas, como atrás demos exemplo. É 

facto que se houve coisas que muito pouco mudaram com a instauração da República — 

e substantivamente de um ponto de vista global as mudanças mais importantes situar-se-

ão nos domínios da legislação e do ensino — o gosto foi com certeza uma delas. Nem 

outra coisa seria de esperar, aliás, de uma sociedade periférica e muito pouco ilustrada, 

carregando um pesado e multissecular atraso, traduzido no autêntico pesadelo do 

analfabetismo. Mas também importa pensar se a burguesia que regerá os assuntos da 

República, confundida não raras vezes com a aristocracia e a pseudo-aristocracia 

anteriormente no poder — até por serem quantas vezes as mesmas pessoas… — 

perderia muito tempo em meditações estéticas, mesmo ao nível de novas propostas para 

a elaboração das caricaturas saídas em jornais e revistas. Portugal tivera, nesse domínio, 

uma figura de eleição, o grande Rafael Bordalo Pinheiro, mas, como em tudo na vida, a 

realidade só é estática quando se pretende que nada mude. Assim entendeu a novel 

Sociedade de Humoristas Portugueses, dada a conhecer, precisamente, no derradeiro 

número de A Sátira568, dirigida por Joaquim Guerreiro (1886-1941), seu proprietário, 

tendo por editor José Stuart Carvalhais. Geralmente pouco apreciado como caricaturista 

e até pessoalmente, o director da publicação estava longe de ter mau traço ou ideias 

cómicas. Perante o desaire da tentativa, seguiria o clássico caminho do Brasil, depois de 

deixar por cá desenhos em diversos órgãos de boa aceitação, como o Suplemento 

Humorístico de O Século. Tendo por lá trabalhado em cinema, como produtor e até 

actor, regressou a Portugal, tornando-se autor dos desenhos para o primeiro filme de 

animação nacional, intitulado O Pesadelo do António Maria,569
 exibido a abrir a revista 

Tiro ao Alvo570, estreada no Teatro Chiado-Terrasse, em 1922. Vivia então o País a 

                                                             
568

-  O último e quarto número saiu em Lisboa, em 1 de Junho de 1911, tendo na capa uma caricatura de 

Leal da Câmara por Francisco Valença.   
569

 - Cf. António Gaio, História do Cinema Português de Animação, contributos, Porto, Porto 2001 – 

Capital Europeia da Cultura, 2001. O pequeno filme foi reconstituído recentemente.  
570

 - Textos de Luís de Aquino (Luís Galhardo), Xavier de Magalhães, e Lourenço Rodrigues; música de 

Tomás Del Negro, Hugo Vidal e Raul Portela. In Vítor Pavão dos Santos, op. cit., p. 252.    
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euforia da travessia do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ficou 

famosa a rábula O Aeroplão, cujo refrão toda a gente conhecia: 

Senhora Micas 

Senhor Queiroz 

Donde é que vós  

Vindes a andari? 

Do campo da aviação 

Donde o aeroplão 

Assubiu ao ari!571 
 

Quem hoje folheie A Sátira vê facilmente que Joaquim Guerreiro sabia rodear-se de bons 

caricaturistas, tanto velhos como novos — e o mesmo sucedia em relação aos autores de textos. 

Como não existia ideologia dominante, ao contrário de A Águia, declaradamente nacionalista e 

republicana militante, esta sua concorrente, pronta a arrasar tudo e todos (Políticos e homens de 

génio, barbeiros e homens de letras, tira-calos e deita-gatos, sopeiras e patroas, polícias e 

fadistas, padrecas e ateus, farroupilhas e nababos, (…)572 não possuía quaisquer 

constrangimentos — e patenteava nítido pendor machista, por vezes pesado.  

Além de Stuart Carvalhais (1887-1961), passaram pelas suas páginas, nomeadamente, 

Correia Dias (1892-1935), Luís Filipe (1887-1949) e Cristiano Cruz (1892-1951), 

integrantes do chamado grupo de Coimbra, estreando-se no último número um artista 

que assinava Sobral de Almada Negreiros e que muito daria que falar. Estamos a referir-

nos, claro está, aos modernistas, entre os quais pela sua versatilidade é mais que justo 

fazer figurar Stuart. Entre os já conhecidos, consagrados, velhos, tradicionalistas, 

continuistas (todas as designações soam mal!), há a diferenciar Leal da Câmara (1876-

1948) e até certo ponto Francisco Valença (1882-1963) como artistas capazes de 

assegurar uma certa transição entre géneros e gerações. Quanto aos restantes também já 

de nome firmado (ou não) que colaboraram em A Sátira, será ainda de referir o próprio 

director da publicação, Joaquim Guerreiro, antigo aluno do Colégio Militar, bem como 

Alfredo Cândido (1879-1960), Francisco Castro (1888-?), Saavedra Machado (1889-

1950) e Sanches de Castro (1888- 1934).  

Se tivermos em conta que o desenho de Almada dificilmente se pode classificar como 

caricatura, no sentido em que tal era entendido entre nós, mas antes um cartoon e 

bastante elaborado, porventura ao nível do melhor que se fazia nos chamados grandes 

centros, vemos que a revista em apreço prima por uma modernidade gráfica até então 

sem paralelo. Infelizmente, por cá, as publicações quando desaparecem é quase sempre 
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 - Idem, ibidem, p. 220. 
572

 - Cf. A Sátira, nº 1 (1 Fev. 1911), p. 1. 
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por terem qualidade… No tocante aos colaboradores literários, das mais diversas 

tendências, poetas e escritores, citaremos, nomeadamente — e há que dizer que alguns 

escondiam-se atrás de pseudónimos — Alberto de Monsaraz, Albino Forjaz de 

Sampaio, André Brun, Augusto Pinto, A. Sobral de Campos, Cardoso Marta, Delfim 

Guimarães (Dominó Branco), Eduardo Fernandes (Esculápio), Feliciano Santos, 

Humberto de Luna, Luís Coelho de Magalhães (João Ratão), Marçal Vaz, Nobre de 

Melo…Havia uma única mulher a escrever nas suas colunas: Maria O’Neill (Maria da 

Conceição Pereira de Eça O’Neill, 1873 -1932).  

É através desta publicação inovadora, sobretudo graficamente modernista, que fica a 

saber-se da constituição (nas suas instalações à rua da Madalena) da Sociedade de 

Humoristas Portugueses, aberta a artistas e escritores humorísticos, porque (entre outras 

coisas) era preciso restituir à caricatura o humorismo? Pois bem: serão os sacerdotes 

dessa religião quem vai reerguer-lhes os altares meio destroçados. A mesma 

agremiação que será fiscal da virtude contra o vicio do mérito contra o cretinismo, do 

bom senso contra o ridículo, propõe-se, nomeadamente: 1.º- Despertar o gosto pelo 

humorismo em Portugal, levando ao conhecimento do povo o seu papel social na 

correcção dos costumes.(…);2.º - Obstar a concorrência de artistas estrangeiros, e o 

plagiato e contrafacção das suas obras,(…); 3.º - Protestar contra a pornografia 

grosseira que invade o humorismo, deprimindo, e até anulando a sua acção 

moralizadora; 6.º - Promover exposições anuais e conferências sobre arte em lugares e 

épocas oportunamente anunciadas; 9.º - Fundação de uma caixa de socorros e pensões 

aos caricaturistas e escritores humoristas necessitados. (…)573 

Tendo como um dos primeiros presidentes o originalíssimo Manuel Gustavo Bordalo 

Pinheiro (1867-1920), que assegurara a sucessão do pai Rafael à frente de A Paródia, é 

esta Sociedade que irá promover o Salão dos Humoristas Portugueses, no Grémio 

Literário, rezando no catálogo que se tratava da Primeira Exposição de Caricaturas, 

cerca de três centenas de trabalhos que se empilhavam, positivamente, em duas salas da 

selecta instituição lisboeta, que dão para a varanda, como alguns jornalistas 

sublinharam. É que a mostra, inaugurada em 9 de Maio de 1912, congregava originais 

de perto de duas dezenas de artistas574, muitos deles não apenas novos como até 
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- In A Sátira, ano 1, n.º 4, edição de 1 de Junho de 1911, p. 46. 
574

 - Constituíam a comissão organizadora os seguintes artistas: Francisco Valença, J. Stuart Carvalhais, 

Cristiano Cruz, Joaquim Guerreiro, Silva Monteiro; Hypolite Colomb, Cândido Silva, Menezes Ferreira, 

Alfredo Cândido, Saavedra Machado, Carlos Simões; Manuel Cardoso Marta e Emérico Hartwich Nunes, 
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totalmente desconhecidos, cuja produção exposta seria admirada pelo Presidente da 

jovem República, Manuel de Arriaga, que deu logo ao acto azo a que os jornais dele 

falassem — e até fez aquisições. Obra de novos inteligentes, celebrava-se ali uma 

continuidade com um género que à terra lançara sólidas raízes que ninguém queria 

cortar (assim se leva a água ao moinho) e tal era visível no destaque dado à homenagem 

ao grande caricaturista republicano, Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), bem como  a 

Celso Hermínio (1871-1904) e Francisco Teixeira (1865-1911). Funcionava assim esta 

espécie de santuário, com produções dos artistas desaparecidos, como antecâmara do 

que se seguia, em diversos casos já patenteando uma estética nova, apagando-se a 

clássica caricatura perante uma forma de comunicação visual mais ágil e de formas 

inovadoras, quantas vezes dispensando o bordão do texto.   

Vejamos a fortuna crítica através dos olhos de Silva Passos, em A Capital, que de 

imediato titulava terem-se ultrapassado os limites das tentativas auspiciosas.575 Falava o 

jornalista em festa simultaneamente elegante e artística, acto de brilhante sucesso — e 

até referia a propósito da localização das salas, que dão para a velha varanda, os 

alquebrados sócios, louvando a disposição das obras. Após referir que Rafael, o Mestre, 

domina, ainda, de além-campa, detinha-se na produção caricatural de Manuel Gustavo, 

integrando-o nos novos, dos quais começava por salientar a categoria de Cristiano Cruz 

e Almada, tratava com frieza o brasileiro Hipólito Colomb e mencionava o exilado 

Carvalhais que tem com certeza mais espírito do que bagagens levou para Paris. 

Valença, claro, é sempre o grande Valença e Guerreiro com dois quadros interessantes 

e bons. Para Silva Passos, o resto também tinha valor, mas, se acrescentasse os 

desenhos de Emérico Nunes e alguns de Alfredo Cândido, tinha citado o melhor por lá 

encontrado, salvo erro ou omissão.576 A revista Brasil-Portugal, para quem os 

caricaturistas, que são os humoristas da pintura, dizia que (…) a Lisboa da Arte, dos 

sports, das letras, das elegâncias, tem ido visitar, estes dias, numa romagem alegre, a 

[exposição] levando aos caricaturistas o tributo da sua admiração e do seu 

agradecimento! (…) A caricatura é uma lente aumentativa, pois consegue salientar os 

ridículos de que o observador nem sempre se apercebe, mesmo aqueles que não são 

atingidos pela objectiva do fotógrafo ou pelo pincel do retratista. Fica-se a saber, a par 

                                                                                                                                                                                   
primeiro presidente da Sociedade de Humoristas, antes de  Manuel Gustavo, que já figura com esse título 

no catálogo da exposição. 
575

 - Cf. O Salão dos Humoristas Portugueses, in A Capital, n.º 638, edição de 9 de Maio de 1912, última 

página.  
576

 - Idem, ibidem. 
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de outros dislates, que em Portugal já existe a legião dos heróis do lápis, dos 

demolidores pelo riso e pela troça, e, depois de elogiar os três mortos com todos os 

adjectivos da praxe e afirmar que o Mestre consagrado [Rafael] é o chefe dessa 

brilhante e brava legião, resolve o crítico mencionar os nomes de todos os legionários 

participantes, porque a todos por igual conglobamos na homenagem modesta mas 

sincera, que hoje, através da minha pena de cronista, lhes tributa o Brasil-Portugal.577 

Quem empunhava esta pena, consumado artista na modalidade do escrever sem nada 

opinar, chamava-se Jayme Victor e era um dos directores da publicação quinzenal. Já 

Caetano Alberto da Silva, editor e director-proprietário da revista Occidente, pelo 

menos tira uma conclusão, depois de saudar os ilustres defuntos e enumerar 

caricaturistas vivos: Grande parte destes expositores são amadores, pelo que se vê que 

a veia humorística, não é tão rara, como se poderia supor neste povo tristonho. Os 

homens mais em evidência na cena política, nas artes ou nas ciências todos têm seu 

quinhão de caricatura, e numa extensa fita ou friso vêem-se as figuras mais cómicas 

dessas personagens com alusões ridículas, dançando na Corda Bamba, como os 

denominou o seu autor, Alfredo Cândido, numa feliz hora de inspiração humorista.578
 E 

alertava para o facto de estar a ser muito concorrida a exposição dos desenhos 

humoristas de Leal da Câmara, no Salão do Teatro Nacional, tratando-o por consagrado 

caricaturista. Não dizia que o artista também expunha peças de mobiliário. A 

Ilustração Portuguesa, por seu turno, possuía o atractivo de fornecer aspectos da 

mostra e até do Presidente da República em fotografia de grupo com os artistas, ao 

mesmo tempo que falava nas três salas que deitam para uma varanda ampla, 

acrescentava onde se vai espairecer a meio da visita, porque a aglomeração de quadros 

é enorme e cansa naquela meia luz das salas. Outro aspecto assinalado pelo anónimo 

autor da notícia prende-se com o facto de aparecerem expositores que mostram as suas 

tendências para variados géneros, alguns mesmo para especialidades como o sr. 

Menezes Ferreira, que trata com graça assuntos militares [o autor era oficial do 

Exército] e como o sr. Jorge Barradas, muito novo ainda, que, dando às figuras, é 

certo, um ar pouco nacional, tem, todavia, graça no intuito, leveza na cor e na 

execução. Também fala nas estatuetas do sr. Faria e Maia [futuro Canto da Maia], que 

têm linha e arte. Por outro lado, outros expositores como os srs. Emerico Nunes, 

Cristiano Cruz, Almada Negreiros, Sanches de Castro e Hugo Sarmento têm trabalhos 
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 - Sob o título de Notas da quinzena, in revista Brasil-Portugal, n.º 320, 16 de Maio de 1912, p. 498. 
578

 - Sob a epígrafe Crónica ocidental, in Occidente, n.º 1202, 20 de Maio de 1912, p. 106. 
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originais, sendo dignas de menção algumas das caricaturas de artistas assinadas por 

Amarelhe.579
    

Antes de entrarmos em análise mais consistente desta apresentação do modernismo à 

população lisboeta, vejamos como recordou esta mostra hoje histórica, muitos anos 

volvidos, mais concretamente nos finais de 1963, Jorge Barradas, artista de finíssimo 

humor:  

(…) Nessa data [1911] ocorreu e nasceu a iniciativa da fundação do primeiro grupo dos 

humoristas e a necessidade urgente de organizar uma exposição colectiva com o 

saudável propósito, embora audacioso, de sacudir para longe e de vez se possível a 

tristeza lusíada, cinzenta miudinha que aos poucos nos tornava mais pálidos e 

saudosistas. (…) Nessa hora memorável e inesquecível, Lisboa alvoroçada pasmava 

ante tão insólito, quanto inédito acontecimento. Era então Presidente da República um 

venerando e mui simpático velhinho. O sr. dr. Manuel de Arriaga. Aguardávamos como 

é praxe a chegada de S. Ex.ª. Ao aproximar-se já trazia nos lábios um significativo 

sorriso, decerto preparado para a circunstância. Afável, bondoso, sempre sorridente, 

percorreu as salas onde se expunham as obrinhas. Sorrindo sempre condescendeu em 

deixar-se fotografar connosco. Após os agradecimentos pela distinção que nos 

concedera, retirou-se sorrindo ainda. Penso que S, Ex.ª quis dessa forma significar que 

nós éramos, de facto, humoristas. Fui, sem modéstia o declaro, um dos triunfadores. 

Vendi quase a totalidade das coisinhas expostas. Pasmem VV. Exas., pois que me 

renderam a bonita soma de 29 mil réis, quantia que nessa época permitia a uma família 

viver um mês com fartura e desafogo. Resolvi, num gesto principesco, presentear os 

meus pés magritos e friorentos com um vistoso par de sapatos de polimento, formosos, 

reluzentes, que me custaram o gostoso sacrifício de 23 tostões.580 

 

A crónica crítica mais engraçada desta importante exposição, que apresentou — e 

noutros casos lembrou —, alguns dos artistas mais promissores do nosso século XX, 

surgiu da imaginação de Veiga Simões e foi publicada na revista cultural A Águia,
581

 

surgida em 1910, órgão do Movimento da Renascença Portuguesa, que congregou 

vultos tão importantes como, entre outros, Teixeira de Pascoaes, Jaime Cortesão, Raul 

Proença, Leonardo Coimbra, António Sérgio, Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e 
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 - Exposição dos Humoristas no Grémio Literário, in Ilustração Portuguesa, n.º 326, 20 de Maio de 

1912, pp. 647-648. 
580

 - Um artista confessa-se, entrevista com Jorge Barradas, in Diário de Lisboa, edição de 5 de 

Dezembro de 1963, suplemento Vida Literária e Artística, pp. 24-25. 
581

 - A Águia, n.º 7, Julho de 1912, pp. 19-26. 
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o jovem Agostinho da Silva.582 O novo é (também) uma das preocupações da publicação 

de um movimento de ideário nacionalista, que, nos planos literário e filosófico, ligar-se-

á ao neogarrettismo e a um sebastianismo muito presente em Pascoaes, com o seu 

saudosismo de carácter messiânico. E o autor do artigo sobre o Salão que é dos 

Humoristas faz incidir nítida faceta espirituosa no seu texto, ao mesmo tempo que vai 

parodiando uma linguagem modernista, que alguns intelectuais pensavam ser mais 

modismo que outra coisa, e, além do mais, alheia às nossas tradições culturais. Tudo 

isto, porém, sem descurar de exprimir as suas opiniões críticas — e pôr em evidência os 

artistas que mais o impressionam: antes de todos, Cristiano Cruz e, logo a seguir, 

Almada Negreiros. Acrescentaremos nós que não se podia falar de quem não estava ali 

representado, como era o caso de um potencial grande cartoonista, Amadeo de Souza-

Cardoso (1887-1918), e do controverso e enigmático Guilherme de Santa-Rita (1890-

1918), ambos ausentes em Paris, o segundo porventura autor da primeira obra 

modernista de um artista nacional, com a sua Cabeça cubo-futurista, de qualquer forma 

muito relevante, feita nos inícios da segunda década do século passado — e o primeiro 

elo essencial na mais séria possibilidade de arte moderna em Portugal num diálogo 

internacional, intenso mas pouco conhecido, com os artistas do seu tempo.
583

 De 

acrescentar, a título de curiosidade e toque de época, que ambos os artistas eram 

monárquicos convictos, quando acordara quase todo o País verde-rubro em 6 de 

Outubro de 1910.  

Começa Veiga Simões por sublinhar que a máscara do Humor dos nossos humoristas é 

cabeçuda e sombria,(…) Não é a máscara do Humor: é um retrato a crayon de 

amanuense com filhos e letras no fim do mês.
584

 Por isso, só por uma ironia singular 

concebe terem os humoristas aberto o seu primeiro salão numa sociedade de pessoas 

limpas, génios calvos, sujeitos ornamentais de esquinas do Chiado, proprietários em 

Mato-Grosso, primeiros oficiais e outras forças públicas — o que se considera o 

equilíbrio nacional —, denominada, como muito era de ver — Grémio Literário. Ali dá 

conta da chegada dos críticos de botequim e, quando vai à térrasse, verifica: 
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 - O filósofo, ensaísta e professor Agostinho da Silva (1906-1994) ficará mais conhecido pela sua 

colaboração na revista Seara Nova. 
583

 - Helena de Freitas in Amadeo de Souza-Cardoso: diálogo de vanguardas, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2006, p. 17. 
584

 - Veiga Simões, in O Salão dos Humoristas, A Águia, n.º 7, Julho de 1912, pp. 19-26. 
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Há um delírio de cor na casaria: e vejo basaltos extácticos em adoração às penumbras da 

rua, gritos estrídulos em bairros populares, grotescos tons tuberculosos cegos na festa da 

vida. Para além do rio os longes tentam-me: os longes são colos de cisne, gestos de 

corpos femininos que se entregam na distância. E um momento, estirado na cadeira, os 

meus sentidos vivem embalados num além-mundo inconsistente e vago…585 

O articulista dá-nos conta que ao entrar o Poder Executivo, seguido dos homens graves, 

dos detentores da Constituição, os artistas ficaram-se todos em fila, como tochas de 

enterro, em frente ao Estado.586 Veiga Simões quer deixar bem vincada a sua 

predilecção, deseja opinar sem ambiguidades: 

Cristiano Cruz, o mago da ironia, — olhos quebrados para as coisas de enredor, varando 

um além ideal de linhas em que desnudam o mundo das vestes usuais para apenas 

verem na vida o caricato e o cómico. Visão estranha, evocada em relevos, 

fantasmagorias de nórdico escritor, erguendo para aquem da vida um claro velador em 

que a vida perpassa só no que tem de caricatural, — visão que torna este artista irmão 

gémeo dum Balzac do grotesco, nunca lido. (…) Fazer caricatura é seguir as sombras 

das figuras (…) É vincar nas linhas da sombra humana o próprio riso, — como o 

esqueleto é a memória grotesca duma cortesã gloriosa.(…) A nossa caricatura tem 

andado atada à política, em torno dela vivendo e dela se sustentando;(…) E tal 

serenidade anda esparsa na sua obra [de Cristiano Cruz], que os que andam no mundo 

esparralhando o olhar nas coisas que os rodeiam hão-de julgá-lo uma rara têmpera de 

romancista, lançando através de uma nobre educação filosófica sínteses da vida nos 

aspectos que o tentam e o rodeiam, quando ele é simplesmente — um caricaturista 

atingindo a apolínea serenidade de quem encara a vida e a fixa em traços, como a sua 

visão lha entrega. O humor de Cristiano, porque vem dum sensitivo, solitário fauno 

flagelando ao látego da ironia, é sombrio como os espíritos que se ferem nas arestas do 

vulgar. O humor de Almada Negreiros é aberto, primaveril, como um belo corpo moço 

senhor da sua nudez. Perpassa por todo ele um sopro de graça adolescente, de quem 

vive grifando as coisas com sorrisos leves, sobre elas passando leve, deixando empós de 

si um sulco de ironia, como uma deusa alada a memória acariciante das suas asas. 

Dentro deste carácter a sua obra assume aspectos bem diversos, onde por vezes a roça a 

influência, da concepção à técnica, de Cristiano Cruz, — o que nada é de estranhável 

num artista em formação, enleado na obra perturbante de um outro artista grande, já 

feito. No que Almada Negreiros se irmana com Cristiano é na escolha nobre dos 

assuntos, nunnca deixando o seu espírito resvalar fora de um círculo  intelectual — onde 
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não entram as piadas cocegantes dos outros bons senhores que lá andaram atravancando 

as paredes com ditos e bonecos muito de espevitar sorrisos detrás de leques em serões 

Pires ao domingo.587
  

Veiga Simões faz questão de sublinhar que a última observação não se aplicava a Jorge 

Barradas, em cujas caricaturas há transparentes ingenuidades que deixam ver nele um 

futuro artista de elegâncias, sabendo colear uma mulher, gracificá-la, tocá-la de 

donaire, com uma inteligência que a observação da vida ajudará a completar e a fazer 

perfeito. Quanto a Emérico Nunes, conhecido de uma mostra anterior, ali expunha 

caricaturas, cenas infantis da Alemanha, uma mui saborosa evocação do Império, 

rondas de crianças em ar de quermesse flamenga — duma tão natural ingenuidade em 

gente do norte que só o muito lusitano Nunes nos deixará ver ali alguém de Portugal.588
 

Um artista que considera encantador é Ernesto do Canto (futuro Canto da Maia), 

modelador de ritmos em figurinhas de barro (…) formando um pequenino mundo 

perfumado, antecâmara da malícia que não chega a tocar o vício.
589

 Não cai no âmbito 

deste trabalho analisar a importância e papel no nosso século XX, sobretudo como 

diplomata e historiador, além de escritor, do autor do artigo, Alberto Veiga Simões 

(1888-1954)590
, aqui na qualidade de comentarista de arte, admirador profundo de 

Cristiano Cruz, sem dúvida um dos casos mais gritantes de como uma sociedade pode 

dar-se ao luxo de desaproveitar alguém destinado a um grande e inovador futuro 

artístico — e que acabará incompatibilizado com as artes plásticas, fazendo vida de 

veterinário nas colónias.  

Com as publicações a consumirem imagens gráficas em quantidade apreciável, mas a 

pagarem por elas quantias irrisórias, fazer carreira artística tornava-se particularmente 

difícil para os jovens ou artistas mais inovadores, sobretudo num país que não possuía 

um mercado de arte. Basta dizer-se que logo em 1913, a Ilustração Portuguesa
591

 

traduzia, mais uma vez, o gosto da maior parte da burguesia nacional, publicando na 

capa uma reprodução do quadro a óleo A Provocante, da autoria do ilustre pintor, o 

mestre naturalista José Malhoa.  
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 - Idem, ibidem. 
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 - Idem, ibidem.  
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 - Idem, ibidem. 
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 - Como diplomata, são particularmente relevantes os relatórios enviados para Lisboa   quando,  entre  

1933 e 1940, está colocado em Berlim como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário, 

acompanhando todo o processo que levará à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Demitido da carreira 

diplomática por Salazar, este antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da República e intelectual de 

elevado mérito acabará por falecer em Paris, em 1 de Dezembro de 1954. 
591

 - Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 380, 2 de Junho de 1913.  
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A Capital
592

, que considerava Cristiano o introdutor da caricatura social no nosso 

país, ouvi-o sobre o momento vivido pelos artistas que então se dedicavam aos 

desenhos dessa natureza. Para ele, havia que ultrapassar um obstáculo de monta, para 

que o Grupo pudesse realizar o seu programa: vencer a grande, a ciclópica ignorância 

do público. E concretizava: 

Sim, meu amigo, em Portugal não se sabe o que é caricatura. O nosso público só 

procura neste género artístico o prazer de conhecer as figuras,(…) para ele só existe, 

portanto, a caricatura social, política, dentro da qual, segundo a minha humilde opinião, 

um artista já não pode, hoje, revelar grandes faculdades. (…) São as clássicas quedas 

ministeriais … do cimo de grandes escadas(…) o Zé Povinho assaltado pelo cão do 

deficit e as tetas da grande porca, hoje substituídas pelos magnanimos seios da nossa 

Mariana…(…) o artista se não deve nunca sujeitar ao gosto do público; que antes se lhe 

deve impor, levando-o, embora lentamente, ao gosto da boa caricatura (…). A caricatura 

impessoal, a única que lá fora tem feito grandes artistas, não é conhecida em 

Portugal.(…) É preciso fazer-lhe desviar a atenção para a caricatura social, para a 

caricatura de costumes, enfim, para a verdadeira caricatura: a impessoal.(…) Queremos 

fazer um jornal como o Rire, um jornal em que cada um colaborará com a sua 

especialidade (…) Entretanto a caricatura é ridícula e miseravelmente paga…(…) O que 

lá fora se paga ao medíocre não o encontra cá o consagrado.593
   

 

Feita em jeito de balanço e prometendo continuidade, com conferências, jornal 

humorístico e o mais que nunca se concretizou, a entrevista de Cristiano abre caminho a 

algumas interrogações, sobretudo respeitantes a ausências incompreensíveis, casos dos 

seus camaradas de grupo coimbrão, Fernando Correia Dias (1892-1935) e Luís Filipe 

(1887-1949),594 e mesmo a decisão de Leal da Câmara de optar pela exposição 

individual poderá causar estranheza, embora ele fosse já um consagrado com larga 

estada em Paris e, como atrás dissemos, também apresentar mobiliário. A Ilustração 

Portuguesa, em 1911, mostrava-o no seu atelier parisiense, em diversas páginas, 

embora o a-propósito fosse uma sua vinda a Lisboa. Fugira do país devido às 

perseguições monárquicas, desencadeadas pelos seus desenhos irreverentes do rei e, 

quando estava na iminência de ser detido, resolvera tentar Madrid, mas não lhe sorrira a 

sorte na capital espanhola. Trocou-a por Paris, que o adoptou, desde que o fez sorrir 

alegremente e por extensão o deu a conhecer a toda a Europa quando ele se lembrou de 
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 - A caricatura em Portugal, Fala Cristiano Cruz, in A Capital, 1.ª série, 15 de Agosto de 1912, p. 8. 
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 - Idem, ibidem. 
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 - Luís Filipe Gonzaga Pinto Rodrigues. 
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fazer as mais espirituosas caricaturas dos soberanos europeus.595 A sua visita, aliás, 

destinava-se não apenas a matar saudades, mas também a falar nos meios intelectuais 

da caricatura universal, por sinal a convite de A Sátira,596 que, no número derradeiro, 

garantia ter assegurado os seus serviços.  

Quanto à ausência daqueles nomes coimbrões citados, esta teria ficado a dever-se — 

segundo carta recebida por Cristiano Cruz — à personalidade difícil do detestado 

Joaquim Guerreiro.597
 Assinale-se, por mera curiosidade, o que Jorge Barradas, por 

exemplo, diz dele, em 1963:  

Quis o acaso que eu conhecesse um rapagão, mulato, jeitoso, bem parecido, dado à 

galhofa, cristão baptizado com o nome de Joaquim e de apelido Guerreiro. Fundara o 

simpático moço, mas aleijado desenhador, uma revista humorística de vistoso aspecto, 

para o tempo coisa de assinalar.(…) J. Guerreiro convidou-me para colaborar de parelha 

com os que nessa época praticavam uma sensaboria a que chamavam caricatura e 

veneravam como bonzos o culto do R. Bordalo.(…) Não cheguei todavia a colaborar, 

porquanto a infelicidade que no nosso País as boas ideias a fulminou sem que deixasse 

memória.598
   

 

Voltemos a Leal da Câmara, para sublinhar a sua ânsia de conferir um estatuto digno à 

caricatura — ele que a fazia com sucesso em Paris, ao tempo capital do mundo —, esse 

género artístico a que Barradas chamava sensaboria e Cristiano desejava impessoal, ou 

seja, nenhum deles se sentia satisfeito com a forma como por cá a praticavam. Não 

apenas a temática se resumia a questão, mas a traço, intenção, traduzir-se a imagem 

cada vez mais como ser auto-suficiente… Que podiam fazer para mudar a situação que 

corresponderia, invariavelmente, a uma alteração de gosto e de mentalidade do público 

consumidor? Levá-lo a ver mais, mais e mais… O 2.º Salão dos Humoristas surgiria em 

1913, igualmente com três salas do Grémio Literário atulhadas com mais de três 

centenas de obras, ficando o catálogo com capa inovadora de Cristiano Cruz a dispor de 

um texto do humorista André Brun (1881-1929), que, a dada altura, afirma: A arte do 

verdadeiro humorista deve ser feita da análise e chegar à síntese. Do caso que observa 
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 - Leal da Câmara em Lisboa, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 275, 29 de Maio de 1911, pp. 

683-687. 
596

 - Idem, ibidem. 
597

 - A afirmação está contida num postal enviado por Cristiano Cruz a Cardoso Martha, citado por 

Osvaldo Macedo de Sousa in catálogo da exposição no Museu Leal da Câmara, 1997,  integrada nas 

Comemorações dos 150 anos da Caricatura em Portugal.  
598

 - Um artista confessa-se, entrevista com Jorge Barradas, in Diário de Lisboa, edição de 5 de 

Dezembro de 1963, suplemento Vida Literária e Artística, pp. 24-25. 
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deve tirar sempre uma conclusão e todos os processos de factura de que lance mão 

devem tender a pôr em relevo essa conclusão, que se deve apresentar nítida e clara. 

Malhas que o império tece, como diria o Pessoa de Orpheu — revista que possui 

estética marcadamente própria, mesmo a nível da ilustração —, os dois artistas, o do 

traço e o da palavra, atrás mencionados, iriam encontrar-se muito longe do Chiado, 

dentro de quatro anos, em ambiente muito menos divertido… 

Como para irritar particularmente um dos principais expositores, a Ilustração 

Portuguesa, que foi parca em referências e nula em imagens, publicou um simples 

apontamento assinado pelo médico militar e dramaturgo de sucesso Júlio Dantas: 

Nas três salas do rés-do-chão do Grémio Literário, onde se instalaram os humoristas, 

encontra-se aquilo de que mais precisa a arte portuguesa: mocidade e talento. A maior 

parte dos expositores oscila entre os 17 e os 25 anos. Os trabalhos de Leal da Câmara, e 

em especial o Melhor Beijo, em que a figura multicor de Arlequim surge, junto a um 

fauno de pedra, num recanto verde de bosque, — são obras-primas. Admiráveis os 

portraits-charge de Valença, feitos à maneira de Leandre. Cheios de movimento e de 

expressão os bronzes, os gessos e as terracotas pintadas de Ernesto do Canto. Muito 

interessantes algumas aguarelas de Castañé, de  Cristiano Cruz, de Almada Negreiros, 

etc. Humoristas? Rigorosamente, não. O humorismo, forma hipertrófica da verdade, — 

a verdade sob pressão, como diria Bergson, — exige mais desenho, mais metier, mais 

observação, mais preparação, mais academia do que nenhum outro processo de sátira 

plástica, porque vive, precisamente, dessa ‘exactidão desconcertante’ que Taine tão bem 

caracterizou. O que há mais, no Grémio Literário, é impressionismo; em todo o caso, o 

que lá há, incontestavelmente, —  é talento.599  

Mas havia mais coisas, sobretudo uma clivagem nítida entre velhos e novos, presenças 

significativas como Leal da Câmara, Mily Possoz e António Soares, todos cada vez 

mais a chamarem a si a designação de modernistas e a deixarem cair a de humoristas, 

enquanto os primeiros, desaparecida a convivência do ano transacto patrocinada pela 

bênção vinda do além do grande Rafael, resolveram lançar mão de argumentos 

nacionalistas para atacarem a concorrência. Assim, surgiam os já velhos apodos de 

estrangeirados (não dissera o autor de A Severa que Valença imitava Leandre?) — que 

A Capital, porventura tocada por razões difíceis de descernir, fazia um ataque veemente 

aos novos. Dantas ainda lhes reconhecera talento, embora visse impressionismo onde ele 

certamente minguava, mas o vespertino entrava a matar: 
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 - Júlio Dantas, O Salão dos Humoristas, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º382, 16 de Junho de 

1913, p. 787. 
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(…) Se nos alegra o número de trabalhos e a sua perfeita execução, e por vezes a 

originalidade das ideias, contrista-nos ao mesmo tempo ver a subserviência com que a 

maioria dos expositores imita a caricatura estrangeira, desprezando e deixando esquecer 

os tipos e costumes genuinamente portugueses, e que caracterizam a nossa sociedade. A 

caricatura em barro essa é que reproduz verdadeiros tipos nossos, aplicando um cáustico 

violento em alguns ridículos cultivados entre nós.600
    

Da caricatura em quadros, para o anónimo feroz plumitivo, só se salvava a primeira das 

três salas do rés-do-chão do Grémio cedidas aos artistas. Uma das paredes estava 

inteiramente ocupada por obras de Valença e Rocha Vieira  (1883-1947), e, salvo mais 

um ou outro trabalho, dir-se-ia que se estava vendo uma exposição no estrangeiro, pois 

tudo são figuras francesas ou alemãs, tudo são costumes estrangeirados; de português, 

genuíno, caracteristicamente português, pouco há.601 Resistiam à invasão franco-alemã 

(dois povos que estavam em vésperas de demonstrar quanto se amavam), uma obrinha 

de Manuel Gustavo, Os pretinhos de Colaço (1868-1942)602, e a Lavadeira do burro 

(tanto ela como ele de certeza profundamente nacionais), de Sanches de Castro (1888- 

1934), pioneiro da aviação nacional. Preocupação do articulista: não vem no catálogo 

um quadro que chama a atenção pela boa observação do assunto e é um tipo bem 

português. Título da obra: a Mulher que fuma. Gostou o crítico de reconhecer num 

trabalho de figuras articuladas Bernardino Machado e noutro Afonso Costa e António 

José de Almeida (razão tinham Cristiano Cruz e Veiga Simões, por essa altura colocado 

em Londres), e apreciou Galegos dormindo, de Nunes Ribeiro (1883-?).  

Em contrapartida, o crítico de O Occidente, António Cobeira, entendia perfeitamente o 

que estava a ver e, mais, congratulava-se com o que poderíamos chamar o crescimento 

dos novos: 

A caricatura transfigura-se em fantasia. Sileno divinizou-se e tomou a forma de 

Diónisos. Os traços caricaturais que eram ontem prosa chalra e galhofeira, são hoje 

desenhos melódicos, surdinas de arcos, palhetas evocando as harmonias da distância. O 

desenho esmais em tonalidades musicais. Os ecos já não acordam ao apelo da 

gargalhada. O sorriso comove o silêncio da natureza. (…) Dantes a caricatura visava 
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 - A exposição dos humoristas portugueses, in A Capital, edição de 6 de Junho de 1913.  
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 - Idem, ibidem. 
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- Jorge de Jesus Maria Cesário Sebastião Eusébio Raimundo Lopez de Macnaman Rey Colaço, nascido 

em Tânger e falecido em Caxias, artista fundamental no renascimento da azulejaria portuguesa.  
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directamente o grosso público alvar por motivos e intuitos.(…) Abria uma galeria longa 

de carnaval — deste carnaval da parvónia chalaceador e pelintra.603
  

O crítico António Cobeira gostou particularmente daquelas figurinhas evocativas e 

graciosíssimas em barro e bronze, que Norberto Correia e Ernesto do Canto 

expuseram, e o primeiro, nota, tem também trabalhos em quadro que o não 

desmerecem. Nota que no segundo se evidencia mais claramente um fim moral, porque 

quase todas as suas estatuetas têm as suas contre-parties (se há uma sobre a possível 

fadiga pela vida de prazer, perto está a Fatigada pela vida de sofrimento). Saúda Stuart 

chegado de Paris a tempo de expor três ou quatro produções de maravilha, reafirma a 

sua admiração por Cristiano Cruz (sabe arrancar um efeito imperecível dos seus 

mínimos trabalhos) e sobre Almada afirma:     

Almada Negreiros é um mancebo que tem na Arte o fim e o futuro da sua vida. Sem ela 

— não seria nada. Com ela — quem pode adivinhar aonde ele chegará? A sua Musa é 

irrequieta, fogosa, imperiosa, amimalhada de caprichos e requintes.(…) distingue-se por 

um polimorfismo infatigável e desanuviante, por uma visão estética superior e o senso 

nítido do colorido.   

Quanto a Jorge Barradas, artista-dandy, artista elegante, as suas obras evocam o 

sorriso meigo, o sorriso sem trejeito,(…) esmaia tintas sobre o papel, delicadamente, 

como o músico passa o arco sobre as cordas em surdina do violino. O madrileno 

Adolfo Castañé (1887-?)604 em O Cego e a Luz projecta efeito intenso e embargante, 

pois o relevo do quadro é dado, não por tonalidades, mas por linhas cruas e 

profundamente vincadas. Também Saavedra Machado alardeia talento e regista os 

trabalhos de José Luís Junior por uma certa graça ingénua e saudável (um é a caricatura 

de um fadista a tocar guitarra e intitula-se O Choradinho, enquanto no salão anterior 

fora Castañé a parodiar Os émulos da Severa). Termina com uma menção aos 

consagrados. Para quem quisesse e soubesse ver, portanto, o 2.º Salão dos Humoristas 

não era aquela horrível terra estranha e impiedosamente estrangeira, atentatória das 

lavadeiras, dos burros nacionais e dos galegos, que era como se nossos fossem… 

Convirá dizer que o autor desta crítica, António Cobeira (1892-1959), foi amigo íntimo 

de Fernando Pessoa e de Mário de Sá-Carneiro, que lhe dedicou o poema Salomé. 

Professor liceal em Coimbra e ele próprio poeta, incentivava os seus alunos mais 

dotados a tomarem consciência da vocação das letras, como aconteceu com Manuel 
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 - António Cobeira, Crónica Ocidental, in O Occidente, n.º 1241, 20 de Junho de 1913, pp. 173-175.  
604

 - Adolfo Rodriguez Castañé cedo trocou a Espanha por Portugal, foi discípulo de Jorge Colaço  e 

colaborou em diversas publicações, entre as quais a Seara Nova.  
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Alegre, que o recorda e até fez dele personagem de um conto (O Homem do País 

Azul).605
  

Repudiando as acusações de estrangeiros e cosmopolitismos, que se repetiam por parte 

de alguns consagrados, estes modernistas do traço destinado à crítica de pessoas e 

costumes, não resistiram a responder em tom mais increspado às acusações, nesse 

sentido, feitas pelo aguarelista Alberto Souza (1880-1961), que os acusava de 

desnacionalizarem a caricatura nacional e atacarem-lhe assim os respectivos 

pergaminhos. Cristiano Cruz responderia, em resumo, que o também caricaturista 

possuía o furor patriótico de todos aqueles que não vêem numa obra de arte se não as 

tintas.606 Explica que o que está em jogo é a reformulação estética de todas as artes em 

Portugal. A legenda dos novos, afirma, consiste em ‘guerra à bota-de-elástico!’ 

Sinónimo de avesso a novidades, o epíteto iria fazer curso famoso nas polémicas 

caseiras, bastando para tanto pensar no Manifesto Anti-Dantas, de Almada Negreiros, 

em 1916, que, aliás, possui uma alusão directa ao aguarelista em causa, por sinal amigo 

do dramaturgo visado e invariável autor das capas dos seus livros. Os novos iriam, 

entretanto, prosseguir com as suas exposições, saltando 1914, ano do começo da 

Primeira Grande Guerra,
607

 surgindo com o 1.º Salão dos Humoristas e Modernistas, no 

Porto, em Maio de 1915, no salão de festas do Jardim Passos Manuel, como nos dá 

conta Silva Passos nas colunas de A Capital. Organizado por Nuno Simões, Lebre e 

Lima e Diogo de Macedo, o salão no geral agrada ao crítico, que vê na representação de 

Cristiano Cruz exageros quase futuristas, detecta um ou outro estrangeirismo, mas, 

honra lhe seja feita, saúda Amarelhe, destaca Balha e Melo, agradam-lhe as caricaturas 

de Norberto Correia e louva a sr.ª D. Maria Clara, que outra não é que o escultor Diogo 

de Macedo… e, claro, esbarra com o talento de Salazar (Abel), que não é bem um 

humorista, antes um pintor destinado para grandes triunfos, cujos croquis valeriam 

uma crónica inteira, embandeirada em elogios. Uma advertência a Sanches de Castro: 

ou quis troçar exageradamente com o público ou enlouqueceu. Faz votos para que 
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 - Cf. Manuel Alegre, Arte de Marear, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2002, p. 199.  
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 - Cristiano Cruz, in Diário da Tarde, edição de 28 de Maio de 1913, primeira página.  
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 - Convém realçar que em 1914, no Salão da Primavera da SNBA, puderam expor alguns novos, como 

Domingos Rebelo, Dordio Gomes, Armando de Basto, Eduardo Viana ou Mily Possoz, embora esta 

última já costumasse apresentar ali obras desde 1909. Representava esta abertura o reconhecimento, por 

parte da instituição, do aparecimento no País de cultores de novas opções estéticas com valor para serem 

exibidos naquelas venerandas salas. Tratou-se, porém, de uma vez sem exemplo — e o começo da década 

seguinte iria ficar assinalado pela recusa dos novos de ficarem à porta…pelo menos sem luta. Ficaram 

mesmo, claro, apesar das acções empreendidas em 1921 e 1922.  
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volte, completamente curado, ao respeito dos seus concidadãos.608 Fora anunciado que 

Amadeo Souza-Cardoso se faria representar, mas, claro, tudo não passou disso… 

No ano seguinte, o Porto terá ao seu dispor dois salões artísticos (relativamente) 

avançados, o dos Fantasistas, no Palácio da Bolsa, em Janeiro, e o 2.º Salão dos 

Modernistas, no local onde decorrera o anterior. O primeiro, reunindo consagrados e 

novos e actuando como elemento agregador Leal da Câmara, visitava diversas artes, 

desde o desenho e o óleo às artes gráficas, mostrando-se o sentido utilitário e não 

apenas artístico dos objectos expostos. De salientar que nomes já conhecidos, como 

Almada ou Barradas, primavam pela ausência. A segunda mostra citada, surgida em 

Maio, não diferia substancialmente da anterior, embora com menos artistas 

representados e mais equilibrado no tocante à qualidade das obras expostas. A presença 

de Cristiano Cruz resumia-se a um único trabalho e o seu colega de Coimbra, Luís 

Filipe, expunha, finalmente, num destes eventos, antes de rumar ao Minho natal, para, 

munido do canudo de licenciado em direito, fazer vida de advogado e voltar (quase 

completamente) as costas ao desenho.  

Os novos foram, na generalidade, aproveitando as (sempre poucas) oportunidades 

surgidas, como a Galeria das Artes, improvisada no Salão Bobone por José Pacheko, 

arquitecto pela graça de Deus, como ele costumava dizer e futuro director da revista 

Contemporânea (1922-1926). A crer no crítico da Atlântida, Victor Falcão, quem por lá 

passasse não dava o tempo por perdido, antes pelo contrário, não se sentiu espectador 

algemado da tragédia lancinante que é a notória decadência da família portuguesa — 

simbolizada na tristeza do fado gemido pela guitarra eternamente dolorida
609

 — como 

temia, antes rejuvenescido ao ver artistas espontâneos e notáveis, como D. Alice Rey 

Colaço (1893-1978)
610

 e Jorge Barradas, cujos trabalhos nem sequer fazem jus às suas 

reais possibilidades, no dizer do crítico. Este registou com apreço um pastel decorativo 

de António Soares (apodado de caricaturista e que é, por tendência natural, um pintor e 

um escultor), destaca a participação de Francisco Smith, mas guarda os maiores elogios 

para Almada Negreiros e José Pachecko. Diz do primeiro que ele trabalha, defeito 

gravíssimo na pátria dos preguiçosos máximos, chama-lhe o mais esbelto peregrino da 

Beleza e da Cor, podendo, caso quisesse alinhar com academismo dominante, ganhar 
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 - Silva Passos, No Salão dos humoristas do Porto, As manchas de Salazar, in  A Capital, 21 de Maio 

de 1915.  
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 - Segunda das quatro filhas do compositor e pianista Alexandre Rey Colaco, Alice é uma das 

ilustradoras mais imaginativas e dotadas do nosso primeiro modernismo, baseando-se muitas vezes em 

temas populares, rompendo com os cânones académicos de Roque Gameiro ou Alberto Souza.   
610

 - V. F. (Victor Falcão), A Galeria das Artes, revista Atlântida, n.º 14, vol. IV, 1916, pp. 144-147. 



307 

 

rios de dinheiro como pintor retratista da moda. Aliás, por revelar génio, é 

incompreendido do vulgo e rebaixado pelos pelotiqueiros da crítica.
611

 Os elogios a 

Pacheko são pelas qualidade de arquitecto. Também a exposição de arte da revista Alma 

Nova, dirigida por Saavedra Machado, efectuada em Lisboa, nos finais de 1916, no 

salão do Teatro de São Carlos, segundo a resenha de Henrique de Vilhena,
612

 dada à 

estampa na publicação promotora da mostra, patenteava um leque de artistas demasiado 

ecléctico, destacando-se dos novos os nomes de Stuart, Dordio Gomes, Diogo de 

Macedo, José Leitão de Barros, Mily Possoz. Em 1917, no Porto, já com Portugal como 

potência beligerante (a Alemanha declarara-nos guerra em 9 de Março de 1916), Leal da 

Câmara promovia uma exposição de humorismo de Arte e Guerra, na Societé Amicale 

Franco-Portugaise, que, além do próprio, contava com trabalhos, nomeadamente, 

quanto aos novos, de António Soares, Armando de Basto e Diogo de Macedo. A 

conflagração mundial era tema de muitas ilustrações que então se publicavam, 

figurando entre os seus autores diversos nomes estrangeiros. Só em Novembro de 1919, 

terminadas as hostilidades, a grande cidade nortenha acolheria mais um Salão de 

Humoristas, o terceiro, no espaço de honra do Jardim Passos Manuel, sobressaindo os 

trabalhos de Eduardo Viana, com uma violência pictural salvadora que espantou os 

visitantes,613 como sublinha José-Augusto França, e congregando Armando de Basto e 

Diogo de Macedo, António Lino, Carlos Carneiro e  Octávio Sérgio, além de Alice Rey 

Colaço e Mily Possoz, que já haviam exposto pelo menos duas vezes em conjunto em 

Lisboa, apenas as duas. Logicamente, a intervenção de Viana, com o seu colorido 

futurista, comprometia seriamente a designação de humoristas com que se apresentavam 

os expositores. O terceiro Salão lisboeta dos Humoristas-Modernistas decorreu em 

Julho de 1920, no Teatro de São Carlos, tendo por principal organizador Emérico 

Nunes, que, inspirando-se no que Leal da Câmara fizera no Porto — e sentindo 

porventura que o chão humorista lhe estava a fugir debaixo dos pés —, procurou 

refúgio nas diversas artes, desde a arquitectura às gráficas, passando pelas demais, algo 

que com coerência só se atingiria por cá em 1930, com o I Salão dos Independentes, 

tendo Diogo de Macedo e Jorge Segurado ao leme, na procura de demonstrar ao público 

a chamada função social da arte. De salientar que nesta mostra de 1920 se apresentava, 
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 - Idem, ibidem.  
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 - Henrique de Vilhena, Exposição de Arte da Alma Nova, in Alma Nova, ano II, n.º 20, Dezembro de 

1916 a Fevereiro de 1917.  
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 - José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XX (1911-1961), Venda Nova, Bertrand Editora, 

3.ª edição, 1991, p. 51.  
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numa nota internacional, entre outros artistas estrangeiros, sobretudo do país vizinho, o 

pintor Daniel Vázquez Díaz (1882-1969), que viria a ser conhecido como um vulto 

importante da pintura espanhola do século XX. Tendo vivido em Paris nos primeiros 

anos da passada centúria, chegou a expor com Picasso. O cubismo tornar-se-ia numa 

referência constante na sua obra, e, regressado a Espanha, embora tocado pelas 

vanguardas, usou, nas suas composições, elementos simbolistas e classicizantes. Tinha a 

preocupação de inovar moderadamente, como demonstram as muitas paisagens e os 

numerosos retratos de que foi autor. Fixou na tela o escol da intelectualidade espanhola, 

desde o escritor e filósofo Miguel de Unamuno aos poetas António Machado, Juan 

Ramón Jimenez e Federico García Lorca. Alguns dos quadros mais representativos de 

Vázquez Díaz, como as quadrilhas dos toureiros Frascuelo, Lagartijo e Mazzantini, 

obras de 1936, pertencem hoje ao acervo do Museu Reina Sofia, de Madrid. Segundo a 

Ilustração Portuguesa
614

 dava conta nas duas páginas que concedeu ao evento, não 

apenas o ministro da Espanha e o cônsul estiveram presentes na jornada inaugural e 

pousaram com alguns dos nossos artistas, como os novos estavam, ainda, representados 

em proporção significativa: os veteranos Barradas, Emérico, Stuart, Ernesto do Canto, 

Almada, Sanches de Castro, Menezes Ferreira (ex-combatente das trincheiras da 

Flandres), Cristiano Cruz (também ex-integrante das tropas portuguesas em França, 

como médico veterinário, mas já em Moçambique, para fazer carreira civil, dado o 

Exército não lhe ter reconhecido a experiência como oficial miliciano para passar ao 

quadro permanente com o posto a que se julgava com direito); os mais modernos nos 

salões de humoristas, Armando de Basto, Leal da Câmara, José Pacheko, bem como 

Balha e Melo; e os estreantes Bernardo Marques, Ruy Vaz e Alberto Teles Machado, 

um dos mais referidos pela crítica perante a estranheza da sua originalidade. Destes 

seria o último a impressionar mais pela estranheza e a forma assertiva como abordava os 

temas, mas nem por isso faria longa carreira nas asas da fama. Como afirma José-

Augusto França, o visado, Alberto Teles de Hutra Machado (1897-1969), que também 

era dado às letras, realizaria algumas exposições individuais ao longo das décadas 

seguintes (a última terá sido no SNI, em 1948), enveredando por uma pintura religiosa 

de carácter místico e influência primitivista.615 De salientar que redigiu um manifesto de 
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 - A 3.ª Exposição do Grupo dos Humoristas Portugueses, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 752, 

19 de Julho de 1920, pp. 41-42. 
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 - J-A- França, op. cit., p. 543. 
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que surgiram publicados excertos em 1926,616 em prol, da espontaneidade e da 

sensibilidade do artista, considerado por França assaz banal,617 surgindo versos seus e 

textos de natureza ensaística em diversas publicações, nomeadamente Athena, 

Presença e Contemporânea. Bernardo Marques (1898-1962) será uma figura marcante 

como artista gráfico, ilustrador de traço requintado e um dos mais importantes 

colaboradores de António Ferro nas actividades do SPN em Portugal e no estrangeiro. 

Adiante disso falaremos e também das suas ilustrações expressionistas para um livro de 

combate declarado ao fado, produto das charlas radiofónicas de Luís Moita aos 

microfones da então novel Emissora Nacional (1936)
618

. De Ruy Vaz (1891-1955) há a 

salientar a direcção da Athena
619

 com Fernando Pessoa. Ainda surgirá na capital mais 

uma mostra classificada como de autores de caricaturas, a IV Exposição, em 1924,620
 da 

qual não achamos rasto nos jornais da época, certamente mais preocupados com a 

situação do País e o raid aéreo Lisboa-Macau de Brito Pais e Sarmento de Beires. É 

também nesse mesmo ano que expõe Mário Eloy (1900-1951), com Alberto Cardoso, 

no salão da Ilustração Portuguesa, e, enquanto o crítico Artur Portela classifica este 

último como um impotente que sufoca as suas raivas, pintando sem coerência, sem 

intenção e sem assunto,621 refere-se ao primeiro como um modernista de síntese, que, 

segundo Portela, quer voar rapidamente, quando tem de andar devagar e com 

cuidado.622 Para ele, Eloy revela-se um artista dramático, que serve-se nas suas 

manchas (…) poderosamente, da tinta sombria, donde ele extrai expressivas sínteses de 

sofrimento humano, que sobe a inexploradas altitudes de horror — horror-espectro, 

horror-fantasma, horror-larva.623
     

Quando já parecia coisa do passado, surgiria na capital do Norte um derradeiro Salão 

dos Humoristas, em 1926, pelo frio de Novembro, convidando o respeitável público a 

apreciar trabalhos de diversos artistas, no Salão Silva Porto, com predominância para os 

da região — e que, por ironia, hoje é sobretudo mencionado pela participação de Carlos 
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 - Dados à estampa in ABC, edição de 23 de Setembro de 1926. 
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 - J.-A. França, ibidem. 
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 - Cf. Luís Moita, O Fado, canção de vencidos, ilustrações de Bernardo Marques, Lisboa, Empresa do 

Anuário Comercial, 1936.  
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 - Existe do mensário Athena (Vol. I, Outubro de 1924 a Fevereiro de 1925, cinco números) uma 

edição fac-similada publicada pela Contexto, Lisboa, 1983 e outra de 1994.  
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 - J-A- França, O Modernismo na  Arte Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 

1980, p. 110.  
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 - A.P. (Artur Portela), Pintores modernistas no salão da Ilustração Portuguesa, in Diário de Lisboa, 

edição de 18 de Março de 1924, p. 5. 
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 - Idem, ibidem. 
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 - Idem, ibidem. 
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Botelho (1899-1982), mais tarde conhecido como o pintor de Lisboa. Se sobre alguns 

participantes desta e de outras mostras congéneres o aspecto humorista podia parecer 

forçado, este autor iria manter uma enorme e continuada actividade no desenho 

humorístico, sobretudo no Sempre Fixe, onde os seus Ecos da Semana, com as 

divertidas, críticas e ultra-lisboetas personagens, permaneceram por mais de duas 

décadas. Fundado em 1926 por um dos proprietários da empresa do Diário de Lisboa, 

Pedro Bordalo Pinheiro, o semanário humorístico contaria com a colaboração de 

Almada, Stuart, Barradas, Amarelhe, Valença, Bernardo Marques e outros mais. Já o 

mesmo não se podia dizer do salão portuense em apreço, onde se podiam observar, 

apesar de tudo, trabalhos de Emérico Nunes, de dois desenhadores de temas militares, o 

tenente-coronel Brusco Junior e o capitão Menezes Ferreira, de Octávio Sérgio (1896-

1965) e Roberto Nobre (1903-1969), ainda não absorvido pelo cinema... Rezam as 

crónicas que por lá estavam também pendurados alguns desenhos de Amarelhe e Lino 

António. 

De qualquer forma, os humoristas ou que por isso passavam, com os seus altos e baixos, 

foram semeando uma nova estética, sem dúvida moderna, ao longo de mais de uma 

década, mesmo que às vezes tenham pensado que o Chiado é o mundo ou pode 

constituir (ou substituir) a pátria.
624

 Deixaram para trás alguns mitos, ligados a carreiras 

não concretizadas, seja por azares da vida ou devido a escolhas profissionais diversas 

das artes plásticas. Na miríade de publicações humorísticas de vida mais ou menos 

breve, surgidas desde os finais do século XIX e as duas décadas da centúria seguinte —  

ou nos suplementos de jornais com essa temática de crítica social risível —, deixaram 

não apenas formas mais modernas de comunicação, como exemplos de um novo gosto e 

maneiras muito mais subtis de caricaturar, dentro de uma sociedade com uma forte 

dominante hipócrita e avessa a mudanças. Abriram com um sorriso, por vezes amarelo, 

caminho para experiências artísticas certamente mais consistentes e inovadoras — e 

ainda hoje muitas das suas obras são um autêntico regalo para os olhos. Constituíram 

factores da maior importância na renovação das nossas artes gráficas — e alguns deles 

irão povoar as décadas seguintes, trabalhando em publicações, nas capas e ilustrações de 

livros, fazendo cenários e figurinos para os palcos, colaborando no cinema, integrando 

as iniciativas de propaganda do Estado Novo ou participando na representação do País 
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A Pátria, edição de 12 de Julho de 1920, primeira página, sob a epígrafe A exposição dos Humoristas e 
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além-fronteiras. De lembrar que o modernismo de que muitos dos nomes atrás citados 

foram pioneiros irá influenciar os populares espectáculos da revista à portuguesa, 

conferindo-lhes uma exigência de bom gosto a que o público teve de se começar a 

habituar. Alguns desses artistas plásticos limitaram-se a experiências mais ou menos 

pontuais, como sucedeu com Jorge Barradas, António Soares, José Leitão de Barros 

Sarah Afonso, Raquel Roque Gameiro, Júlio de Sousa, Tomás de Melo (Tom), Carlos 

Botelho ou Stuart Carvalhais. Segundo o historiador Vítor Pavão dos Santos, o 

modernismo chegou aos palcos portugueses, precisamente, através da revista,625
 

intimamente ligada à difusão do fado, e, portanto, os seus intérpretes também foram  

beneficiados com a nova estética. O primeiro cenário modernista, uma Lisboa algo 

cubista, com as suas casas dançantes rematadas pelas ruínas do Carmo e o Elevador 

de Santa Justa, foi desenhado por Almada Negreiros para uma pequena revista de 

Verão, em 1925, levada à cena pela Companhia Lucília Simões-Erico Braga, intitulada 

Chic-Chic. No ano seguinte, o mesmo artista juntamente com Jorge Barradas 

desenharam a ‘bluette’ Pomada Amor, e, em 1927, Almada seria convidado, pela 

Companhia Rey Colaço Robles Monteiro, a encarregar-se dos arranjos cénicos da 

revista carnavalesca Actualidades de XPTO, mas os cenários modernistas estavam a 

sofrer uma falsa partida. Seria necessária a intervenção do então crítico teatral António 

Ferro, no Diário de Notícias, condenando a falta de gosto e inépcia dos cenógrafos 

tradicionais, para que estes publicamente se sentissem atingidos. Como detestavam o 

modernismo, no dizer de Augusto Pina, erigido em porta-voz, percebia-se que dali não 

poderia sair qualquer solução.626
 Esta surgiria com outros nomes e mentalidades abertas 

à inovação, sendo considerado como o mais importante contributo o de José Barbosa 

(1900-1977), ao dar forma e cor à revista Água-Pé (1927). Não se ficou este cenógrafo 

pela revista, porque cedo Amélia Rey Colaço requereu o seu engenho para outros 

géneros teatrais, tendo concebido trabalhos para peças de Gil Vicente, Shakespeare, 

Garrett, Bernard Shaw, etc. Muitos outros trabalhos se seguiram. Outros nomes 

significativos: Maria Adelaide Lima Cruz (1908-1985), Armando Bruno (1907-1989), 

e, claro, Pinto de Campos (1908-1975).     

É um facto que desde os anos 20 do século passado algumas exposições, 

necessariamente destinadas a certas elites lisboetas (Os Cinco Independentes, Lisboa, 

1923; I Salão de Outono, 1925; II Salão de Outono, 1926), surgem numa cidade que se 
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está a modificar, procurando modernizar-se em novas formas de convívio. Vão surgir 

bares, clubes — como o Bristol, decorado por modernistas —, cafés diferentes, espaços 

com chamativos néons coloridos. Jorge Segurado desenha um York Bar de inspiração 

norte-americana ao Chiado — e Cristino da Silva projecta um complexo e engenhoso 

edifício com escadas rolantes, o Capitólio, misto de cervejaria e cinema, para o Parque 

Mayer, que só verá a luz do dia na década seguinte.627 A Brasileira do Chiado, local de 

encontro de jornalistas, homens de letras e artistas plásticos, seguindo uma via de 

modernização estética aconselhada pelo jornalista Norberto de Araújo, irá ter uns 

controversos painéis modernistas, que dariam polémica e caricaturas, neste meio 

acanhado incapaz de aceitar a genialidade de Amadeo Souza-Cardoso ou valorizar o 

futurismo espectacular de Almada, bem patente naquela iniciática Conferência Futurista 

do Teatro República (antigo D. Amélia), na tarde de 14 de Abril de 1917, quando no 

melhor estilo do que hoje chamaríamos marketing apelativo, houve inclusive a 

preocupação de avisar que alguma da linguagem utilizada poderia chocar ouvidos 

femininos. Rezam as crónicas, todavia, que muito difícil seria escandalizar as duas 

únicas senhoras presentes, sendo que uma delas era conhecidíssima na noite lisboeta, a 

cabo-verdiana Preta Fernanda — e a outra dama encontrava-se estabelecida no mesmo 

ramo de actividade da primeira. Pena foi que não houvesse repórter à época (que se 

saiba…) que as inquirisse sobre o que tinham achado do Ultimatum Futurista às 

Gerações Portuguesas do Século XX, declamado certamente com garra por Almada, do 

Manifesto Futurista da Luxúria, de madame de Saint-Point, que ele traduzira, e na 

mensagem do “papa” do futurismo, Marinetti, contida em Music-Hall et Tuons le Clair 

de Lune. Presença desconcertante e saltitante entre diferentes géneros artísticos e 

diversos modos de os tratar (certeiramente Pessoa falaria em polimorfismo da sua arte e 

poliaptidão 628
), Almada mostrar-se-á, ao longo da sua preciosa carreira como escritor e 

artista plástico, sobretudo um poeta com imaginário riquíssimo, desde os primeiros aos 

derradeiros trabalhos. Do cartoon de A Sátira ao Começar da sede da Fundação 

Gulbenkian, conseguiu ser um permanente agitador do bom-gosto num panorama 

criativo que porventura nunca o mereceu, e, na forma sorridente como sempre aceitou 

inúmeras incompreensões e algumas honrarias, afirmou-se (também) como um 

verdadeiro e superior humorista. 
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4.3.2.1 — Fernando Correia Dias: uma tragédia luso-brasileira 

 

Se de Cristiano Cruz ainda falaremos adiante, parece-nos que conviria dizer alguma 

coisa de um talento quase ignorado, ou, pelo menos, apenas celebrado de forma muito 

localizada geograficamente. Referimo-nos a Fernando Correia Dias (1892-1935), que 

nunca participou em qualquer dos salões atrás referidos. Pertencente ao grupo de 

Coimbra e colaborador de diversas publicações, desde A Farsa e A Águia até à Sátira, 

passando pela direcção artística de A Rajada, o artista decidiu ir para o Brasil 

procurando porventura trabalho mais certo e minimamente remunerado. Antes de o 

fazer, porém, decide mostrar o que vale expondo em 1914, no salão da Ilustração 

Portuguesa, que lhe dedicará uma página elogiosa629
. Senhor de um risco seguro e 

pleno de imaginação nas composições, amigo de modelar pequeninas figuras de barro, 

numa elegância não inferior à de Barradas, é alguém que: 

Num traço sóbrio dá as impressões mais vivas. Umas vezes é o artificioso feminil com a 

sua graça, outras a nota saltitante de uma ironia, ainda o quadro trágico e a blague 

caricatural que não fere. Tem, sobretudo, esse artista, que surge já sem defeitos, um 

pessoalismo encantador em tudo que produz. (…) Basta percorrer a exposição, fixar 

uma a uma as caricaturas, os desenhos, os barros e tem-se logo a impressão de que é 

alguém quem, com uma larga aspiração artística, com uma audácia interessante de 

processo, assina aqueles trabalhos. O sr. Correia Dias apenas quis apresentar-se ao 

público em Lisboa, não tencionando vender nenhum dos seus trabalhos e partirá para o 

Brasil dentre em pouco.630 

 

Filho de um oficial do Exército, Fernando Correia Dias nasceu em Moledo da Penajóia, 

próximo de Lamego. Frequentou o liceu em Coimbra, travando ali conhecimento com 

os outros futuros artistas do chamado grupo — e, logo por essa altura, foi um dos 

fundadores de uma folha estudantil, em 1909, intitulada O Gorro. Dele diria, mais 

tarde, o futuro ministro plenipotenciário Alberto Veiga Simões que, nas suas 

caricaturas, o exagero consegue ter um sentido piedoso. O seu traço, como o de 

Cristiano Cruz, possui uma modernidade patente, embora fosse o futuro veterinário o 

mestre incontestado dos caricaturistas de Coimbra e, depois, mesmo os novos reunidos 
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em Lisboa e no Porto o olhavam como tal. Feitio bem diferente possuiria Correia Dias, 

avesso a expor os seus trabalhos, tirando a excepção atrás aludida. A sua ida para o 

Brasil e o seu enraizamento naquele país não terá sido tão fácil como por vezes se quer 

fazer crer e adiante veremos. Conseguiu trabalho na imprensa, e, na redacção da 

Revista da Semana, conheceu a professora e poetisa Cecília Meireles, com quem se 

casou em 1922, tendo o casal três filhas (Maria Elvira, Maria Matilde e Maria 

Fernanda). Ilustrador das obras da mulher e não só, Correia Dias faria estudos sobre a 

cerâmica dos índios da ilha de Marajó, utilizando os respectivos motivos numa cerâmica 

que visava preservar-lhes o património decorativo e a tradição artesanal. O sucesso 

obtido levou a que a Companhia Cerâmica Brasileira, ainda na década de 20 do século 

passado, fabricasse peças inspiradas nessa recolha feita pelo artista português, que, em 

1930, era objecto de um artigo na popular revista O Cruzeiro, com o significativo título 

de ‘Cerâmica Brasileira, a Obra Nacionalista de Correia Dias’. Estava-se, aliás, numa 

época de exaltação nacionalista, e, em 1934, o recém-criado Secretariado da Propaganda 

Nacional, através do seu director António Ferro, convida o casal a visitar Portugal. 

Cecília Meireles é já uma poetisa muito (justamente) reconhecida — e, se é o marido 

que conhece a intelectualidade nacional, desde Fernando Pessoa a Almada Negreiros, 

passando por muitos outros nomes, todas as atenções se concentram na atraente 

escritora brasileira. Parece que isso causou rude golpe em Correia Dias631, que era dado 

a períodos de depressão e nada faria, a nível clínico, para contrariar os efeitos da 

doença. Falhado um encontro com Pessoa, que pouco mais viveria, este não deixou de 

enviar a Cecília Meireles um exemplar autografado da Mensagem. O casal visitaria a 

terra natal do artista gráfico, que, por sinal, no ano passado, lhe prestou significativa 

homenagem — e a poetisa até pensou escrever um Cancioneirinho de Moledo de 

Penajóia. Se não chegou a concretizar tal projecto, Cecília Meireles, que era de origem 

portuguesa, publicou, todavia, diversas crónicas jornalísticas sobre o nosso País.632
 

Regressados ao Brasil, não passará muito tempo sem que o artista ponha fim aos seus 

dias. Em 19 de Novembro de 1935, suicida-se na casa do Rio de Janeiro, mais 

concretamente por enforcamento no candeeiro da sala, onde a filha Maria Matilde, uma 

criança, o encontrará pendurado. Cecília Meireles sofre uma dor imensa e passa por um 

período de grande insegurança material (volvidos poucos anos casa-se com o 

                                                             
631

-  Arnaldo Saraiva, Uma carta inédita de  Cecília Meireles sobre o suicídio do marido (Correia Dias), 

in Terceira Margem, revista do Centro de Estudos Brasileiros (Adolfo Casais Monteiro), n.º 1, 1998, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 55 e ss.  
632

 - Idem, ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Fernanda_Meireles_Correia_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Fernanda_Meireles_Correia_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cer%C3%A2mica_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cruzeiro
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professor Heitor Grillo, falecendo em 1964). Da carta enviada a amigos portugueses, 

por ocasião do suicídio de Fernando, transcrevemos alguns parágrafos pelo seu  

interesse humano e  literário: 

Levei um mês sem dormir nem comer. Sustentada por palavras e remédios. E sem 

nenhum interesse pela vida. Fazer o quê, — depois disto? Nem amar vale nada, então? 

(…) que é preciso viver, que eu tenho as crianças, que eu tenho a arte, …A arte! Que 

importa! As crianças… — ah! Não se é nada, em nenhum destino, nem no nosso. Se 

fôssemos, o Fernando não faria o que fez. Porque eu levei 13 anos sobre essa tragédia, 

tentando dominá-la , — e dando-me, dando-me, dando-me infinitamente , sob todas as 

formas num sacrifício contínuo a um destino que estava sempre adivinhando. Que 

adiantou? (…) Estou, ainda, por aqui (Até quando?!) Mas estou muito pouco. Menos do 

que antes, que já era quase nada. (…) Estou com vontade de escrever agora um livrinho 

sobre a viagem. Talvez com um nome assim ‘Lembrança’ — para recordar o passeio 

com o Fernando por essas terras, e o que que pensávamos os dois (se é que se pode 

saber o que alguém pensa…) — um livro meio imaginário, sem lugares certos nem 

monumentos nacionais, nem figuras de nenhum partido. Voo dormido sobre Portugal, 

com alguma visão inexacta. O contrário dos outros livros de viagem, que dizem tudo 

direitinho. (…) Ele viu a vida com uma simplicidade que ela não tem. (…) Andou 

sempre um pouco longe da verdade, à força de detestar a mentira. (…) Teve tudo nas 

mãos. E não soube fazer nada com o que tinha. Eu queria que ele ressuscitasse, para me 

explicar porque fez isto. Porque eu o amei sobre todas as coisas, e não o entendi 

completamente, nem servi de nada, no único instante em que vale a pena servir a 

alguém.633
    

 

Aponte-se como curiosidade que Amália Rodrigues, que andava sempre em busca de 

bons poemas para cantar, tentou gravar um disco só com versos de Cecília Meireles, 

mas deparou com a firme oposição da filha da poetisa, Maria Fernanda (1928), actriz de 

teatro, cinema e televisão de longa carreira e muito sucesso. Entrou, por exemplo, nas 

telenovelas Gabriela (1975), Pai herói (1979) e Dona Beija (1986). O suicídio de 

Correia Dias parecia então ter deixado marcas ainda não completamente 

ultrapassadas...634
    

 

                                                             
633

 - Idem, ibidem. 
634

 - Informação prestada pelo historiador Vítor Pavão dos Santos, biógrafo de Amália Rodrigues.  
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4.4 — A Grande Guerra cedo se faz sentir nas colónias portuguesas  

Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, no centro do continente europeu, em 28 de 

Julho de 1914, poderia parecer um conflito longínquo, a travar pelos grandes impérios, 

os países mais poderosos, pelo menos se vista de um ponto periférico como Portugal. 

Afinal, o acto originário envolvera um estudante bósnio Gavrilo Princip, pertencente a 

uma organização terrorista, que decidira matar, numa rua de Serajevo, na Bósnia-

Herzegovina, em 28 de Junho de 1914, o herdeiro do império austro-húngaro, o grão-

duque Francisco Fernando (1863-1914), e a sua esposa morganática, Sofia de 

Hohenberg (1868-1914). Sucessor designado do velho imperador Francisco José, que 

perdera o seu herdeiro natural, Rodolfo, no (ainda hoje) misterioso incidente de 

Mayerling, em 1889, tivera de se contentar com um sobrinho diligente em matéria de 

assuntos militares mas pouco comunicativo. De recordar que já a imperatriz Elizabeth, 

mais conhecida por Sissi, fora vítima de um atentado anarquista mortal, em Genebra 

(1898), cometido por um italiano que a escolheu como alvo acidental. 635 O conflito não 

começou, pois, por causa da morte desta confessa admiradora da ilha da Madeira e das 

belezas da Grécia, dado que as condições para a guerra ainda não se encontravam 

reunidas — e a Itália até era parte da Tríplice Aliança, com Viena e Berlim. Os seus 

naturais opositores, receosos do constante reforço de poderio militar dos impérios 

centrais, haviam-se congregado no chamado Tríplice Entendimento, que reunia 

britânicos, franceses e russos. Com Roma a abandonar a coligação, quando os austro-

húngaros declaram guerra à Sérvia, que logo pede auxílio ao seu protector russo, os 

dados estavam lançados para uma carnificina sem precedentes. As diferentes potências 

europeias iriam tomando o lugar considerado adequado, pelos respectivos governos, no 

xadrez do conflito. Nunca como até então se tinham mobilizado contingentes de 

soldados tão esmagadoramente numerosos. Calcula-se que dos mais de 70 milhões de 

homens chamados às fileiras, a maior fatia coube ao Velho Continente (perto de 60 

milhões). Há a considerar, por outro lado, que a Primeira Grande Guerra é de uma 

sofisticação técnica nunca vista, dotando-se os participantes, sobretudo os mais 

desenvolvidos, de meios grandemente letais. Só assim se compreendem as baixas 

militares a rondarem os dez milhões de seres humanos em uniforme, que poucos 

                                                             
635

 - O anarquista italiano Luigi Lucheni apenas pretendia matar qualquer pessoa importante que estivesse 

na cidade suíça, tendo pensado no príncipe de Orléans, mas este ausentou-se de Genebra. Foi um amigo 

que lhe assinalou Sissi. Esta nobre alemã de forte personalidade, sempre a viajar para evitar o marido e o 

protocolo dos Habsburgos, reviveria no cinema, na década de 50 do século passado, através dos famosos 

(e fantasiosos) filmes com Romy Schneider (1938-1982) — e a sua vida até deu tema para um musical.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lucheni
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argumentos novos possuíam perante uma panóplia de armamento nunca imaginado: 

aviões em crescente aperfeiçoamento na velocidade e poder de fogo, artilharia sempre 

mais poderosa e especializada, unidades motorizadas, blindados, armas químicas de 

grande eficácia, submarinos com elevado potencial destruidor, navios inteiramente 

metálicos… Face a tudo isto, as nações menos desenvolvidas apresentavam corpos 

militares treinados para combates terrestres que estavam mais de acordo com os 

travados no século anterior, incapacidade de contrapor defesas eficazes para contrariar 

estes avanços letais. É que mais letais se tornaram quando o conflito, no solo europeu, 

se converteria, grandemente, numa terrível guerra de posições, com o desgaste de 

longos períodos vividos em trincheiras, numa quase total ausência de condições de 

higiene. No mar, também as concepções estratégicas e os meios de observação e 

detecção, largamente devedores dos avanços tecnológicos, ditariam embates geradores 

de muitos milhares de mortos em escasso espaço de tempo, resultado das minas, poder 

destruidor dos torpedos e incremento de alcance das peças e poder das munições 

utilizadas. Quanto à guerra aérea, aos balões concebidos para as mais diversas missões, 

juntavam-se aviões numa permanente evolução dos factores aerodinâmicos mas também 

nas capacidades acrescidas de caça, observação e bombardeamento ao solo. Tudo era 

factor de surpresa para tropas de muito baixa instrução a nível cultural e militar, como 

acontecia com Portugal. Tratava-se da verdadeira entrada num mundo novo, que nada 

tinha de admirável, mas muito de aterrador. Quando a Alemanha, que já possuía uma 

frente oriental devido à Rússia, conheceu um impasse na sua invasão da França, Bélgica 

e Luxemburgo, a frente ocidental iria converter-se num complexo universo de 

trincheiras de ambos os lados — e assim se iam desgastando os soldados, física e 

psicologicamente, numa luta por cada metro de terreno…Aliada de Berlim e com tropas 

armadas, treinadas e comandadas, no topo, por generais alemães, a Turquia com o seu 

império otomano cedo entraria no conflito, tal como sucedeu com outros países, como a 

Itália, alinhando ao lado de Paris e Londres e não de Viena, como Roma previa antes de 

1914 — e países como a Roménia e a Bulgária também se envolveriam… Como se 

sabe, até os crónicos isolacionistas Estados Unidos acabariam por enviar à Europa um 

significativo corpo expedicionário, em 1917, comandado pelo general John Pershing 

(1860-1948).  

Portugal, apesar de certo pendor neutralista inicial, viu-se envolvido nas hostilidades 

desde praticamente o início, embora apenas na frente africana, com os ataques alemães 

às colónias de Angola e Moçambique. Em 1913, durante o primeiro governo presidido 
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por Afonso Costa, deixou de haver dúvidas sobre a existência de negociações entre 

Londres e Berlim para a partilha das colónias portuguesas, através de melhoramentos ao 

tratado secreto feito entre as duas potências em 1898. É firmado o texto definitivo do 

acordo em Outubro de 1913, prevendo a partilha dos territórios coloniais portugueses, e, 

pouco tempo depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, em pleno Reichtag, 

dá a conhecer as negociações com o Reino Unido e não esconde que tudo aponta para 

um desenlace favorável aos desígnios de Berlim. O escritor e futuro Presidente da 

República, Manuel Teixeira Gomes, então embaixador em Londres, consegue que o 

Gabinete britânico aceda revelar primeiro o conteúdo do acordo, antes da assinatura 

definitiva, algo que o Governo alemão não desejava. Será o eclodir da guerra que 

inviabilizará o tratado anglo-alemão, dado que Londres declara guerra a Berlim, na 

sequência da invasão alemã da Bélgica. O nosso envolvimento no magnicídio, que 

apanha o país num período de instabilidade devido às acções monárquicas e à grande 

fragilidade económica, bem como às dificuldades resultantes da implantação de uma 

nova forma de governação, não poderia ser feito fora do quadro da famosa Aliança com 

a Grã-Bretanha,636 para nossa própria protecção. Sendo o factor dominante a 

conservação das colónias, que Lisboa sabia serem cobiçadas não apenas pela Alemanha 

e o próprio Reino Unido, mas também por outras nações europeias, havia que lembrar a 

Londres que a República estava pronta a honrar o velho tratado, quando para tal fosse 

solicitada. Por razões que se podem intuir se tentarmos interpretar a capacidade de 

previsão das velhas raposas do Foreign Office, não interessava a Londres assumir a 

responsabilidade de nos ter envolvido no conflito. O embaixador português, por seu 

turno, de Londres aconselhava Lisboa a não prestar qualquer assistência sem que o 

Governo britânico a pedisse no âmbito da velha Aliança, para que esta adquirisse 

conteúdo mais amplo e não meramente defensivo. Os ingleses, que haviam garantido a 

defesa das colónias portuguesas, caso estas fossem atacadas, não desejavam a 

neutralidade portuguesa, algo que realmente deixara de existir, segundo diversos 

historiadores, a partir do momento (Fevereiro de 1915) em que, desembarcadas no porto 

da Beira — e atravessando solo moçambicano —, forças de Sua Majestade Jorge V 

haviam alcançado a Niassalândia. Também foram concedidas especiais facilidades na 
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- Cf. John Vincent-Smith, As Relações Políticas Luso-Britânicas 1910-1916, Lisboa, Livros Horizonte, 

1975.   
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Madeira aos navios de guerra do Reino Unido.637 Londres queria que Portugal entrasse 

no conflito, mas aconselhou Lisboa a não fazer qualquer declaração nesse sentido, nem 

a praticar qualquer acto hostil em relação a Berlim. Percebia-se que o Foreign Office 

não desejava levar pela mão o velho aliado para os campos de batalha, porque assim 

invocava-se a Aliança, algo que não sucederia caso fosse a Alemanha a declarar guerra 

a Portugal, como viria a suceder em 9 de Março de 1916. Até essa data, porém, tropas 

do Kaiser Guilherme II atacaram Angola e Moçambique — e fomentaram a agitação 

desfavorável à jovem República entre os indígenas, como sucedeu no norte da segunda 

daquelas colónias, sobretudo com os macondes. Desde 1914, sucedem-se os envios de 

expedições militares aos territórios portugueses da África Austral, com custo elevado 

em mortos, feridos, prisioneiros e material. Seria o pedido formal de Londres a Lisboa, 

em 17 de Fevereiro de 1916, ao abrigo da Aliança Luso-Britânica, para que fossem 

requisitados todos os navios mercantes alemães fundeados em portos portugueses, a 

gota de água que levaria Berlim à declaração de guerra. A delicada operação foi 

confiada a um oficial afecto à causa republicana, o capitão-de-fragata Jaime Daniel 

Leote do Rego (mais tarde almirante, 1867-1923), comandante da Divisão Naval de 

Defesa, saldando-se a acção na apreensão de cerca de setenta navios.                      

Os anos da guerra são também bastante conturbados no plano interno, pois logo em 

1915 o Presidente Manuel de Arriaga demite o governo de Afonso Costa e encarrega o 

general Pimenta de Castro de formar Gabinete, o que este fará em ditadura, dado o 

Congresso não estar em sessão. Como os deputados do Partido Democrático de Afonso 

Costa fossem proibidos de entrar nas Cortes, estes reúnem-se, juntamente com os 

senadores democráticos, em Loures, no Palácio da Mitra, dali saindo uma moção que 

declara ilegal o Governo chefiado pelo general. Este manda demitir todos os vereadores 

da Câmara de Lisboa, substituindo-os por uma comissão administrativa. Como os edis 

não acatam a decisão, são presos. As grandes manifestações republicanas sucedem-se e, 

na capital, ocorrem assaltos a padarias e armazéns de géneros alimentícios, dada a fome 

reinante entre a população. Perante o caos em que se vive, ocorre um movimento 

revolucionário republicano radical, que ficará como dos mais sangrentos, dado que faz 

centenas de mortos (entre 200 e 500) e inúmeros feridos.  

                                                             
637

 - Cf. AAVV, Portugal na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 2 vols, Lisboa, Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, 1997; AAVV, Nova Colecção de Tratados, Convenções, Contractos e Actos 

Públicos celebrados entre Portugal e as Mais Potências, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1916. 
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Quanto à atitude a tomar no conflito internacional, havia os partidários de um 

neutralismo (inviável) com condições, entre os quais muitos monárquicos, aqueles que 

pensavam que conviria aguardarmos, quietos, os pedidos dos ingleses — e os adeptos 

de uma intervenção mais ou menos empenhada.638 Isto para não se falar dos que 

confiavam na eficácia ímpar da máquina militar do império germânico e na sua vitória, 

entre os quais se evidenciava o nosso ministro em Berlim, dr. Sidónio Pais, que, no 

início do conflito, tecia constantes louvores ao Reich e, em 1917, tentaria a sua sorte 

como ditador. Temos hoje elementos mais que suficientes para sabermos que a questão 

da manutenção das colónias, ameaçadas pela cobiça de outros países, era motivo mais 

que suficiente para a nossa intervenção na guerra. Dada a mentalidade reinante na 

época, isso constituía importante razão de mobilização nacional, e, por outro lado, a 

manutenção desses vastos territórios dava-nos uma dimensão relevante em termos de 

contraposição a uma ameaça muito real, a da Espanha — e não constituía segredo ali 

existir um influente grupo partidário da anexação de Portugal. Quando da acção 

revolucionária de 1915, tentativa de tomada do poder pelos sectores republicanos mais 

radicais, com actuação de civis armados, Madrid, que se manteve neutral durante a 

Primeira Guerra Mundial, enviou a Lisboa uma significativa força naval constituída 

pelo seu couraçado mais moderno, o España, dois cruzadores (Rio de La Plata e 

Extremadura) e dois contratorpedeiros. Motivo invocado: proteger os cidadãos 

espanhóis. Londres e Paris ficaram inquietos com esta manifestação de poderio naval 

espanhol para impressionar os portugueses — e apressaram-se a enviar navios. Existia, 

pois, um perigo vindo do país vizinho, que sempre dera guarida aos monárquicos 

portugueses autores de incursões armadas. A questão que se põe não reside, portanto, se 

a República deveria ter entrado no conflito, mas, sim, na forma como o fez. Depois da 

declaração de guerra alemã, motivada aliás por prestarmos auxílio à nossa velha aliada, 

ficava reforçada a tão falada Aliança e constituía a mesma uma garantia (relativa, como 

todas as coisas) de manutenção das colónias. Mas seria necessário que uma nação 

debilitada e atrasada, carente em quadros militares conhecedores da guerra moderna, 

estivesse presente com tropas na frente europeia? Ao surgir ao lado dos defensores da 
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 - Cf. Nuno Severiano Teixeira, O Poder e a Guerra, 1914 -1918. Objectivos Nacionais e Estratégias 

Políticas na Entrada de Portugal na Grande Guerra, Lisboa, Estampa,1996; Nuno Severiano Teixeira, 

Portugal e a Guerra, Lisboa, Edições Colibri, 1998; A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, 

vol. III, Presença, 13.º edição, 1998, capítulos XI e XII. 
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democracia contra a barbárie alemã, que já tinha de combater esforçadamente em 

África, a República afirmava-se no plano internacional, mas poderia fazê-lo das mais 

diferentes formas, como o Brasil, por exemplo, apenas com alguns aviadores e pessoal 

médico. Só que muitos republicanos mais ambiciosos acharam que o regime implantado 

em 5 de Outubro nascera para tentar os impossíveis, nessa tradição portuguesa de 

superação através do engenho. Talvez também pensassem que estavam criadas as 

condições para um cimento social unificador, uma causa comum, dando-se forma a um 

corpo de tropas capaz de substituir pela valentia e força de vontade as técnicas e os 

ensinamentos dos grandes centros bélicos. Um punhado de lusitanos capaz de combater 

de igual para igual os ferozes germanos, peritos em fazer e vencer (até aí) guerras em 

escala cada vez maior… Se fôssemos bem sucedidos, que melhor lição se poderia dar ao 

vizinho ganancioso, sempre a olhar-nos de lado, ávido de ficar com uma península 

unida e talvez também com ricas colónias, ele que deixara fugir-lhe as suas mais 

importantes em 1898, numa derrota humilhante, perante um inimigo norte-americano 

que os jornais espanhóis ridicularizavam constantemente até poucos dias antes do 

conflito?! 

É certo que tendências políticas, posicionamentos sociais e até concepções dentro do 

mesmo campo ideológico ou até partidário, constituíam o doloroso dia-a-dia do nosso 

panorama de pequeno país inculto e com gente faminta, mas sempre com a mania das 

grandezas. Não poderia uma causa comum resolver essa multissecular decadência, 

mesmo que os instrumentos a usar fossem de morte e não de melhor e mais digna vida?! 

Beligerante, não ficaria a jovem República assim universalmente legitimada?   

 

4.4.1 — Sentimentos contraditórios com o fado em canção de combate  

 

Já atrás se disse que os sentimentos da população portuguesa, pelo menos daquela que 

nisso pensava ou já tinha parentes a combater em África, em relação ao conflito 

mundial, se apresentavam muito divididos, embora os jornais e revistas falassem 

insistentemente nas diversas batalhas em curso, nas personalidades políticas e militares 

envolvidas na guerra, tudo relatado em tom heróico e geralmente pouco informativo. 

Para quem se tivesse de contentar com a imprensa portuguesa, a Grande Guerra, aquela 

que deveria acabar com todas, pela mensagem de terror transmitida, tinha o seu quê de 

ficção, algo que se passava noutra galáxia, empregando meios tecnológicos nunca por 
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cá vistos. Penderia a nossa população, caso alguém se lembrasse de a consultar, para o 

lado dos alemães ou dos ingleses e franceses? A forma impiedosa como as tropas 

germânicas haviam tratado a pequena Bélgica, a mesma que tentará apossar-se de 

Cabinda terminado o conflito, impressionara certamente o pequeno país que também 

éramos. O poeta e antigo ministro João de Barros (1881-1960) dedicou-lhe uma ode 

inflamada639 e não escondia que devíamos participar na frente europeia da contenda. Se 

quisermos avaliar, sem grande rigor, as intenções intervencionistas de uma certa 

burguesia presumivelmente culta, temos por nós que, estando em país de poetas, o 

versejar traz sempre informação interessante. Poetisa da mesma geração de Florbela 

Espanca, Fernanda de Castro e Virgínia Vitorino, Esmeralda de Santiago (1882-1930) 

refere-se nestes termos ao conflito que avassala a Europa, logo em 1915: 

(…) 

Foi a Guerra Moderna em toda a hediondez, 

A guerra que o Progresso infernalmente fez, 

Que se manifestou como uma epidemia,  

Vitimando fatal, tantas vidas por dia! 

(…) 

Contudo, a raça al’mã ainda insatisfeita, 

Desdenha do canhão; uma coisa imperfeita!.... 

— Ceifar homens em massa, aos centos, aos montões,  

Era o supremo ideal dos bárbaros teutões; 

Que encontraram enfim no gás asfixiante,  

O meio de vencer o inimigo distante!... 

(…) 

Resumem-se pois nisto, os infames processos  

Que aos alemães têm dado efémeros sucessos: 

— Violar com cinismo o direito das gentes, 

— Matar ignobilmente os fracos e inocentes, 

— Ou vencer à traição os homens valorosos! 

É esta, é esta só, dos filhos criminosos 

Da nação que eu comparo à traiçoeira aranha 

A táctica perversa, infame, desleal, 

Vergonhosa, cobarde, ignóbil, — imoral! 

(…) 

É ladrão-assassino, o monstro abominável 

Que assalta um lar bendito e sempre inviolável 

Para roubar, matar!... Oh, Mães, dai esse nome 

Ao que semeia infame a Guerra, — o luto, a fome!640 
 

E para que não fiquem dúvidas sobre o sentido do seu pendor intervencionista, lê-se 

num poema anterior: 

Soldados! Honrai pois a vossa terra amada, 

                                                             
639

 - João de Barros, Ode à Bélgica, Rio de Janeiro-Paris-Lisboa, Atlântida, 1914. 
640

 - Esmeralda de Santiago, poema A Guerra, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 493, 2 de Agosto 

de 1915, p. 135.   
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A Pátria abençoada! 

É preciso partir e longe batalhar?... 

É vencer e voltar! 

E crede: combatendo ao lado dos franceses,  

Apenas defendeis, valentes portugueses, 

Na luta colossal, 

A nossa Pátria antiga — o nobre Portugal!641 
 

Outro declarado partidário da participação de Portugal no conflito, certamente do lado 

de Paris, era o jovem poeta futurista e cosmopolita, embora viesse a cultivar um 

ruralismo imaginário, António Ferro (1896-1956), editor do Orpheu e à data do poema 

que a seguir transcrevemos, intitulado Passo de Marcha, ainda muito novo: 

                                    

                                   Portugal é um estudante 

— Capa a fugir para o céu — 

O Sol bate-lhe na fronte… 

É moreno como eu! 

 

Portugueses, ide à guerra: 

Peito firme, olhar leal… 

Deixem lá as suas vidas, 

Tragam vida a Portugal! 

 

Sangue de heróis tinge a relva 

Onde há ramos de oliveira... 

Sangue e relva... Portugueses, 

Já lá está a nossa bandeira! 

 

Tomem beijos mãe e noiva… 

Se morrer é minha sorte, 

Beijem-se ambos com meus beijos,  

Que eu assim beijo-as na morte! 

 

Pôs-me o coração no peito 

A minha amada…Obrigado! 

Posso marchar para a guerra: 

Eu já estou condecorado! 

 

Não tenhas pena de mim 

Que também corres perigo: 

Sendo tu a minha vida, 

Se eu morrer, morres comigo.642 

 

Estes propósitos heróicos, nacionalistas e de salvação da Pátria através da alegada força 

convincente dos canhões, num País que sempre teve a argúcia, nos seus melhores 

                                                             
641

 - Esmeralda de Santiago, poema Pela Pátria!, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 456, 16 de 

Novembro de 1914, p. 616. 
642

 - António Ferro, Passo de Marcha, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 463, 4 de Janeiro de 1915, 

p. 8. 
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momentos, de preferir a negociação, a troca, ao uso da força, assemelha-se a uma 

verdura de juventude. Têm de ser tomadas como tal estas heroicidades poéticas vindas 

de alguém que ainda não encontrou o seu verdadeiro chefe inspirador no domínio 

político nacional, o capitão de artilharia (depois major) dr. Sidónio Bernardino da Silva 

Pais (1872-1918), nem tão-pouco o comandante Filomeno da Câmara de Melo Cabral 

(1873-1934)643 — e muito menos o doutor António de Oliveira Salazar… O entusiasmo 

guerreiro de Ferro, que sempre se declarou republicano, sugere com estes versos uma 

proximidade com os intervencionistas mais radicais, os democráticos de Afonso Costa. 

No ano seguinte ao do poema, o futuro director da propaganda salazarista colabora no 

aparecimento do primeiro e único número da revista Exílio, mensário de arte, letras e 

ciências, que procura congregar intelectuais de diversas tendências, como um dos co-

fundadores, Augusto de Santa-Rita, sublinha ao dizer tratar-se de uma publicação 

disposta a albergar contributos de todos os que, independentemente de cor política, 

confiam ainda no ressurgimento de Portugal pelos novos.644 Além de Santa-Rita e 

Ferro, a revista, que conta com a colaboração de Fernando Pessoa, deve-se também a 

Cortes-Rodrigues e ao poeta Pedro Meneses, autor do livro Elogio da Paisagem, e que 

outro não é senão o futuro director-adjunto do vespertino República, Alfredo Pedro 

Guisado (1891-1975). Surgido numa altura em que se torna patente o diálogo frustrado 

entre Modernismo e Integralismo,645 conforme acentua Teresa Almeida, este número 

único de Exílio conta com a colaboração de Teófilo Braga e de António Sardinha. 

Quanto ao futuro militar de António Ferro, adiante-se que ele ainda esteve algum tempo 

nas fileiras. Filomeno da Câmara, nomeado alto-comissário em Angola, leva-o como 

ajudante-de-campo e até chega a nomeá-lo secretário-geral da colónia. Vai em 1918 e 

em Agosto de 1919 já se encontra a trabalhar como jornalista em Lisboa. 

Falta-nos abordar um terceiro poeta, Manuel A. F. de Barros, de que não conseguimos 

encontrar dados, mas que assinou uma curiosa Cantiga do Soldado:  

                                                             
643

 - Oficial da Armada, republicano conservador, quando governador-geral em Timor, actuou com mão 

de ferro em diversas ocasiões, sobretudo durante a rebelião do Manufai, em 1912, havendo milhares de 

não-combatentes mortos. Alto-comissário em Angola entre 1918-1919, seria nomeado novamente, para o 

mesmo cargo, em 1929, mas a sua forma de exercer a autoridade provocou uma tentativa de revolta do 

comando militar. Chamado a Lisboa em 1930, foi demitido do cargo pelo ministro interino das Colónias, 

António de Oliveira Salazar. Prefaciador de um livro de António Ferro, Viagem à Volta das Ditaduras, 

Lisboa, ENP, 1927, as suas palavras ocupam  o espaço que vai da página sete à 52… Grande admirador 

de Mussolini, tal com o seu antigo subordinado, tentará  derrubar o governo da Ditadura Militar, em 1927, 

no que ficou conhecido como o Golpe dos Fifis. Queria uma ditadura mais musculada, segundo parece.  
644

 -  Cf. Exílio: revista mensal de arte, letras e ciências, com estudo prévio de Teresa Almeida, edição 

fac-similada, Lisboa, Contexto, 1982.   
645

 - Teresa Almeida, Nacionalismo e Modernismo: o projecto Exílio, in Exílio, Lisboa, Contexto, 1982.   
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Eu hei d’ir de Serra em Serra 

Nossa bandeira mostrar; 

— Havemos de ser na Terra 

O que já fomos no Mar. 

 

Ninguém me peça que fique 

Que eu não quisera ficar; 

— Sol que brilhaste em Ourique 

Tornas de novo a brilhar. 

 

Hei-de levar ao meu lado 

A guitarra sensual 

— Que vencer cantando o Fado 

É fado de Portugal. 

 

O’ soldados, a Ventura 

Há-de ser nossa Irmã; 

— Que depois da noite escura 

Nasce o sol pela manhã.  

 

Já diviso os arrebois 

D’ um sol distante que vem 

Mostrar que netos d’heróis 

Hão-de ser heróis também. 

 

E se eu morrer não se zangue 

Minha mãe… não leve a mal; 

— Tem sido feita com sangue 

A história de Portugal! 

 

Vou partir, vou para a guerra, 

A todo o Mundo mostrar 

Que havemos de ser na Terra 

O que já fomos no Mar!
646

 

     

É sem dúvida curioso que vindo o fado a tornar-se a canção dos combatentes em França, 

este vate, no início de 1915, prometa que há-de fazer-se acompanhar pela guitarra 

sensual e tudo porque vencer cantando o Fado/É fado de Portugal. A velha trova tinha 

de ser a canção de combate, tanto mais que outro elo musical de ligação nacional não 

existia. Vê-se que apesar das diversas reportagens e notícias sobre as operações em 

África, os intervencionistas desejam fortemente o envio de tropas para os teatros 

europeus, como se não contasse combater noutras paragens. A República vai fazer-lhes 

a vontade, mas, infelizmente, os resultados não serão os esperados. O esforço africano, 

penoso como poucos, passará rapidamente a segundo plano — e será o combate na 
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 - Manuel A. F. de Barros, Cantiga do Soldado, in Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 468, edição de 

8 de Fevereiro de 1915, p. 168.  
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Flandres o grande gerador de poemas, livros de memórias, testemunhos de toda a 

ordem, fotografias, gravuras, desenhos, óleos, esculturas… Os combates em África 

pareciam ser insuficientes para a nossa concretização como contendores. Deles ficariam 

alguns livros interessantes, como os relacionados com a acção da Naulila, que tinha 

como rosto o tenente de cavalaria Francisco da Cunha Aragão, o celebrado herói que 

sofrera, como outros camaradas, as humilhações de ser preso pelos alemães com quem 

não estávamos ainda formalmente em guerra. Augusto Casimiro reproduz estas suas 

palavras: 

Passamos fome; sofremos humilhações odientas. Mas, sem vaidade o afirmo, o nosso 

espírito conservou-se sempre, cheio de filosofia, incorruptível. (…) As notícias que nos 

chegaram, por alguns prisioneiros ingleses, de que ainda não estávamos em guerra com 

a Alemanha, deixavam-nos pasmados. Depois de Tsumeb se ter rendido, esperámos 

ainda dois dias pelo resultado da conferência entre Frankc e Bota. O comandante inglês 

de Tsumeb perguntou-nos o que queríamos fazer no caso das hostilidades recomeçarem, 

visto Portugal não estar em guerra com a Alemanha. Declarámos ao inglês que nós 

estávamos em guerra com os alemães; que nos armasse; tomaríamos parte na campanha. 

E, com efeito, os nossos soldados receberam armas e munições. Entusiasmava-os a 

possibilidade de uma desforra.647 

Se o jovem oficial de dragões, que enfrentara o inimigo montando ele e os seus homens 

umas pobres pilecas esfomeadas, já em 1914 se considerava em aberto conflito com os 

germânicos do Sudoeste Africano (e os demais), também por cá havia quem entendesse 

que devíamos pensar muito bem ao dar esse passo irreversível. Declarações deste 

militar ao vespertino A Capital,648 quando regressou a Portugal depois do duro 

cativeiro, em 1915, despoletariam uma irada missiva de Fernando Pessoa, intitulada 

Carta a um herói estúpido,649
 de que se reproduzem alguns passos:  

 

Permitiu-se Vossa Heroicidade, fresca ainda do cativeiro e mais fresca ainda dos 

aplausos de quantos pobres diabos a ilha da Madeira pôde reunir, fazer considerações, 

que só a um sociólogo competia ousar, sobre o modo como o nosso país fora 

administrado pelo Sr. General Pimenta de Castro. Foi uma péssima ideia. Por fácil que 

lhe houvesse parecido dizer umas quantas coisas estúpidas sobre o modo como a 
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 - Augusto Casimiro, Portugal na guerra do mundo, Naulila I, Lisboa, Seara Nova, 1922, pp. 215-216; 

António Freitas Soares, A campanha de Angola, in general Ferreira Martins (direcção), Portugal na 

Grande Guerra, vol. 2, Lisboa, Ática, 1934, págs. 207-213; René Pélissir, As Campanhas Coloniais de 

Portugal 1844-1941, Lisboa, 1ª ed., Editorial Estampa, 2006. 
648

 - Entrevista com Francisco Aragão, A Capital, edição de 24 de Agosto de 1915. 
649

 - Fernando Pessoa, Carta a um herói estúpido, Lisboa, Ática (Colecção Pequenos Textos), 2010. 
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ditadura recente se havia comportado internacionalmente, permanece o facto de que 

essas coisas foram estúpidas e o facto de as ter dito um herói, longe de esbater o ridículo 

fundamental das coisas extremamente estúpidas quando ditas sobre assuntos graves, 

mais o pôs em relevo. (…) Pobre parvo heróico, que ousou pronunciar sobre um dos 

melhores ditadores da nossa história um labéu inútil de traidor quase, quando o único 

labéu que daí resta é o de estúpido para si. Vá para casa, ou vá para a guerra. Deixe a 

sociologia e a política. (…)  aventurou-se, com uma coisa que já não é ousadia, porque 

aqui é estupidez, até formular opiniões sobre a situação do país de que não sabe nada, 

das condições políticas do país, que não conhece, da atitude dos grupos aristocráticos 

portugueses, cujo representante espontâneo, o ditador recentemente deposto por uma 

revolução estomacal, foi das figuras que mais vincou o protesto necessário das elites 

portuguesas contra este domínio de carbonários e de ladrões, de arruaceiros e de 

gatunos, que lá vai para cinco anos nos conturba.(…) Sabe por acaso que o general 

Pimenta de Castro tinha consigo todo o país, menos a parte revolucionária, menos a 

Junta dos Interesses Próprios, menos esse prolongamento fadista da monarquia que 

enxameia aí pelas esquinas (…)? Que sabe o sr. da Alemanha, (…) Que sabe o sr. da 

sua atitude na guerra da razão fortíssima porque ela faz esta guerra, das causas íntimas 

deste conflito todo? Que longe que o sr., e todos os que estão consigo, andam das 

aspirações profundas da alma nacional, que não andam aí pelas ruas de Lisboa, nas 

mãos dos carbonários, mãos cujo polegar, na maioria dos casos, o posto antropométrico 

não desconhece (. . .)650 

De notar que o cavaleiro que tanto irritou Pessoa passaria para a aviação, obtendo o 

brevet de piloto em 1916, na Escola de Aviação Militar de Chartres, e, entre Novembro 

de 1917 e Janeiro de 1918, esteve estacionado na base de Mocímboa da Praia, numa 

nova comissão em África, desta vez em Moçambique, seguindo depois para os Açores, 

para organizar um aeródromo.651 Recordemos que muitos anos volvidos, no Estado da 

Índia, mais precisamente em 18 de Dezembro de 1961, o velho aviso Afonso de 

Albuquerque, construído em 1935, comandado pelo capitão-de-mar-e-guerra António da 

Cunha Aragão, irmão de Francisco, assegurou as comunicações entre as forças 

portuguesas na Índia e  Lisboa. Quando três fragatas indianas se aproximam, como 

vanguarda da força naval invasora, que dispunha, inclusivamente, de um porta-aviões, 

cruzadores e outros navios de grande potencial de fogo, o comandante Aragão ordena 

que o Afonso de Albuquerque enfrente os opositores. Gravemente ferido durante o 
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 - Idem, ibidem. 
651

 - Mário Canongia Lopes e José Manuel Rodrigues Costa, Os Aviões da Cruz de Cristo, Lisboa, 

Dinalivro, 1989. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_Afonso_de_Albuquerque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_Afonso_de_Albuquerque
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
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desigual combate, convoca o imediato, transmite-lhe o comando e ordena-lhe que não se 

renda. O navio é encalhado e incendiado por tripulantes, que conseguem levar para terra 

o seu comandante, que será visitado e felicitado, no hospital, por oficiais de navios que 

combatera. Desta vez quem ficou certamente muito irritado não foi um poeta, mas um 

político, mais concretamente Salazar. António Aragão era conhecido pela sua oposição 

ao regime, que não teve outro remédio senão conceder-lhe a mais alta condecoração por 

bravura, a Medalha de Valor Militar no grau ouro com palma,652
 juntamente com a 

promoção ao posto de comodoro por distinção. Tinham tendência para irritar sempre 

alguém, estes manos Aragão, que, desconfiamos, haviam já nascido sem medo nenhum 

disso.  

Quanto a fado nestas expedições a África durante a Primeira Grande Guerra, sabe-se 

através de documentos fotográficos que seguiram a bordo guitarras, pelo que se tocava e 

cantava o rigoroso entre a tropa, melhor ou pior, tal como em tempos mais recentes 

também sucederia. No tocante às artes plásticas, se existem curiosos apontamentos e 

desenhos do capitão João Menezes Ferreira (1889-1936), bem como trabalhos de índole 

caricatural e aguarelas do tenente-coronel José Brusco Junior (1876-1949), o caso mais 

interessante é o do tenente-coronel José Joaquim Ramos (1881-1972) que, em 1927, na 

SNBA, exporia muitas obras, entre as quais as ligadas à actuação de tropas nas 

expedições africanas. Para o crítico do Diário de Lisboa, Artur Portela, como Sousa 

Lopes, Joaquim Ramos dá-nos uma marcha de soldados, mas o que outro fez com mais 

efeito e décor, este realizou com mais verdade — dolorosa e bem trágica verdade. E 

sublinha que o quadrado da expedição, sob um céu sombrio, onde os azuis param e 

negrejam imóveis de calor, avança pisando o areal ardente. Acrescenta: As figuras dos 

soldados, de tamanho natural, dizem sede, cansaço, febre. É uma tela humaníssima que 

duas outras apoiam e explicam: o martírio da sede apaziguada numa poça palustre, 

com dois aspectos.653 Também Saavedra Machado, na revista Alma Nova,654 se 

pronuncia sobre esta exposição de forma elogiosa e mais detidamente, ressaltando que 

estavam em apreço 117 trabalhos de pintura a óleo, desenho e água-forte: 

Há na arte do nosso pintor uma resumida parte de academismo e uma ânsia bem 

manifesta — e até por vezes afirmada de modernismo, mas este sem alguns simpáticos 
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 - Lista de condecorações atribuídas por feitos em campanha na Índia, 1955-1962. 
653

 - Artur Portela (A.P.), Está aberta ao público a exposição do pintor Joaquim Ramos, in Diário de 

Lisboa, edição de 22 de Dezembro de 1927, p. 5.  
654

 - Saavedra Machado, Uma exposição de arte, in Alma Nova, revista de ressurgimento nacional, ano 

XIII --- V série --- N.º5-6, Lisboa, Março de 1928, pp. 1-3.    
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exageros dum Picasso ou dum Luc Albert Moreau. Monet não teria deixado de admirar, 

se as tivesse observado como nós, as formosíssimas telas intituladas Olaias, e Noite 

chuvosa, ambas de surpreendentes e admiráveis efeitos de luz. (…) um poeta estranho, 

cheio de emoção. E ainda nos trabalhos em que ele trata exclusivamente de assuntos 

militares, se revela, sem dúvida, o seu temperamento bem amorável e humano. Por mais 

que tivéssemos procurado não conseguimos descobrir nesses trabalhos a menor 

revelação dum temperamento imperioso de militar no que este possa ter de combativo 

ou de violento. (…) Diante dos quadros de José Joaquim Ramos ficamos surpreendidos, 

porque não vimos o desencadear tempestuoso das batalhas, não assistimos ao rodar 

tremulante e pesado dos canhões, às loucas arremetidas à baioneta, nem às impetuosas 

cargas de cavalaria. Ausenta-se das suas composições pictóricas a representação da luta 

do homem contra o homem, as suas violências sanguinárias, tudo quanto nele ainda 

existe de animalidade incontestada e grosseira…Nas telas militares de Joaquim Ramos 

o homem luta, é certo — mas luta contra as intempéries do clima, contra os obstáculos 

do caminho, ou contra as agruras da sede. Não fere nem mata o seu semelhante. Pelo 

contrário: auxilia-o, como se mostra num dos quadros de A Sede. A sua heroicidade é 

calma; simpática e resignada. Basta olharmos para a formosa tela intitulada A Marcha e 

observarmos as expressões fatigadas e tristes, os gestos descompostos, quase 

abandonados, daquelas figuras sofredoras que vão caminhando dignamente, curvadas ao 

sagrado cumprimento dum dever, subjugadas e atraídas pelo mistério do seu destino! 

Elas ficam-nos bem gravadas na alma — por tudo quanto possuem de flagrante verdade, 

de intensidade expressiva, de abnegação comovedora, de poderosa força emocional e de 

inapagável beleza.655  

 

4.4.2 — Do Milagre de Tancos à lama das trincheiras e aos gases letais  

 

Verdadeiramente, que se saberia em Portugal da guerra europeia, nesse pequeno mundo 

ainda sem media electrónicos, num dos países com mais analfabetos na Europa? De 

África ainda vá lá, existiam muitos ex-combatentes de velhas campanhas, que nunca 

tinham sido de posições nem de magnitude importante, dotadas de meios tecnológicos 

rudimentares, mesmo pelo nosso lado… Talvez esses antigos soldados e marinheiros 

pudessem decifrar uma ou outra carta vinda dos que por lá combatiam desde 1914… Os 

mais instruídos liam os jornais, e, caso comprassem O Século, além dos despachos das 

agências noticiosas, tinham as descrições mais circunstanciadas de Almada Negreiros 
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(1868-1939), homem de grande cultura, antigo oficial do Exército e ex-administrador 

colonial.656 Quem fosse leitor da Ilustração Portuguesa, poderia apreciar, no número 

do Natal de 1915, um belo texto de Mário de Sá-Carneiro sobre o aniversário da 

sangrenta batalha do Marne, que determinou, dizem os especialistas, que o conflito 

fosse de trincheiras, com tudo o que isso implicaria de desgaste físico e psicológico: 

Por ali, a nossos pés, foi o campo da Vitória: vitória de há um ano, e já hoje timbrada de 

legenda — áureo signo de toda a epopeia. São letras fundas de inscrição, em mármore 

aparelhado, que nos recordam, comovidos, a ordem célebre une troupe qui ne peut plus 

avancer devra se faire tuer sur place; o sublime anonimato dos três mil que, meramente 

obedecendo, resistiram com efeito, em Marville, a toda uma divisão imperial; o exército 

de Paris, reunido a urgência pelo governador da cidade, enviado em reforço por 

automóveis de praça e, como os elefantes da Salambôo, lançando de súbito o pânico e o 

Milagre, vendo-se então, pela altura, os aeroplanos revoando a descobrir o intervalo 

entre os dois exércitos germânicos, naipe decisivo da vitória. Sob a mesma comoção 

evocamos o pobre e velho piano abandonado que uma noite surgiu em pleno campo de 

luta; a guarda do Kaiser, em confusão infernal, abismando-se pouco a pouco, uivo a 

uivo, nos pântanos de S. Gond, levando dias a sumir-se; tanta bandeira tomada, tanto 

eco de clarim, tanto silêncio morto… Paris salvo! — no recuo desordenado do Grande 

Ogre, até ao desaparecimento teatral, sob as trincheiras, das malditas Legiões dos 

capacetes pontiagudos… Ontem a batalha…hoje o aniversário! Como se volveu um 

ano! Silêncio à luz do crepúsculo…A terra não treme neste Outono; dorme, dorme 

aconchegando os corpos que sobre ela tombaram exangues… E entre as flores, que 

nasceram depois da batalha, levantam-se as cruzes, afigurando-se o conjunto a uma 

aldeia de campas gentis, pequeninas, que não fazem medo às crianças, cemitério 

embandeirado e coberto de grinaldas, porque a romaria das viúvas, das noivas e das 

mães trouxe agora, com as lágrimas, os presentes de anos aos seus mortos. (…) Hoje… 

Hoje — eis tudo — há que trabalhar por dois por que tem de haver o mesmo pão na sua 

casa coberta de luto. Enrosca-se-me um calafrio pela espinha: o sinal sagrado das 

grandes emoções; compreendo a vida; tenho, como nunca tive, a noção do dever ! Os 

olhos enevoam-se-me…mas puxo pelo braço do meu companheiro, e sei apenas 

murmurar: — Que belo!...Éramos dois Artistas, essa tarde de Outono, perto de Meaux, 

em pleno campo da Vitória…657 

Por cá, na trova, o militar, cuja presença tende a multiplicar-se nas letras, já sabe que: 
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 - António Lobo de Almada Negreiros, Portugal na Grande Guerra (Crónicas dos campos de batalha), 

Lisboa, Liv. Garnier Fréres, 1917. O filho mais novo, António (1895), também seria oficial do Exército. 
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 - Mário de Sá-Carneiro, A Batalha do Marne, impressão de aniversário, in Ilustração Portuguesa, 2.ª 

série, n.º 513, 20 de Dezembro de 1915.   
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O Soldado adora o fado 

Como beijos de mulher,  

Canta-o desde a madrugada  

Ao toque de recolher. 

(…) 

Até pra se distrair 

Dos serviços de limpeza, 

O magala com presteza, 

Cantarola o fado a rir! 

Quando consegue sair, 

Nas ruas pra se entreter, 

Vai um copázio beber, 

Canta fados a granel  

Até voltar pra o quartel 

Ao toque do recolher!658
  

 

Está-se a par, nos meios fadistas — e não só, claro —, que: 

Os belgas são uns valentes 

Assim o diz a História, 

Os alemães atrasaram 

No seu caminho da Glória 

(…) 

Sendo escrava da amizade 

Aliada da França amiga, 

Que à sua vizinha a liga, 

Rompeu a neutralidade 

Do Kaiser a crueldade 

Os belgas tolher tentaram, 

E como leões brigaram 

‘té pereceram na luta; 

Enérgica e resoluta, 

Os alemães atrasaram.659 
 

As simpatias populares pareciam inclinar-se, portanto, para o campo aliado, onde 

figuravam os franceses, que repetidamente nos tinham invadido no século XIX e os 

britânicos, que no ano ainda relativamente próximo de 1890 nos haviam apresentado um 

humilhante Ultimatum — e conspirado com os alemães para nos tirarem as colónias 

africanas. Quando Berlim nos declarou guerra em 1916, os intervencionistas rejubilaram 

e começou-se a constituir uma máquina militar capaz de intervir em solo europeu, como 

determinava, aliás, o decreto n.º 2.938/1917, que previa, nomeadamente, a 

concentração de um corpo expedicionário destinado a combater em França contra a 

Alemanha, ao lado dos exércitos das nações aliadas. Fora escolhido para seu 

comandante um  oficial-general oriundo da  Arma de Cavalaria, Fernando Tamagnini de 
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 - Cf. Artur Arriegas, A Trova Portuguesa: Fados e Canções, Lisboa, prefácio de Avelino de Sousa, 

Barateira, 1922.  
659

 - Cf. Os mais lindos fados e canções (portugueses e brasileiros), Lisboa, Liv. Barateira, (19??).    
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Abreu e Silva (1856-1924), tendo como chefe do Estado Maior o major de Artilharia 

Roberto da Cunha Baptista. O ministro da Guerra, José Mendes Ribeiro Norton de 

Matos, fora governador-geral de Angola com boas provas dadas como administrador e 

homem de grande iniciativa. O denominado Corpo Expedicionário Português (CEP) 

acabará por contar com duas divisões, cada uma com três brigadas e estas, por sua vez, 

cada uma a quatro batalhões, dispondo ambas as divisões de artilharia. Com efectivos 

da ordem dos 55 mil homens, as tropas portuguesas, resolvidas diversas vicissitudes 

(deserções, insubordinações e alguns motins graves),660 começam a chegar a França nos 

inícios de 1917, transportadas por unidades da Marinha Mercante britânica, 

maioritariamente, e, quando em solo francês, os nossos militares foram sujeitos a treinos 

de adaptação a condições de vida e combate que desconheciam, a terrível guerra de 

trincheiras e como evitar os efeitos dos gases asfixiantes. Integrados no enorme 

contingente do Reino Unido e sob comando daquele país, para se ter uma ideia das 

dificuldades a ultrapassar pelos portugueses, mesmo o armamento individual utilizado 

não foi aquele de origem alemã a que os nossos soldados estavam habituados, mas de 

procedência inglesa (espingardas Lee Enfield calibre 303 British) e norte-americana 

(pistolas Savage). Dependente da Intendência do Exército da Grã-Bretanha, o CEP, 

sobretudo a nível das praças, teve problemas com a alimentação, totalmente diferente 

daquela a que estavam habituados os nossos militares nas unidades de origem, criando-

se autêntica aversão a certos produtos como o corned-beef  enlatado e a bolacha,  aquele 

fonte essencial de proteínas. As primeiras unidades a entrarem em trincheiras, na 

Flandres francesa, fizeram-no em Março, ocupando o sector de Ferme-du-Bois, e, 

algum tempo volvido, a primeira divisão do Corpo tinha duas brigadas a guarnecer a 

primeira linha da área já mencionada e a de Neuve Chapelle. Quando 1917 se aproxima 

do fim, o CEP está em condições de assegurar aquilo que se chama a zona portuguesa (a 

segunda divisão estava colocada nos sectores de Flaurbaix e Fauquissart), 

subordinando-se o seu comando ao general-chefe do primeiro exército britânico, Henry 

Horne (1861-1929), o primeiro oficial oriundo da Arma de Artilharia a comandar uma 

formação de tal magnitude. Com uma carreira movimentada ao serviço do império, 

também o aguardavam acções importantes na Primeira Grande Guerra, nomeadamente a 

                                                             
660

 - Porventura o mais gravoso ocorreu em 13 de Dezembro de 1916, em Lisboa, chefiado pelo almirante 

Machado Santos, herói do 5 de Outubro de 1910, dado que atrasou a partida do CEP para França. Houve 

que substituir diversos oficiais de patente elevada, que passaram à situação de reserva. Cf. Aniceto 

Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, 1914 - 1918, Lisboa, 1ª ed., Quidnovi, 

2010, p. 288. 
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sua participação na batalha do Somme, que se saldou num milhão de mortos — e o 

susto apanhado quando os exaustos e psicologicamente afectados guerreiros 

portugueses aguentaram o que lhes foi possível, mas acabaram por deixar passar os 

alemães, na operação Georgette, em 9 de Abril de 1918, durante a Ofensiva da 

Primavera. Cedendo à força da arrancada desesperada das tropas alemãs, na sua 

tentativa derradeira, com nove divisões, algumas delas vindas da frente oriental,661 o 

CEP foi praticamente aniquilado. O comandante dessas forças era o responsável pelo 

sexto exército alemão, Ferdinand von Quast (1850-1939), aristocrata e general 

prussiano, detentor da mais elevada condecoração alemã, a ordem Pour Le Mérite com 

folhas de carvalho, que iniciou a acção com grande preparação de artilharia e gases 

letais Tendo por objectivo fazer uma penetração que fosse até aos portos da Mancha (os 

alemães só conseguiram avançar cerca de cinco quilómetros e meio), deparou sobretudo 

com a resistência da 55.ª divisão britânica, comandada pelo general Hugh Jeudwine 

(1862-1942), em Givenchy. Este episódio, por nós denominado batalha do Lys, que fez 

correr por cá rios de tinta, dando origem a muitos livros e outras tantas polémicas, foi 

particularmente doloroso e traumatizante para os integrantes do CEP, cujos combatentes 

— e aqui há que descontar os chamados cachapins, colocados em muitos postos da 

retaguarda das linhas — se sentiram menorizados no seu esforço de muitos meses de 

trincheiras. Sendo estes parágrafos apenas de enquadramento dos temas da tese, não 

pretendem certamente elucidar acção ainda hoje geradora de diversas hipóteses.662 

Ofensiva vital para o Reich, dado que as tropas norte-americanas pesariam fatalmente 

na balança, foi iniciada na parte julgada mais frágil das linhas britânicas, a defendida 

pelos portugueses, que estavam em manobras de recuo para descanso na retaguarda e 

consequente substituição por forças do Reino Unido, pertencentes ao XI Corpo de 

Exército do general Richard Haking (1862-1945), mas muito coisa ficou ainda por 

explicar. Tudo leva a crer que os alemães sabiam da ordem de retirada da frente das 

                                                             
661

 - Os impérios centrais e a jovem República Soviética tinham feito a paz, em Março de 1918, através do 

Tratado de Brest-Litovsk, cujas conversações conducentes à sua assinatura tiveram como principais 

figuras Leão Trotsky, comissário do Povo para os Negócios Estrangeiros, o ministro austro-húngaro dos 

Negócios Estrangeiros, Ottokar Czernin, e o marechal príncipe Leopoldo da Baviera. Sem beligerância na 

frente oriental, o Exército alemão libertava importantes efectivos, que podia transferir para a frente 

ocidental.    
662

 - Cf. Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, op. cit.; David Magno, Livro da Guerra de Portugal na 

Flandres, vol. II, Porto, Companhia Portuguesa Editora, 1921; Ferreira do Amaral, A Batalha do Lys, A 

Batalha D'Armentières ou o 9 de Abril, 4ª ed., Lisboa, Tipografia do Comércio, 1923. São apenas alguns 

títulos da muita bibliografia (nacional) existente cobrindo este assunto. 
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forças do CEP, da 2.ª divisão comandada pelo general Gomes da Costa (1863-1929), 

exactamente em 9 de Abril, para uma rotação acordada e merecida. Cirurgicamente, o 

ataque foi dirigido em força aos pontos em que as tropas da segunda divisão portuguesa 

ligavam com forças britânicas. Restam poucas dúvidas de que o inimigo se encontrava 

demasiado bem informado. Quanto às nossas baixas totais no conflito, sofreram as 

mesmas diversas flutuações ao longo do tempo, que, segundo Isabel Pestana Marques, 

chegaram a prender-se com as chamadas compensações de guerra…663 Apoiados no 

labor de um incansável especialista, pensamos que os números mais correctos de La Lys 

apontam para 30 oficiais e 584 sargentos e praças mortos; 270 oficiais e 6.315 sargentos 

e soldados prisioneiros, sendo que muitos se encontrariam feridos, num número 

impossível de determinar.664 Quanto ao comportamento das nossas tropas, assunto 

também sempre em infindável debate, pensamos dever atender-se a diversos factores. 

Na sua esmagadora maioria, as praças, provenientes dos meios rurais e muito 

escassamente alfabetizadas, dificilmente se identificariam com as apregoadas nobres 

causas que tinham determinado, para muitos, a primeira passagem por Lisboa e a estreia 

numa viagem de navio, que, como se sabe, pode deixar memória muito desagradável. 

Reunidos para manobras em Tancos, naquela que ficaria conhecida como a cidade do 

pau-lona, por possuir inúmeras tendas, milhares de conscritos, sem tradições militares 

familiares ou reais motivações bélicas, tinham protagonizado um milagre de Tancos, 

mais devedor à propaganda do que à aprendizagem de modernas técnicas de combate. 

Mal equipados, chegaram a uma terra de língua para eles estranha e onde fazia frio 

intenso, para serem aboletados onde calhava, obrigados a dormir sobre palha húmida. 

Deficientemente alimentados, suportaram os treinos violentos, as marchas com máscara 

antigás posta, a tirania de muitos oficiais subalternos, que, como escreveria um deles,665 

não possuíam maneiras e muito pouca consideração pelos subordinados. Sujeitos a 

castigos por vezes brutais nos Depósitos Disciplinares,666 para expiar faltas de somenos, 

                                                             
663

 - Estudiosa da nossa participação na frente europeia, Isabel Pestana Marques publicou, além de artigos, 

obras como Os Portugueses nas Trincheiras, um quotidiano de guerra, Lisboa, Comissão Portuguesa de 

História Militar, 2002; Das Trincheiras com Saudade, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2008; Memórias do 

General (1915-1919) ‘Os meus três comandos’ de Fernando Tamagnini, prefácio de Nuno Severiano 

Teixeira, Viseu, Fundação Mariana Seixas, 2004.  
664

-Trata-se do coronel doutor Luís Alves de Fraga, autor de obra volumosa sobre o tema CEP, 

nomeadamente com o seu estudo fundamental (e inovador entre nós) Guerra e Marginalidade, 1ª ed., 

Lisboa, Prefácio, 2003; André Loez, 14-18. Les refus de la Guerra, Une histoire des mutins, Folio 

Histoire Inédit, Saint-Amand (Cher), Gallimard, 2010. 
665

 - Cf. Major Mário Afonso de Carvalho, O Bom Humor no C.E.P., França 1917-1918, 2.ª ed., Lisboa, 

1945. Escrito em tom humorístico, não deixa de revelar muita coisa a nível comportamental…  
666

- Cf. Isabel P. Marques, Os Portugueses nas Trincheiras, cap. III, passim.  



335 

 

esperando a morte a qualquer momento nas trincheiras, estes futuros inspiradores de 

protagonistas de contos, romances, operetas, canções, filmes e fados eram obrigados a 

proteger-se do frio com jalecos e safões alentejanos de pele de ovelha, fardamento de 

recurso que muito divertia os alemães, que da trincheira em frente gritavam 

méé…méé…Ficaram, aliás, conhecidos por lãzudos, estes mesmos soldados que, apesar 

de tudo, de 9 a 12 de Abril de 1918, fizeram frente a regimentos de alemães que já 

nasciam soldados, melhor armados e treinados, surgidos numa autêntica e esmagadora 

maré humana. Muitos resistiram e no calor da refrega esqueceram tudo, mesmos as 

arbitrariedades dos oficiais que iam gozar férias a Portugal, sobretudo daqueles que iam 

por uns dias e já não voltavam…667 Fernando Tamagnini sabia o que se passava, como 

militar experimentado — e deixará escrito:  

Houve oficiais que se aproveitaram de todos os expedientes para fugir ao 

serviço em primeira linha. Assim: averiguações e autos de corpo de delito eram 

demorados além do tempo indispensável, e ainda eram pedidas para a sede das 

unidades em Portugal as notas de assentos só depois de concluído o auto, 

adiando cada vez mais o regresso do oficial ao serviço com tropas. (…) As 

penas disciplinares aplicadas a oficiais são, em geral, ligeiras comparadas, na 

devida relação, com as aplicadas a soldados, que não deixam de considerar essa 

desigualdade. Com estes mesmos nem sempre há critério certo, quando não há 

justiça.668
       

 

Olhados de lado pelos velhos aliados britânicos, os militares que sobraram do CEP 

foram postos a abrir valas, a desempenhar tarefas de forçados, tanto mais que os 

ingleses, obcecados pela disciplina, verberavam os motins ocorridos com as forças 

portugueses (os das suas e das francesas foram bem piores). Havia, no entanto, oficiais 

que não se resignavam com esta situação, capaz de anular todos os sacrifícios e vidas 

perdidas de soldados nossos. Entre esses contavam-se os majores Ferreira do Amaral 

(1876-1931) e Hélder Ribeiro (1889-1973), o capitão Augusto Casimiro e o tenente-

coronel Farinha Beirão (1869-1942).  

                                                             
667

 - O tenente-coronel Carlos Henrique Maia Pinto (1866-1932) narrou a João Chagas que houve 

resistência dos portugueses durante longas horas, embora não tivessem forças de retaguarda — e, ao 

mesmo tempo, falou-lhe nas deficiências comportamentais dos oficiais da nossa Infantaria, que não 

hesitou em considerar vergonhosas no plano da convivência. Cf. in João Chagas, Diário de João Chagas, 

vol. 4: 1918-1921, vol. 4, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1932.  
668

 - Cf. Isabel P. Marques, Memórias do General (1915-1919) ‘Os meus três comandos’ de Fernando 

Tamagnini, sendo que o primeiro comandante do CEP faz afirmações bem mais contundentes… 
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Com a substituição do general Fernando Tamagnini por Tomás Garcia Rosado (1864-

1937), este último conseguiu, graças a diversas diligências junto de ingleses e franceses, 

criar condições para que houvesse uma reorganização de forças portuguesas, de forma a 

que alguns batalhões estivessem presentes na última fase do conflito, como acabou por 

acontecer na região do rio Escalda, na tomada de Lille aos alemães e noutras acções…  

Sobre esta ressurreição dos despojos do CEP, Augusto Casimiro escreverá ao capitão-

médico Jaime Cortesão:  

 

Flandres, Abril de 1919. (…) Depois do 9 de Abril, apesar dos esforços tenazes e 

inteligentes, honra lhe seja, do tenente-coronel D. José de Serpa, Chefe do E. M. da l.ª 

D. [divisão] — dificilmente se conseguiu arrancar aos ingleses as nossas unidades, 

reduzidas a trabalhos inglórios da retaguarda, embora cheios de perigo e obrigados à 

morte. (…) Davam-nos como liquidados, exaustos, incapazes. E tu vês o interesse com 

que certas criaturas cobriam a sua inapetência guerreira com essa incapacidade...(…) 

começamos a lançar com entusiasmo a ideia de formar batalhões de elite, com oficiais 

oferecidos, para tomar parte imediata na ofensiva. O Garcia Rosado consegue arranjar 

transportes para reforçar o C. E. P., mas Sidónio não consegue arranjar soldados. (…) 

Ninguém acredita na possibilidade de se levar um batalhão à linha de fogo, às claras, 

(nem os ingleses…) com entusiasmo, decisão e honra. O Amaral [major Ferreira do 

Amaral] com o 15 [Batalhão de Infantaria], em que tem um grande prestígio, eu com o 

23 [Batalhão de Infantaria], onde há oficiais honrados e sargentos em termos, podemos 

organizar dois batalhões de assalto.(…) Compreendes o que eu jogava ali, do meu 

orgulho e do meu amor próprio. (…) A grande maioria dos oficiais manifestou desejo 

de que o Hélder [coronel Hélder Ribeiro] viesse comandar-nos. O general soube e 

nomeou o Hélder. E começou o trabalho. Tínhamos 400 homens; faltavam 600. As 

insubordinações sucediam-se. No bosque de Pacaut procedeu-se a uma operação para 

reduzir uma das mais graves. Houve mortos e feridos. (…) Os comandos, apesar de 

terem como única esperança a nova solução, pareciam dormir. Ah! mas eu esquecia, o 

general Birdwood,669 do 5.° exército, nosso amigo, — dissera ao Rosado o desejo que 

tinha em ver, nestas horas formosas, alguns batalhões do C. E. P., que tanto sofrera, 

compartilhar da grande batalha vitoriosa ...Vê bem ... (…) A missão inglesa aplaude, e 

                                                             
669

 - O general William Birdwood (1865-1951), mais tarde marechal e barão, conhecido entre os seus 

subordinados por Birdy, foi o comandante do Corpo de Exército Australiano e Neozelandês, os famosos 

Anzacs, na desastrosa operação da península de Galípoli, inútil massacre de milhares e milhares de 

homens, ceifados pelas metralhadoras turcas, colocadas em posições inexpugnáveis. Foi um erro crasso 

do Estado-Maior imperial, durante muitos anos erradamente atribuído a Winston Churchill, então 

primeiro lorde do Almirantado. Depois da retirada das tropas aliadas de Galípoli, Birdwood foi colocado 

na Flandres, onde se mostrou amigo dos militares portugueses. Possuía a grã-cruz da Torre e Espada.        
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os oficiais franceses, ao ver desfilar em continência primeiro, e depois em coluna de 

marcha, cantando, the best portuguese battalion,— dizem a sua admiração. Era já o 

milagre! (…) A semente estava lançada. O mal vencido. Os ingleses pasmavam. (…) O 

boche retira. A brigada vai partir. Mas...nós ficamos. E dizem que seremos empregados 

em trabalhos de engenharia!. Oficiais e soldados choram de raiva... (…) Mas o Hélder 

tem um gesto grande. Vai ter com Kennedy [general britânico no comando das 

operações]. — «Eu vim para bater-me. Trago mil homens, mil corações que, mal 

saibam que não seguirão em combate, sofrerão amargamente. Por esses mil corações, 

peço-lhe intervenha de forma a seguirmos com a 148.ª Brigada». (…) O batalhão segue 

na perseguição do inimigo. E seguimos, atravessamos o Escalda a 9, e a 11, quando a 

nova do armistício chegou, íamos a caminho dos postos avançados, de novo. Tínhamos 

sido dos primeiros a entrar nalgumas povoações belgas. (…) Fizemos o milagre que 

ninguém esperava. (…) O 15, o 23 e o 9, com o Batalhão de Metralhadoras Pesadas, 

prestaram aqui enormes serviços. (…) Entramos em combate. Os ingleses cobriram-nos 

de provas de carinho. (…) Queixei-me, disse a nossa pena do desprezo a que nos 

votavam [os comandos portugueses], ao general Rosado. (…) Para os oficiais, tão 

poucos, que correram a oferecer-se, alguns com folhas de serviço honrosíssimas, na 

Flandres, — não houve um louvor. Mas escreveu-se uma carta ao Hélder, em Janeiro 

em que as estações superiores lhe perguntavam se com efeito fazia política no batalhão, 

política republicana... (…)670  

 

Esta carta de Augusto Casimiro671
 vem mostrar, ainda que de relance, as complexidades 

de que se revestiu a nossa participação na Primeira Grande Guerra. A homens como ele 

ficou a dever-se a presença de uma representação do CEP em Paris, no Desfile da 

Vitória, em 14 de Julho de 1919, tendo sido esse contingente de centena e meia de 

militares comandado pelo major Ribeiro de Carvalho, integrado nas forças lideradas 

pelos marechais Foch e Pétain. O primeiro-ministro francês, Georges Clémenceau, que 

decidira que os portugueses não desfilariam na grande parada parisiense, depois da 

derrota do Lys, foi sensível aos sacrifícios do pequeno país pela França, onde também 

actuou um Corpo de Artilharia Pesada Independente (CAPI), colocado sob comando 
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 - Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra, (1916-1919), Porto, 3ª ed., Renascença Portuguesa, 

1919, pp. 224-231. 
671

 - Augusto Casimiro dos Santos (1889-1967), além de oficial do Exército e administrador colonial, foi 

jornalista, escritor, poeta e activo opositor ao regime salazarista. Esteve entre os fundadores da 

Renascença Portuguesa, em 1912, e, uma década mais tarde, pertenceu ao núcleo fundador da Seara 

Nova. Tendo participado na chamada revolta da Madeira em 1931, sofreu a expulsão do Exército e o 

degredo em Cabo Verde. Reintegrado em 1937, pediu a passagem à reserva e pôde dedicar-se 

inteiramente à escrita, produzindo uma obra de temática muito variada. Dirigiu a Seara Nova de 1961 a 

1967.  
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francês (Corps de Artillerie Lourde Portugaise), movimentando-se através do sistema 

ferroviário. Feitas as contas, como já dissemos inflacionadas na mira das compensações 

de guerra, quando os clarins tocaram a cessar-fogo em 11 de Novembro de 1918, o CEP 

registara, entre os seus 56493 integrantes, 2091 mortos (74 oficiais e sargentos e 2017 

praças), 12508 feridos, muitos deles estropiados, entre os quais os atingidos pelos gases 

— e 6678 prisioneiros em campos alemães. Ficámos com uma razoável reputação de 

arruaceiros, só andávamos mais direitinhos quando a polícia militar britânica estava por 

perto, que à nossa não ligávamos especialmente,672 mas também não parecem restar 

dúvidas sobre as situações de injustiça no tocante à rotatividade frente-retaguarda, má 

alimentação e falta de sentido de liderança dos oficiais. Apesar da permissividade 

judicial, mais de uma centena de subalternos sofreram punições, o mesmo sucedendo a 

cerca de seis dezenas de oficiais com patentes mais elevadas. E, convém não esquecer, 

segundo parece mais para agradar aos britânicos, também podemos ostentar um 

fuzilamento, o do soldado chauffeur (motorista) João Augusto Ferreira de Almeida, 23 

anos, n.º 505, em 16 de Setembro de 1917, acusado de tencionar desertar para os 

alemães e dar-lhes mapas com as posições portuguesas. Tudo isto se sabia porque fazia 

perguntas aos camaradas sobre o melhor caminho para ir ter com os soldados do Kaiser 

— e andava a gabar-se de que não cumpriria um castigo que lhe havia sido dado. Não se 

apurou ainda se pagou com a vida a sua planeada traição ou apenas a ingenuidade, 

porventura até a estupidez. Antigo empregado de um alemão, este militar da Foz do 

Douro dizia-se cansado da guerra e estava cumprir uma pena de 60 dias nas trincheiras, 

algo que diz bem da nossa organização judicial militar, pois esses locais de sacrifício 

dado como honroso para milhares de homens, era de castigo para os prevaricadores…  

Embora se confirmasse não ter havido qualquer Milagre de Tancos, capaz de 

transformar num ápice em força moderna um Exército antiquado e minado por questões 

políticas, pouco habituado a actuar fora nas suas fronteiras europeias (a última vez 

materializara-se no envio da Divisão Auxiliar a Espanha, entre 1835 e 1837, para ajudar 

na luta dos constitucionais contra os carlistas673), a nossa participação na frente europeia 

da Primeira Grande Guerra acabou por contribuir para que nos sentássemos à mesa das 

negociações pós-Armistício — e assim mantivéssemos as colónias. Mais coesão 

republicana de certeza não proporcionou…mas constituiu o viveiro dos operacionais do 

futuro golpe de Estado de 28 de Maio de 1926. 
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 - Isabel P. Marques, Das Trincheiras com Saudade, pp. 294-296. 
673

 - Cf. A. Ribeiro de Carvalho, A Carga de Armiñon ou de Zambrana, Lisboa, Inquérito, 1953.  
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4.4.2.1 — Nas trincheiras, sob fogo, para cantar o fado até à morte! 

Uma das figuras fulcrais da nossa participação na Grande Guerra, futuro Presidente da 

República da Ditadura Militar, o marechal, Manuel de Oliveira Gomes da Costa, se de 

alguma coisa sabia era de tropa, embora também gostasse muito de pintar. É dele esta 

apreciação: 

Soldado Português! Nação alguma os tem melhores; poucas os têm iguais. Há nele 

alguma coisa de grande, de sublime mesmo, na sua rude casca de campónio. A sua 

delicadeza é toda interior. Inculto, mal educado, entregue a si próprio desde criança, 

sem mestres, sem educadores, sem um afago, rude portanto, é nas grandes crises que 

mostra o que é, e é na guerra, sobretudo, que a sua nobreza se revela: — bravo de 

nascença, valente sem crueldade, herói sem presunção. (…) Devemos todos inclinar-

nos, cheios de respeito, perante esse pobre herói, que meteram num navio com uma 

arma ao ombro, sem lhe dizerem para onde ia; que colocaram numa trincheira em frente 

do inimigo sem lhe explicarem porque se batia; que passou longos meses queimado pelo 

sol ou enregelado pela neve, atascado em lama, encolhido num buraco quando as 

granadas estalavam em volta dele; carregando à baioneta quando o tenente lho ordenava 

, e que, com o crânio amachucado com um caco de granada, ou com uma perna partida 

por uma bala, estendido num catre de uma ambulância, ao ver-nos entrar, esforça-se por 

se erguer, murmurando: — O nosso giniral! Aí vem o nosso giniral! Agora ganhei a 

Cruz de Guerra, pois não ganhei, ó meu giniral?(…)674     

 

É pela via do fado que a citada condecoração também ficará famosa, a nível nacional, 

nomeadamente através da voz de Berta Cardoso, como símbolo de prémio por actos de 

bravura e sacrifício. Descoberta pelos portugueses na frente europeia, logo foi mandada 

cunhar com símbolos nossos. Melhor dizendo, logo é aqui alcunha, porque durante 

largos meses eram dadas medalhas britânicas equivalentes, como alguns oficiais se 

queixaram de ter de fazer, um ou outro por escrito, como o humorista André Brun 

(1881-1926), devido aos atrasos nos envios de medalhas a partir de Lisboa. Este 

dramaturgo de génio, autor de revistas, adaptador com o tenente-médico Júlio Dantas de 

A Severa a opereta cómica, também ostentava essa condecoração e seria promovido por 

distinção a major, pela sua acção no comando do Batalhão de Infantaria 23. Não possuía 

para ele segredos o fado revisteiro, como não tinha para os nossos expedicionários esse 

e os outros da viela, que iam ouvindo nas intermináveis horas do front, pela voz dos que 
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- A vida agitada do Marechal Gomes da Costa, compilação de Carlos Gomes da Costa, 2 vols., Lisboa, 

Liv. Popular de Francisco Franco, 1.º vol., p. 258.  
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eram dotados para a façanha de o cantar com guitarras improvisadas a partir da madeira 

de caixotes do odiado corned-beef  ou de latas grandes de produtos semelhantes. Manda 

a verdade que se diga que nesses imbientes, como diria a grande Hermínia Silva — e 

nós podemos corroborar com base em experiência própria —, as plateias não costumam 

ser demasiado exigentes… Cabe esclarecer, por ser erro demasiado repetido, que o CEP 

estava desprovido de música, mas, tudo leva a crer, possuía apenas uma formação 

completa dessa natureza, constituída integralmente por músicos militares, que 

integraram a Banda Militar do Corpo Expedicionário Português. Além de participarem 

em cerimónias estritamente castrenses e outras solenidades, esses executantes também 

se encontravam incumbidos de colaborar em actividades recreativas destinadas às tropas 

que estavam em descanso na retaguarda. Aponte-se, como curiosidade, que a citada 

banda, quando surgiram as comemorações da vitória aliada, daria um concerto na 

capital francesa, em 1919, mas, em tempo de guerra, pode dizer-se que era uma 

autêntica gota num oceano de soldados, que constituíam efectivos de duas divisões.675
 

Esta informação contraria a dada pelo major Afonso de Carvalho, ex-combatente no 

conflito, que lamenta a escassez do número de bandas das nossas tropas: uma por cada 

brigada de infantaria e uma no quartel-general do corpo, ou seja, sete no total.676 Pelo 

que se vê, a penúria seria ainda muito maior — e a esmagadora maioria dos serranos, se 

queria ouvir alguma coisa, tinha que desencantar um talento local, que o mesmo é dizer 

quem estivesse à mão de semear e cantasse coisa de jeito, de preferência a velha trova 

alfacinha. Tal era o caso de Cesário Francisco, soldado n.º 83, da 4.ª companhia do 

Batalhão de Infantaria 15, pertencente à 3.ª Brigada de Infantaria. Quem conta a história 

deste rouxinol das trinchas são os capitães Quirino Monteiro e Melo Vieira, dando-o 

como homem alto, esgrouviado, moreno, olhos rasgados, tipo de inteligente.677 A cena 

de cantoria passa-se quando o 15 estava de reserva em Paradis, em 12 de Junho de 1917, 

véspera de Santo António, e a três ou quatro quilómetros da primeira linha.678
 

Autorizadas superiormente, as praças organizaram um arraial, sem balões, para não 

atrair a atenção do inimigo, e especialmente a curiosidade indiscreta dos aeroplanos. 

Não faltavam rebentamentos de morteiros e bombas como som de fundo e: 
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 - Pedro Alexandre Marquês de Sousa, A Música Militar em Portugal, in PROELIUM – Revista da 

Academia Militar, pp. 99-128.  
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 - Mário Afonso de Carvalho, O Bom Humor no C.E.P., 2.ª ed., Lisboa, 1945, pp. 235-236. 
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 - Capitães Quirino Monteiro e Melo Vieira, Gambúzios, Soldados da Grande Guerra, Lisboa, 

Portugália Editora, 1919, p. 149.  
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 -  Idem, ibidem, p. 145. 
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Música havia a que estava agregada ao Batalhão. Tocava mal, mas tocava. E o arraial 

começou, relativamente animado, (…) A certa altura — nunca se soube bem como — 

apareceram uma guitarra, uma flauta e o harmónio da quarta [companhia, cremos]. 

Apareceu, pois, o cavalinho, e fez sucesso. Cantavam-se e dançavam-se rodas, onde, à 

falta de garridas cachopas, de seios fartos e lenços multicores, vários soldados se 

esganiçavam, sopranos de contrabando, para imitar a voz feminina nas cantigas ao 

desafio, com remoques e piadas, onde a graça não raro esfuziava, alegre e simples. (…) 

Mas por onde há uma guitarra e um português o fado é uma coisa fatal como o destino, 

e necessária como o ar que se respira, não tardou que se calassem o harmónio e a flauta 

e as notas do choradinho se fizessem ouvir, transportando-nos a todos —  só em 

espírito, infelizmente — das planícies alagadas e cortadas de trincheiras das terras da 

França, aos campos verdes e tranquilos do nosso Minho, às serranias das nossas Beiras, 

e, até, a certas casas citadinas, menos que modestas, onde, entre um copo de vinho e o 

fumo de um cigarro, o fado rende todas as almas e faz esquecer todas as tristezas!...679 

 

Organizado um concurso de cantadores, com júri e prémios, tendo como condição 

primacial o improviso, lá acabou por aparecer o Cesário, que desempenhava as funções 

de barbeiro da 4.ª companhia, com uma voz inferior à de alguns outros competidores, 

mas entoava como nenhum deles, possuía o segredo, que não se ensina, de trazer aos 

lábios o coração e fazer subir lágrimas aos olhos, a cantar.680
 Quando surgiu um raid 

inimigo em 23 de Agosto, no subsector direito de Fauquissart, o nosso fadista, 

destacado noutra companhia, fora encarregado com outros soldados de assegurar a 

ligação entre dois comandos. A dada altura, o seu comandante manda-o entregar uma 

ordem escrita lá abaixo, ou seja, às trinchas, batidas pelos projécteis inimigos. O militar 

acaba por ser atingido por um estilhaço e, ferido gravemente, consegue passar a ordem 

escrita a um camarada. E, depois: 

A maca, numa volta da trincheira, cruza-se com o comandante do batalhão, que nunca 

deixava de aparecer nas ocasiões difíceis. — O que é isso? — pergunta aos condutores. 

— É o Cesário, meu comandante. E levantam o lençol. — Então, rapaz, foste ferido… 

Não há-de ser nada… Tens a consolação de haver cumprido o teu dever!... — É 

verdade, meu comandante, responde a custo o ferido…é verdade…Mas o que mais me 

rala é que não torno a cantar o fado!681 
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 - Idem ibidem, p. 149. 
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 - Idem ibidem, p. 152.  
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Desconhecemos se este bravo voltou ou não a cantar a velha trova, mas a sua nota de 

assentos refere que foi louvado pela sua bravura e dedicação e distinguido com a Cruz 

de Guerra de 4.ª classe. Pela documentação do CEP existente no Arquivo Histórico 

Militar, fica-se a saber que Cesário Francisco, fadista à prova de bala que não de 

estilhaços de granadas de morteiro, natural de Castanheira de Figueiró, concelho de 

Figueiró dos Vinhos, nascido em 7 de Maio de 1892, casado, ferido em combate em 24 

de Agosto de 1917, baixou nesse dia ao H.C.S. nº 1, sendo evacuado em 4 de Setembro 

para o H.C. 32 e tendo alta em 27 de Dezembro do mesmo ano. Como a junta médica o 

julgou apto, dois dias depois, para os serviços auxiliares do Exército, isto significa que 

não terá ficado com quaisquer lesões permanentes. Outro improvisador das trinchas, 

Joaquim dos Santos Andrade, algarvio de Murtais (Moncarapacho) vem enfileirar com 

os talentos daquela região presentes no CEP, com diferentes postos e tendências 

políticas, dado que alguns combatentes famosos, como o futuro major David Rodrigues 

Neto (1895-1971), por exemplo, homem de confiança de Salazar e grande defensor de 

armas na mão do 28 de Maio, também era de lá.682
   

Tendo sofrido as agruras de prisioneiro de guerra na sequência de La Lys, tal como o 

outro algarvio citado, ganhou fama de poeta o Andrade — e com toda a razão —, dado 

ser capaz de uma meditação como a que se segue:  

                                               Mas sempre há uma esperança 

É nessa crença que eu vivo 

Porque não vejo nenhum motivo 

De morrer assim criança, 

A saudade é uma lança 

Que risca o espaço de prata 

Oh! Que vida tão ingrata 

Estou próximo da sepultura 

E vivendo na amargura 

Vou responder à tua carta!...683 

 

A forma e as temáticas focadas nestas nossas canções da Grande Guerra, muitas vezes 

afadistadas, quando não mesmo fados, têm de ser vistas como exercícios apressados de 
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 - Natural da freguesia de Algoz (Silves), antigo seminarista, tiraria mais tarde o curso de Direito. Na 

Flandres, ainda alferes, capturou uma patrulha alemã apenas com a ajuda da ordenança. Os ingleses 

deram-lhe a Military Cross e receberia também a Cruz de Guerra, bem como a promoção por distinção. 

Durante o desaire de La Lys, seria feito prisioneiro e internado num campo alemão. As suas acções contra 

as tentativas de derrube da ditadura em 1927, 1928 e 1931, valem-lhe a Torre e Espada. Afasta-se do 

Exército, nos anos 40, e dedica-se à agricultura no Algarve, rompendo com o regime e sendo julgado no 

Tribunal Plenário por causa dos seus escritos críticos do salazarismo. Acabaria a apoiar a candidatura do 

general Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958.   
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 - António Telo, A República e as Forças Armadas (cont.), in História de Portugal, João Medina 

(direcção), vol. XV, Amadora, Ediclube, 2004, p. 650. 



343 

 

versejar, mais do que de verdadeiras tentativas poéticas. Há de tudo: por vezes os temas 

copiam-se uns aos outros, mas deixam entrever não apenas os problemas quotidianos, 

como o medo, a necessidade de sobreviver um dia atrás do outro, que na guerra dá azar 

fazer planos… E, depois, são escape para as saudades, oportunidade de formular críticas 

anónimas, denúncia das muitas injustiças sofridas na dura campanha… Poderá 

descobrir-se, num ou noutro caso, uma intenção política, seja no fomento da luta de 

classes e na propaganda pacifista ou defectista, como se quiser, de pendor anarco-

sindicalista, mas também os republicanos unionistas e os monárquicos se opunham ao 

envolvimento na frente europeia. Os alemães tinham interesse em colaborar nessa 

tarefa, que visava, no fundo, logo em 1916, altura da declaração de guerra, que fossem 

dificultadas as condições na preparação de soldados e o seu posterior envio para 

território francês. Os meios utilizados, além de certa imprensa, residiram na distribuição 

de panfletos ou centravam-se mais prosaicamente, dado o analfabetismo reinante, na 

propagação de boatos em locais públicos e, se possível, não muito longe de quartéis.684
 

Já estacionado na Flandres, o CEP não poderia ficar imune a essas acções — e, dada a 

dureza das condições em que se lutava e as diferenças de tratamento entre oficiais e 

praças, os combatentes das trincheiras não podiam permanecer indiferentes a alguma 

dessa argumentação. 

Como exemplo de uma trova declaradamente defectista temos o Cava…cava…cava…: 

Cavai, cavadores, cavai, 

Que o cavar é doce e bom! 

Porque também já cavaram  

Todos os que foram ao front 

 

Cava da primeira linha,  

Alferes e todos os soldados 

Quando deles se avizinha 

Um dos morteiros pesados. 

 

Cava tudo lá da frente;  

Até das segundas linhas 

Cava capitão e tenente 

E pessoal das cozinhas.  

 

Pouco mais à retaguarda 

Onde não caem morteiros, 

Para fugir à granada 

Cava major e parceiros. 
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 - Cf. Isabel Pestana Marques, Das Trincheiras com Saudade, A Vida Quotidiana dos Militares 

Portugueses na Primeira Guerra Mundial, Lisboa, 1ª ed., A Esfera dos Livros, p. 34. Também outros 

autores têm referido os factos apontados. 
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Cavam de noite e de dia,  

E em qualquer ocasião. 

Também cava a artilharia 

Ao baterem-lhe a posição. 

 

Do comando da brigada 

Cava tudo num instantâneo. 

Pra fugirem à caqueirada 

Procuram o subterrâneo. 

 

Também cava o general, 

Se for visitar a frente, 

Cava também do hospital 

O doutor e sua gente. 

 

Esta vida de cavanço 

A cavar como se vê. 

Se o boche faz um avanço… 

Cava todo o C.E.P.685 

 

Estes versos com o duplo sentido da palavra cavar, bem construídos e (quase) 

premonitórios, atribuídos por quem os divulga ao espírito engraçado dos elementos da 

Massa Anónima para passatempo das suas agruras profissionais,686 não conseguimos 

localizá-los noutras colectâneas poéticas sobre a nossa participação em solo europeu na 

Primeira Grande Guerra. Será porque os autores desses livros são oficiais, num dos 

casos de carreira, e este Fado do Cava se encontra contido nas memórias de uma praça, 

embora prefaciadas por um coronel de Engenharia que chegaria a general?687 

Acreditamos muito pouco em acasos nestes domínios (ficam para quem nunca esteve 

nas fileiras…) — e assim temos de agradecer a um músico e ferroviário algarvio a 

divulgação dos significativos versos e também o facto de ter escrito uma das mais 

interessantes obras sobre a Primeira Grande Guerra vista por um soldado. Da torrente de 

livros, alguns dos quais de poesia, produzida por antigos oficiais do CEP, poucos se 

salvam para a posteridade: nos casos poéticos, (quase sempre) ainda bem; nos outros, 

porque maioritariamente são demasiado autojustificativos e técnicos. Como em tudo, há 

excepções, embora poucas, que o ambiente encontrava-se muito politizado. Pedro de 

Freitas, o autor de As Minhas Recordações da Grande Guerra, teve também o condão 
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- Pedro de Freitas, As Minhas Recordações da Grande Guerra, Lisboa, Tipografia da Liga dos 

Combatentes da Grande Guerra, 1935, p. 142. 
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 - Idem. Ibidem, ver nota de rodapé da p. 142. 
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 - Raul Esteves (1878-1955), general, engenheiro militar, serviu em França (1917-1918) no Batalhão de 

Sapadores de Caminhos de Ferro, possuindo diversas condecorações importantes, entre elas a Torre e 

Espada. Homem do 28 de Maio, foi muito activo na repressão de greves nos caminhos de ferro e, além de 

militar, desempenhou as funções de administrador da CP. Fez parte da missão militar portuguesa à Guerra 

Civil de Espanha (1936-1939).   
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de revelar e registar a obra de um genuíno poeta popular e cantador de fado, o 

setubalense Vicente José da Silva Penim (1888-1957), soldado n.º 29 da 4.ª Companhia 

do Batalhão de Sapadores dos Caminhos de Ferro, homem de soirées e noitadas, que, 

regressado do conflito, trabalhou na Fábrica de Material de Guerra, em Braço de Prata. 

Só para que não fiquem dúvidas sobre a intencionalidade de Pedro de Freitas, neste 

como noutros casos, ele descreve a chegada do automóvel empoeirado com o 

comandante do batalhão e respectivo estado-maior, que, ao descer, vai dizendo: —  

Ah!... pelo que observo isto por aqui não é tão mau como se diz…É na sequência dessa 

frase do ilustre cachapim, que logo se reúne sigiloso com os comandantes e demais 

oficiais que o bicho soldado, como nada pode ouvir da conversa, sacia os seus instintos 

de rebeldia escrevendo na poeira que envolve todo o automóvel as palavras de um  

verbo muito conjugado em todo o C.E.P. e que até já foi utilizado em versos que a 

soldadesca canta a seu modo: cava…cava…cava…688 

Vejamos a traços muito largos quem era e quem foi Pedro de Freitas, percurso incomum 

numa praça com habilitações literárias muito escassas. Natural de Loulé, nasceu em 

1894 e ali viveu até aos 17 anos. Filho de um instrumentista de uma banda local, cedo 

se interessou pela música, com predilecção pelo cornetim. Num concelho com quase 90 

por cento de analfabetos, frequentou a escola e recebeu aulas de música. Completou o 

exame de instrução primária em 1906 e cedo se empregou como caixeiro de mercearia, 

sem deixar a música, aprendendo trompa. Aprendiz de carpinteiro, vendo que essa 

profissão não se coadunava com as suas ambições, vai viver com tios que moravam no 

Barreiro, tornando-se ferroviário. Mas deslocava-se frequentemente a Loulé, para tocar 

violino numa tuna local — e na terra natal se casou, em 1916. No Barreiro, continua a 

praticar a música, pertence à Banda do Pessoal da CUF, procura melhorar o seu nível 

cultural. Normalmente, o pessoal ferroviário não era recrutado, mas em 1915 foi 

chamado para o Exército, acabando por ser mobilizado para França no Batalhão de 

Sapadores de Caminhos de Ferro, em 1917, quando tinha uma filha de apenas um mês. 

Como soldado de um corpo auxiliar, Pedro de Freitas nunca cavou trincheiras nem nelas 

esteve. Esperto como já se viu que era, procurou tirar o melhor partido da situação 

pouco famosa em que encontrava e fundou uma pequena banda, que sempre era melhor 

(e menos perigoso) tocar cornetim do que assentar carris e ajudar nas manobras dos 

comboios. Metera ombros, indiscutivelmente, a uma tarefa meritória, que a música 
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anima a alma. Conseguiu que lhe inventassem um posto, contramestre de clarins, e, 

como a sua formação musical (todos os elementos provinham de bandas civis) se 

passeasse pelo sector, tocando onde fosse requisitada, para glória do Batalhão, a 

alimentação melhorou substancialmente e passou a haver muito mais tabaco. Dotado de 

grande poder de persuasão, até conseguiu que o padre Avelino de Figueiredo, alferes 

equiparado capelão, colaborasse musicalmente e lhe arranjasse partituras para formar 

um repertório decente.689 Apesar de tantos afazeres, Freitas ainda arranjou tempo para 

deixar de recordação a uma francesa uma prenda do sexo masculino, que ele só viria a 

conhecer décadas depois. De regresso à pátria, voltou para a CP como revisor de 

bilhetes, sem nunca largar as bandas musicais, a escrita torrencial em jornais, revistas e 

livros, bem como as palestras sobre os mais diversos assuntos, com especial incidência 

em Loulé, no qual se tornou verdadeiro especialista. Também compôs de forma 

militante e teceu laços especiais de amizade com autoridades espanholas; nunca largou a 

Liga dos Combatentes e a sua antiga unidade, entretanto passada a regimento, nem o 

general Raul Esteves. Colaborando activamente com a FNAT, havia quem lhe chamasse 

salazarista, coisa que não lhe tiraria certamente o sono, tanto mais que recebia 

constantes homenagens. Faleceu quando já contava mais de 93 anos, em 1987, tendo 

uma rua com o seu nome na terra natal. Entre outras obras, deixou uma História da 

Música Popular em Portugal,690 com prefácio de Luís de Freitas Branco, que ele 

conhecera nas suas funções de revisor, o mesmo acontecendo com o general Vassalo e 

Silva, que, quando era governador-geral, o convidou a visitar o Estado da Índia. Assim 

surgiu o livro com um título (não extremamente original) Eu Fui à Índia.691 Também 

publicou Memórias de um ferroviário revisor de bilhetes: descrição de 40 anos vividos 

em comboios: sugestiva lição de vida social, ferroviária, sexual, educativa profissional, 

psicológica, etc.
692

 Toda uma lição de existência e de criação de oportunidades. E vamos 

aos versos do Vicente Penim, que nas fadistices pontificaria mas não era vivaço nem 

metade se comparado ao contramestre de clarins. Nestes poemas faz alusão ao prémio 

[subsídio] de embarque dos soldados. O Costa visado não é o general Gomes da Costa, 

esse era conhecido na tropa por Von Costa, mas, sim, o político mais influente da 
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 - Idem, ibidem, pp. 258-261. 
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- Pedro de Freitas, História da Música Popular em Portugal, Lisboa, Tipografia da Liga dos 

Combatentes da Grande Guerra, 1946.    
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 - Pedro de Freitas, Eu fui à Índia, Barreiro, Tipografia da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 

1962.  
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 - Pedro de Freitas, Memórias de um ferroviário revisor de bilhetes: descrição de 40 anos vividos em 

comboios: sugestiva lição de vida social, ferroviária, sexual, educativa profissional, psicológica, etc., 

Montijo, 1954.   
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República, Afonso de nome próprio, que teria colocado o seu filho Sebastião como 

tradutor militar em Paris, segundo um panfleto denominado o Rol da Desonra.693
  

                                               Obrigado pela lei 

Abandonei o lar querido 

Para marchar para França 

Por seis escudos vendido. 

 

Guerra medonha, odiosa, 

Que obrigas a criatura 

A procurar sepultura 

Na idade mais ditosa. 

Tua atitude horrorosa 

Como ambição encarei,  

Razão porque detestei  

O teu bárbaro destino: 

Fazes de mim assassino 

Obrigado pela lei. 

(…) 

                                               Enquanto a tropa vagueia 

Entre as homicidas balas,  

Nas mais luxuosas salas 

O Costa se banqueteia. 

À tosca luz da candeia 

Abraçada ao filho querido 

Chora a perda do marido 

A mulher em desaforo, 

Porque foi pró matadouro 

Por seis escudos vendido.694 

 

Embora actuando à retaguarda, os sapadores de caminhos de ferro nem por isso 

deixavam de ouvir o troar dos canhões ou estavam completamente a salvo dos projécteis 

de fragmentação, geradores dos famosos cacos, graças às peças de grande alcance 

utilizadas e também à progressão alemã, alcançada com a operação Georgette. Inspirado 

por esta nova situação, que arrasara por completo a cidade de Lillers, situada à 

retaguarda do sector português e reduzida a escombros em 9 de Abril de 1918, o poeta 

setubalense escreveu o seguinte: 

                                               Quando a forte artilharia 

Produz a explosão, 

Julgo ver-te, pobre mãe, 

Entre o fumo do canhão. 

(…) 

                                                             
693

 - Dado como escrito por oficiais que se encontravam nas trincheiras, descontentes com os privilégios 

de muitos outros que nada arriscavam, também se falou que seria obra de monárquicos… 
694

 - Pedro de Freitas, Na Primeira Grande Guerra, 1914-1918, um Poeta Setubalense, Vicente José da 

Silva Penim, separata do jornal O Distrito de Setúbal, Setúbal, 1977, pp. 11-12. 
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Plo  triunfo da campanha 

Quero com gosto morrer: 

E sem um perigo temer 

Invadir a Alemanha. 

Esmagar sua artimanha 

E seu veneno também, 

Lançá-la sempre ao desdém     

Nas páginas da história; 

No pedestal da vitória 

Julgo ver-te pobre mãe. 

 

Mãe que deste à luz um filho 

E que jamais o esqueces;  

Mil elogios mereces 

Por teu tormentoso trilho. 

Dá-te orgulho, dá-te brilho, 

A minha honrosa missão. 

Resistindo ao alemão 

Morro cheio de coragem 

Por julgar ver tua imagem 

Entre o fumo do canhão.695 
 

Pedro de Freitas afirma que era ele quem escrevia os versos ditados por Penim — e dá 

como sendo do setubalense uma das mais famosas cantigas ao fado do CEP, intitulada 

O corned beef afamado, reproduzida em alguns livros. À cautela, o contramestre 

recorda a sua estreia na messe de oficiais, o contentamento do tenente Serrano (mais 

tarde general) que terá encomendado a trova, dá conta do êxito generalizado da mesma 

fora da subunidade, mas adverte que há até quem lhe atribua outro autor.696 Existem 

temas, aliás, como o do piolho e os que aproveitaram a música do Fado do Ganga, para 

referir apenas dois exemplos, que possuem letras diferentes, caso que não sucede com o 

do corned-beef. Julgamo-lo interessante não apenas pelo engenho revelado como 

também por denunciar a desadequação da dieta das nossas tropas, obrigada a valer-se da 

intendência britânica.  

O corned-beef afamado 

Zangou-se com o feijão. 

Foi dado incapaz o vinho, 

Anda de licença o pão. 

 

Nós enchemos bem a pança; 

Camaradas, estamos bem. 

E por menos de um vintém, 

Vale a pena estar em França. 

                                                             
695

 - Idem, ibidem, pp. 15-16.  
696

 - Idem, ibidem, p. 21.  
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Ainda temos por herança 

Quinze francos de ordenado, 

E de um herói denodado 

Dou belas informações, 

Pois não falta às refeições 

O corned-beef afamado. 
(…) 

Presunto, queijo, marmelada, 

São as melhores criaturas: 

Não faltam às formaturas 

Respeitam a lei sagrada. 

— Tu não matas a charada? –  

— Diz a manteiga ao sabão! — 

O sabonete, teu irmão, 

Levou um grande sumiço! 

— Está a bolacha ao serviço 

Anda de licença o pão.697 
 

Deixemos o jocoso Penim, para nos concentrarmos, agora, no livro inteiramente 

preenchido com poemas feitos na Grande Guerra,698 muito esquecido, graças ao labor de 

um tenente miliciano de Artilharia, Rogério Marques de Almeida Russo, combatente 

voluntário, com faz questão de sublinhar. Aponte-se, a título de curiosidade, que um dos 

primeiros poemas foi escrito pelo então alferes de Infantaria Horácio de Assis 

Gonçalves (1889-1978),699 que seria secretário privado de Salazar e uma das figuras 

influentes do Estado Novo, embora nunca tivesse passado de tenente de Caçadores 5 (o 

chamado tenentismo foi, aliás, uma das bases de apoio do regime nascente com o 

ditador). De qualquer forma, o que nesta colectânea nos parece mais interessante são os 

versos dos militares de mais baixa graduação, sendo de salientar os do soldado n.º 484 

da 3.ª companhia da Infantaria 13 (BI 13, Vila Real), Américo Mendes de Vasconcelos, 

o Palhais, promovido por distinção a primeiro-cabo e morto perto de La Gorgue, nas 

obras de fortificação da primeira linha alemã, como prisioneiro. Tinha este militar 

saídas como estas:                   

Pedi trigo à portuguesa 

Nem trigo nem broa vi. 

                                                             
697

 - Idem, ibidem, pp. 19-20.  
698

 - Rogério Marques de Almeida Russo, Arquivo Poético da Grande Guerra, Porto, Companhia 

Portuguesa Editora, Lda., 1924. 
699

 - Natural de Vinhais, frequenta o 1.º ano de Engenharia no Instituto Superior Técnico, faz o curso da 

Escola de Guerra e frequenta o de Direito, em Coimbra, que não acaba. Tirará o de professor do Ensino 

Secundário Particular. Participa na batalha de La Lys, ganha algumas condecorações, e, entre os anos de 

1928 e 1934, ocupa o cargo de secretário particular de Salazar, no Ministério das Finanças. Em 1934 é 

nomeado governador civil de Vila Real e, de 1944 a 1947, foi Inspector da Assistência Social. A partir de 

1948, exerceu as funções de director do Instituto de Assistência à Família. Além de um livro sobre a 

Flandres, escreverá Intimidades de Salazar: O Homem e a Sua Época, Lisboa, Bertrand, 1971.  
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Responde-me uma cachopa: 

— Meu garçon eu não cumpri.    

(…) 

Lá um dia foi bonito: 

Certo caso que se deu 

Com uma Madmoázel 

Que a um português apareceu. 

 

O diabo da cachopa 

Agradou-se do rapaz 

E logo em poucos dias 

Aumentou seu fatacaz…700 

 

Perante um ataque alemão ao BI 13, regista o Palhais o seu estado de espírito: 

                                               (…) 

Se eu tinha o meu capote 

Num caibro dependurado, 

E o bornal e o cantil, 

Tudo ficou enterrado.  

 

Até o próprio retrato 

Da esposa e um filho meu, 

Ficou feito em pedaços ! 

                                               Feliz fui em ‘scapar eu. 

                                               (…) 

Decerto os boches diziam: 

Ficou tudo esburacado. 

— Mas ao outro dia á tarde 

O 13 cantava o fado. 

 

Essa parte do capote 

Está-me no meu sentido. 

O capote, nas trincheiras, 

Nunca o trago vestido. 

 

E com isto eu termino 

— Que não posso escrever mais. 

Acabem trinta capotes, 

Salve-se o pobre Palhais.701 

 

                                                             
700

 - Almeida Russo, op. cit., pp. 120, 123 e 124. O nosso artilheiro, além de pecar por ter infringido uma 

das regras mais sagradas de um miliciano, nunca se oferecer como voluntário para coisa alguma, também 

pecava por puritanismo, dado que não só confessa a substituição de palavras nas quadras, como não 

publica uma porção delas por razões facilmente compreensíveis, interrompendo as saborosas narrativas do 

Palhais.   
701

 - Idem. Ibidem, pp. 138-140. 
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Muitas poesias ainda faria o soldado antes de tombar, sempre num tom afadistado — ou 

o que ele como tal interpretava. Alternava bom humor com momentos de melancolia. 

Terminemos com um pedido feito Ao Director da Revolução de 5-12-917, feito por um 

soldado do BI 7 (Leiria), embora um primeiro-cabo do BI 20 (Guimarães) também 

reivindique a autoria. Russo aposta no soldado. Os versos são curiosos e bastante 

reveladores do moral das tropas, apesar do tom chocarreiro:      

                                                

                                                

                                               Ó grande Sidónio Pais, 

Director da revolução, 

Não nos deixes sofrer mais 

Rende a nossa divisão. 

 

 

Tem dó dos expedicionários 

Que estão a combater. 

Vê se nos mandas render 

Por todos os carbonários; 

Louva os revolucionários 

Que te foram tão leais 

E castiga os principais: 

Afonso Costa e Machado 

Pra seres um homem d’Estado 

Ó grande Sidónio Pais. 

 

                                               Encara com amor ardente 

                                               Quem combate nas trincheiras 

— Que de neve estão tão cheias 

Que até gela o sangue à gente; 

Um ano é suficiente 

Para todos sem excepção; 

Temos ainda muita divisão 

Que não sabe o que é a guerra. 

Manda-nos para a nossa terra,  

Ó Director da revolução! 

 

Equipa o Afonso Costa 

Em classe de soldado, 

E o Bernardino Machado, 

Já que disto tanto gosta! 
Manda pela mesma posta 

O chefe das tropas navais; 

Para sermos todos iguais, 

Manda o Norton de Matos; 

Que já estamos muito fracos, 

Não nos deixes sofrer mais. 
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Manda esses rufiões  

E todos os carteiristas; 

Manda da baixa os fadistas 

E todos os formigões. 

Manda abrir essas prisões 

Onde está tanto ladrão; 

Faz destes mobilização 

Limpa-os daí em geral. 

Manda-nos para Portugal, 

Rende a nossa divisão.
702

 

 

Pensar-se que o Estado Novo — e os seus primeiros opositores institucionais — não 

estão contidos, em boa medida, nesta intervenção militar que não controlávamos e se 

encontrava para além das nossas capacidades nacionais, consistiria, pensamos, em negar 

o óbvio. Os actores importantes do 28 de Maio de 1926, na sua maioria, passaram pela 

traumatizante experiência de mascarar a derrota com as cores da vitória — e celebrá-la 

como se tivéssemos pesado no desfecho final do conflito, na nossa melhor tradição 

histórica de predestinados. O fado, esse, esteve sempre presente, como não podia deixar 

de acontecer. 

 

4.4.2.2 — Imaginário heróico para os que apenas podiam dar a vida  

 

Não se pode pretender que a Primeira Guerra Mundial, como por sinal aconteceu 

noutros países, tenha alcançado uma assinalável influência nas artes plásticas, nem em 

volume nem muito menos em qualidade. Pouco dados ao cultivo da pintura e escultura 

de guerra, por exemplo, não parece de estranhar que nada de muito marcante tenha 

surgido entre nós nesse domínio, outro tanto se podendo dizer quanto à elaboração de 

meios de propaganda devedores de uma estética inovadora, como noutras latitudes se 

verificou — ou, sequer, na mera renovação dos uniformes das Forças Armadas, 

adequando-os aos teatros de operações. Aconteceram, no entanto, algumas mudanças e 

manifestaram-se alguns talentos para fixar o esforço dos nossos militares, naquela que 

representou, dados os nossos meios escassos e capacidades culturais e tecnológicas 

reduzidas, uma empresa sujeita a um esforço muito considerável. Os combates em 

África, quando defrontávamos, juntamente com soldados britânicos, boers e belgas, um 

dos mais hábeis estrategos de luta de guerrilhas da era moderna, o tenente-coronel (mais 

tarde general) Paul Emil von Lettow-Vorbeck (1870-1964) e as suas escassas tropas 

                                                             
702

 - Idem, ibidem, 265-266. 
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alemãs enquadrando os aguerridos e disciplinados ascaris autóctones, proporcionaram 

alguns quadros interessantes sobre o esforço do combatente em condições de 

sobrevivência particularmente difíceis. Focaram essas telas mais a condição humana 

que o ardor dos combates, que realmente existiram, longe que estávamos de uma cultura 

estética de representação das acções bélicas, apesar da vastidão do nosso império e das 

muitas intervenções militares (maiores ou menores) que nele se foram sucedendo ao 

longo do século XIX. Mas deixemos esses factos, já atrás intuídos a partir de exemplos, 

para nos concentrarmos na frente europeia, sobretudo a partir da nossa entrada efectiva 

na Grande Guerra, em 1916. Alguma propaganda a nível de cartazes e desenhos para 

publicações, bem como fotografias, se fez logo desde os preparativos em Tancos para o 

envio dos expedicionários, ou seja, quando ocorreu o chamado milagre. Foi autor desses 

instantâneos Arnaldo Garcez Rodrigues (1885-1964), convidado pelo ministro da 

Guerra, major Norton de Matos, que com ele simpatizava e o tinha em boa conta como 

fotógrafo. Natural de Santarém, não ultrapassara a instrução primária, como 

habilitações, fora aprendiz de relojoeiro na sua terra e viera para Lisboa com a família, 

procurando melhor vida. Embora continuasse no mesmo trabalho, começou a interessar-

se pela fotografia, acabando por adquirir um insignificante caixote, como então se dizia. 

Mais tarde, melhor equipado, iniciou a colaboração em publicações da capital, e, nos 

primeiros anos do século XX, o seu nome já era conhecido, o que se acentuou em 1910, 

quando da revolução republicana. Numa época dominada pelos fotógrafos Benoliel e 

Novais, o primeiro homem de cultura requintada, Garcez conseguiu superar as suas 

limitações derivadas da pouca instrução através de aturado estudo, interessando-se pela 

leitura de artigos e livros técnicos sobre fotografia, e, por isso, quando Norton de Matos 

o escolheu conhecia-lhe a competência, havendo um outro aspecto que contava 

bastante: quem fotografasse exercícios militares tinha de ser da máxima confiança, 

submetendo à Censura as imagens antes de eventual publicação.703 Mas, é claro, como 

atrás ficou dito, as manobras de instrução militar do chamado pau-lona, efectuadas em 

Tancos, eram marketing e convinha divulgar aos aliados as imagens de como um velho 

exército se tornara operacional e moderno. Não é de estranhar que uma vez constituído 

o CEP, o futuro grão-mestre da Maçonaria se lembrasse de convidar Garcez para 

                                                             
703

 - O Arquivo Histórico Militar possui, no seu acervo, o ofício dimanado do Ministério da Guerra, 

datado de 26 de Junho de 1916, com a classificação de segurança confidencial, tendo por destinatário o 

chefe de repartição do Gabinete do Ministério do Interior, no qual se determina que sejam transmitidas 

‘ordens à Comissão de Censura a fim de não ser permitida a publicação nos jornais de fotografias sobre 

assuntos militares sem que apresentem uma prova visada neste Ministério’. Procedimento normal, aliás, 

em tempos de conflito bélico. 
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acompanhar as tropas, que também precisavam de ser devidamente fotografadas (o uso 

de aparelhos fotográficos em campanha eram interditos a todas as patentes) — e, muito 

acertadamente, mandou-o graduar em alferes (o então chamado equiparado), dado que 

até possuiria melhores maneiras do que a maior parte dos subalternos e não só... Um 

ajudante que com ele seguiu, Acácio Bastos Silva, foi graduado em primeiro-sargento, 

vencendo 30 escudos mensais, ou seja, muito longe dos 80 escudos do alferes Garcez.704 

Diz-se que este oficial, que mais tarde trabalharia no Diário de Lisboa, não gostava 

demasiado do front e, realmente, a maioria dos seus retratos cobrem o dia-a-dia dos 

soldados na retaguarda, os exercícios, os cerimoniais de carácter protocolar, as 

destruições praticadas pelas peças de artilharia alemãs de longo alcance nos centros 

populacionais, etc. É certo que máquinas e películas não se encontravam ainda 

preparadas para os instantâneos captados em fracções de segundo, mas o fotógrafo 

privativo do CEP talvez pudesse ter-nos deixado uma imagem mais impressiva de como 

era, realmente, a vida nas trinchas, onde ratos e homens conviviam o melhor possível. 

Não será dele que o País colherá o imaginário heróico de que precisa como lenitivo ao 

desaparecimento de milhares dos seus filhos, embora isto não signifique menos apreço 

pelo seu trabalho na Flandres, e, depois, em Portugal, sobretudo quando decorreram as 

cerimónias da tumulização dos Soldados Desconhecidos (um da frente africana e outro 

da luta em solo europeu), em 9 de Abril de  1921,  na  Sala do Capítulo  do  Mosteiro da 

Batalha.705 Ali seriam colocados o Cristo das Trincheiras, imagem do Nazareno 

mutilada pelos projécteis em Neuve-Chapelle, e o lampadário votivo denominado 

Chama da Pátria e modelado por um artista do ferro forjado, Lourenço Chaves de 

Almeida (1876-1952), que, como sargento artífice, integrou as fileiras do CEP e fez 

muitos trabalhos interessantes com o metal das munições, durante os tempos livres.  

A nível nacional, a guerra traria a necessidade de consciencializar as crianças das 

escolas sobre as virtudes do republicanismo, através de uma série de cartazes que 

passaram a decorar as salas de aula, cada qual mais convencional que o outro, saídos 

das mãos de Alberto Souza (o inimigo de Almada), Hipólito Collomb, Rocha Vieira, 

Stuart e mais alguns participantes das exposições dos humoristas, atrás focadas com 

                                                             
704

 - Pertenciam ao Serviço Artístico do CEP, como Pessoal da Secção Fotográfica, junto da 2.ª secção. 
705

 - Arnaldo Garcez regressou a Portugal apenas em 1921, e, nos jornais O Século e Diário de Lisboa, 

fez trabalhos de reportagem, como a cobertura dos preparativos da travessia do Atlântico Sul pelo 

almirante Gago Coutinho e o comandante Sacadura Cabral, mantendo-se sempre ligado à Liga dos 

Combatentes e respectivas actividades. Acabaria por dedicar-se ao comércio de artigos fotográficos, 

abrindo um estabelecimento na Baixa lisboeta.    
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algum pormenor. Quanto ao CEP, contou com um cartaz de propaganda muito 

convencional de Alfredo Morais (1872-1971), enquanto surgiam bilhetes-postais de 

índole patriótica, entre a caricatura e o verismo, estes últimos cheios de bandeiras e 

soldados de ar firme e sereno, enquanto os primeiros tinham, invariavelmente, soldados 

com moçoilas e oficiais com meninas das classes favorecidas em muitos casos pelo 

conflito. Alguns trabalhos deveram-se às filhas do aguarelista Roque Gameiro, Helena e 

Mamia, mas também as fotografias do futuro alferes Garcez se converteram em postais 

de índole marcial.     

Há um artista militar já atrás mencionado que merece registo, dado que o capitão de 

Infantaria João Menezes Ferreira (1889-1936), antigo humorista, faria da Flandres um 

livro com desenhos atraentes, nele representando o dia-a-dia de quem não sabe se 

haverá amanhã: João Ninguém: soldado da Grande Guerra: impressões humorísticas 

do CEP, Lisboa, Livraria Portugal-Brasil, 1921. Nele escreve estas impressivas 

palavras: 

Que nome poderei eu dar aos simpáticos soldadinhos, àqueles trigueiros que das oito 

províncias de Portugal acorreram de mochila às costas, sem faltar ao embarque, para 

honra dos seus batalhões? Nem serrano, nem lanzudo, nem gambúzio, nem folgadinho. 

Baptizá-lo-ei, muito simplesmente, com o nome de João Ninguém, incarnando assim, 

nesta modesta alcunha, aquele português que nas horas difíceis tudo faz para maior 

glória da Pátria e a quem muitos esqueceram, chegada a hora dos benefícios e 

compensações.706 

Vejamos agora que fez sobre a Grande Guerra um dos mais talentosos modernistas, 

aquele que o próprio Almada tinha em grande conta, Cristiano Cruz (1892-1951). 

Incorporado no CEP, não tem por destino as trincheiras, mas o trabalho na retaguarda, 

como competia a um oficial veterinário. Irreverente e inovador nos seus cartoons, este 

nome maior do chamado grupo de Coimbra escolhe estudar ciências veterinárias porque 

o pai, militar, acha que ele assim terá uma boa saída profissional na tropa. Estudou de 

1910 a 1915, embora a sua verdadeira vocação estivesse na arte, como provam 

ilustrações suas em diversos jornais e revistas, como atrás referimos. Em 1917, com o 

curso completo mas sem a defesa da então chamada dissertação inaugural, luzindo o 

galão de alferes miliciano, Cristiano marcha para França, mas já parece ter-se desligado 

                                                             
706

 - João Menezes Ferreira (texto e desenhos), João Ninguém: soldado da Grande Guerra: impressões 

humorísticas do CEP, Lisboa, Livraria Portugal-Brasil, 1921, p. 3. O artista publicou também, 

nomeadamente, em 1922, Viagem Maravilhosa que Gago Coutinho e Sacadura Cabral Fizeram Pelos 

Ares ao Brasil; e em 1927, À Luz do Lampadário, elegia ao Capitão Humberto de Athayde, combatente 

mártir na guerra em Moçambique. 
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da vida artística. É facto que pinta alguns pequenos quadros, faz desenhos a lápis e a 

tinta-da-china, com temática militar e documentando também a vida campestre das 

aldeias do sector das tropas portuguesas.707
 Antes de terminado o conflito, em Março de 

1918, viria a Lisboa para defender a sua dissertação (Sobre o oxigénio em terapêutica), 

voltando depois a França. Já noutro ponto dissemos que exigências burocráticas sem 

sentido o afastaram do Exército, como desejaria o pai e ele com certeza também, 

acabando por ingressar nos quadros sanitários coloniais, para viver em Moçambique 

quase toda a vida, acabando por morrer em Angola, para onde fora nomeado pouco 

antes da reforma. Que se saiba, durante longos anos, fez um retrato da mulher, um 

desenho da filha mais velha e participou num concurso para um cartaz, mas não obteve 

sucesso suficiente para vencer o trabalho de um amador pouco dotado. A Pátria 

continuava a ter os artistas que merecia…  

O nome que condicionará todo o imaginário gráfico do nosso esforço bélico na 

Flandres, através da utilização de diversos meios plásticos, é, sem sombra de dúvida, 

Adriano de Sousa Lopes (1879-1944), que se auto-proporá para o desempenho dessa 

tarefa, inaugurando a pintura de guerra em Portugal. Na melhor tradição francesa e 

também britânica, este antigo ajudante de farmácia, natural de uma pequena localidade 

do concelho de Leiria, vai procurar dar testemunho do nosso comportamento no campo 

de batalha, coisa que Joaquim Ramos, mais preocupado com aspectos relacionados com 

a estrita condição humana, não transmitira, embora fosse oficial superior do Exército. O 

aparecimento de Sousa Lopes para levar a bom porto o pesado encargo, que 

galhardamente honrou, diga-se desde já, contribuindo para isso naturais limitações 

artísticas tornadas qualidades favoráveis, neste caso muito particular de obras 

destinados a vastas e heterogéneas audiências. Tal sucesso seria algo difícil de imaginar 

quando fez a sua primeira exposição em 1901, na Sociedade Nacional de Belas Artes, 

em Lisboa. Nascido no seio de uma família de proprietários rurais do lugar de Vidigal, 

no concelho de Leiria, passou a infância em Turquel (Alcobaça), ali tirando a instrução 

primária (1890). Logo de seguida arranjou emprego numa farmácia — e procurou 

continuar a estudar. O seu natural jeito para o desenho era tão óbvio, e patente em 

reproduções de temática regional, como os monumentos, que pessoas atentas aos 

talentos precoces, como sucedeu com o poeta Afonso Lopes Vieira, primo da família, 

deram-se conta das potencialidades do jovem Adriano. O vate nacionalista comentou o 
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 - Cf. António Rodrigues, Christiano Cruz – Cenas de Guerra, Lisboa, Quetzal Editores, 1989. 
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caso com Ramalho Ortigão e o também escritor Manuel Vieira Natividade (1860-1918), 

além de etnógrafo e arqueólogo, autor das explorações  nas grutas da zona jurássica de 

Alcobaça. Decidiram que o aprendiz de farmácia era muito melhor empregado se 

estudasse na Escola de Belas Artes — e financiaram-lhe os estudos. Tendo ingressado 

no Curso Geral de Desenho no ano lectivo de 1895-96, rapidamente Adriano consegue 

terminá-lo, inscrevendo-se em Pintura Histórica, recebendo ensinamentos de Veloso 

Salgado, além de frequentar o atelier de Luciano Freire, graças às boas diligências de 

Ramalho Ortigão. Atento às oportunidades, em 1903, ei-lo que concorre à bolsa de 

estudos criada pelo legado do visconde Valmor, precisamente em pintura de carácter 

histórico, pois obtê-la significava ir estudar para Paris. Foi precisamente o que sucedeu, 

conseguindo entrar para a École Nationale et Spéciale de Beaux-Arts e passando 

também a frequentar a Académie Julien. Entre os portugueses que ali estudavam, na 

altura, figuravam Tertuliano Marques, Simões de Almeida, Sobrinho e o futuro grande 

medalhista e escultor João da Silva (1880-1960). Sousa Lopes procura conhecer o 

melhor possível as obras expostas nos museus da capital francesa, estuda-as 

pormenorizadamente e sente-se particularmente atraído pelos impressionistas, expostos 

no Museu do Luxemburgo, algo que deixa antever o seu temperamento artístico pouco 

dado a grandes aventuras estéticas. Consegue ver obras suas nos Salons e começa a ter 

visibilidade, ganhando uma menção honrosa em 1906. Visitará museus num proveitoso 

tour europeu, coleccionando esboços e apontamentos diversos, continuando não apenas 

a aprender como a mostrar obra. Em 1908, expõe em Paris o quadro As Ondinas, 

inspirado num poema do escritor romântico alemão Heinrich Heine (1797-1856), 

possivelmente a partir da versão de Gonçalves Crespo, prova final do pensionato 

Valmor, que, embora não isenta de algumas fragilidades, mereceu críticas favoráveis, 

dado que Sousa Lopes soube dosear os aspectos academizantes nesta grande 

composição (1,70 m x 2,80 m), com uma atmosfera simbolista, visível na iluminação e 

nos contrastes entre as figuras. Também a crítica lisboeta gosta da obra quando ela é 

exposta cá. Vivendo entre as capitais portuguesa e francesa, o pintor será falado nesta 

última, em 1912, quando apresenta no Salon dois quadros, um retrato de mulher e Vers 

la benédiction des boeufs, que obtêm críticas boas e menos boas, quando não simples 

menções. Se pensarmos no que representa para um artista alcançar uma referência num 

jornal francês, vemos que o antigo aprendiz de farmácia percorrera já um longo e 

significativo caminho. Terá como tarefa seguinte dar corpo à parte de Belas Artes do 

pavilhão português da Exposição Panamá-Pacífico, que, em 1915, terá como palco a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1ssico
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cidade californiana de São Francisco. Ali apresentará ao público obras de Columbano, 

João Vaz e José Malhoa, além de algumas suas, evidentemente, bem como esculturas de 

Costa Mota (Tio), além de ampliações fotográficas de diversos monumentos nacionais, 

como verdadeiro artista do século XX, que reconhecia arte na fotografia, além de peças 

de mobiliário e bordados de origem madeirense. Como mais tarde será reconhecido 

pelos que com ele convivem na guerra, Sousa Lopes provará que não tem medo do 

front, mas também que é um homem de requintada educação, sereno e sempre de trato 

amável para os interlocutores, independentemente de galões, divisas ou nuas platinas de 

soldado raso. Precisamente em Março de 1917, o artista expõe um conjunto grande de 

obras (265 no total), na SNBA, com direito à presença do Presidente da República, 

Bernardino Machado, na inauguração, fazendo-se este acompanhar do major Norton de 

Matos, então ministro da Guerra (simples coincidência?). Lisboa pode apreciar desde 

quadros a óleo de grande dimensão até esculturas, mas o que mais impressiona o 

público é o conjunto de águas-fortes, plenas de força, como não havia notícia de algum 

português ter conseguido fazer. José de Figueiredo (1872-1937), então já director do 

Museu Nacional de Arte Antiga, funções em que se manterá até falecer, sublinhará:  

A arte dificílima da água-forte (…) encontrou em Sousa Lopes um alto intérprete, e tão 

excepcional e ousado que está realizando o que supomos ser uma novidade, aqui e lá 

fora: o retrato em tamanho natural. (…) pertence a essa rara família de artistas que, 

como o velho mestre Giotto, nascem pintores tão naturalmente como nascem 

homens(…)708   

Sousa Lopes expunha, no fundo, cerca de duas décadas de intenso labor artístico —  e a 

prova que agradou foram as diversas aquisições efectuadas, como os jornais não 

deixaram de noticiar.709 E, quanto à mestria nas águas-fortes, ela viria a confirmar-se nos 

trabalhos dessa natureza com temática da Grande Guerra. Um antigo participante no 

conflito e conhecido médico e historiador da arte, Reynaldo dos Santos (1880-1970),710
 

escreveria: 

                                                             
708

 - Cf. José de Figueiredo, Duas Palavras de um Camarada, in Catálogo da Exposição Sousa Lopes, 

Lisboa, Sociedade Nacional de Belas-Artes, 1917. 
709

 - Cf. Manuel Farinha dos Santos, in Catálogo da Exposição À Memória do Mestre Pintor Adriano de 

Sousa Lopes, promovida pela Liga dos Combatentes, sob o patrocínio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, na SNBA, Lisboa, 1962   
710

 - Reynaldo dos Santos prestou serviço, na Primeira Grande Guerra, durante dois anos e meio, nos 

hospitais ingleses do Norte da França,  sendo consultor de cirurgia do CEP. Ascendeu ao posto de major e 

foi distinguido com a Medalha de Ouro de Bons Serviços, enquanto o Reino Unido lhe atribuiu a 

importante Distinguished Service Order (D.S.O.), e a França lhe concedeu a Legião de Honra. 
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Como todos os grandes coloristas, Sousa Lopes foi um água-fortista, e entre nós, o 

primeiro que triunfou numa forma de arte cujas tradições eram raras ou tímidas. 

Inspiradas na sua visão da Guerra, sobre imagens colhidas na própria zona da frente, 

não se podem contemplar sem uma forte emoção, não apenas artística mas humana. 

Recordo o que em 1923, a propósito da sua ‘Exposição de Guerra’, escrevi: ‘as suas 

águas-fortes evocam crateras da terra de ninguém, onde a água tem um silêncio de 

morte; figuras debruçadas ao parapeito das trincheiras; canhões destroçados em atitudes 

de tragédia; homens rastejando como tartarugas cobertas de uma carapaça de lama; tudo 

com uma força, uma expressividade e uma grandeza que, se são do assunto são também 

do artista, da sua visão emocionada e do seu génio de colorista, que dá às coisas mortas 

a vida, e deixa entrever nos vivos — a morte!’711 

Seria o grande jornal republicano, O Século,
712

 a noticiar em primeira mão que o artista, 

segundo constava, iria à frente de combate pintar os aspectos heróicos e históricos da 

nossa colaboração militar na Grande Guerra. Não passaram muitos dias sem que o 

mesmo matutino publicasse uma entrevista com Sousa Lopes, na qual este confirmava a 

sua deslocação às trincheiras da Flandres, especificando que ia em situação oficial, 

autorizado a tudo ver e registar, dando assim imagem do contributo do CEP. E faz uma 

revelação que não deixa de ser interessante: já estivera nos hospitais da retaguarda, 

como enfermeiro voluntário — e fizera águas-fortes das situações trágicas que nesses 

locais testemunhara. Agora ia partir com missão mais vasta, para um país que amava,713
 

como escreveria em carta ao seu parente Afonso Lopes Vieira. Este bravo soldado-

pintor voluntário, como iria demonstrar sobejamente no temido front, aos 38 anos de 

idade, com a farda e os galões de capitão equiparado (graduado), embarcaria em 

Setembro, num comboio, rumo ao pedaço de terra defendido pelos lãzudos. Alcançava 

assim o almejado objectivo de poder dar testemunho da acção desses esforçados 

combatentes anónimos — e eles pagar-lhe-iam com o pasmo de: 

(…) encontrar de súbito, sentado sobre uma banqueta, aquele senhor capitão, de óculos 

postos, que os não mandava cavar, que os não tratava por tu e estava ali entretido a 

desenhar. Em vinte e quatro horas tinha conquistado toda a gente, oficiais e soldados, e, 

                                                             
711

 - Reynaldo dos Santos, in prefácio do Catálogo da Exposição À Memória do Mestre Pintor Adriano de 

Sousa Lopes, promovida pela Liga dos Combatentes, sob o patrocínio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, na SNBA, Lisboa, 1962.  
712

 - O Século, edição de 12 de Março de 1917 e edição de 17 de Março de 1917 (entrevista com Sousa 

Lopes). 
713

 - A primeira mulher do pintor era francesa, Marguerite Gross Perroux, ocorrendo o casamento em 

1921 e havendo um lindo retrato dela da autoria do marido,  no Museu do Trajo, em Lisboa. Em 1939, 

Sousa Lopes voltou a casar, desta vez com Adalgisa Serra e Moura, quando tinha 60 anos e ela 35.   
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acima das suas qualidades pessoais ou de artista, todos nos sentimos encantados pela 

camaradagem voluntária dalguém a quem os morteiros e granadas não impressionavam, 

que nem pensava mesmo nisso, pois — confesso — nunca vi serenidade que se 

assemelhasse à do nosso capelão que tira retratos com um lápis. (…) Das minhas 

melhores recordações da guerra, uma das que mais profundamente me impressionaram e 

sensibilizaram mesmo foi a convivência com Sousa Lopes, ali nas linhas, nas barbas de 

Fritz. O corpo expedicionário foi infeliz e mal servido em muitos dos seus aspectos. Foi 

felicíssimo no seu pintor. De toda a documentação artística, a dele ficará, porque foi 

sinceramente vivida e inteligentemente raciocinada. Depois digamo-lo sem rebuço: 

Sousa Lopes foi um óptimo soldado. Todos o pudemos verificar, e foi assim que ele 

entrou nos nossos corações. (…) Todos pensávamos o mesmo, juntávamo-nos em sua 

volta como para o proteger, e de nós todos o mais sereno era ele.(…)714 

Provocava admiração que o artista quisesse viver com intensidade os cenários de guerra 

que iria pintar, desenhar ou gravar. Comportamento normal desde a campanha do 

Egipto do general Bonaparte e depois de todas as peripécias bélicas do imperador e do 

Grande Exército, que teve na Legião Portuguesa alguns dos seus melhores chefes e 

soldados, por parte dos artistas franceses, tal não era coisa comum entre a tropa 

portuguesa, abundante em cachapins noutros pontos mencionados. Também os 

britânicos tinham essa tradição de pintores a acompanhar tropas, como se pode apreciar 

nos museus militares do Reino Unido — e até a Marinha possuía os seus artistas 

privativos, alguns deles mestres consumados, para já não mencionar o mais 

extraordinário de todos, Joseph M. W. Turner (1775-1881). Também ele procurava 

viver as sensações proporcionadas pelo mar revolto aos que iam dentro dos navios, tal 

como Sousa Lopes precisava de observar as paisagens desoladoras das terras após os 

bombardeamentos e dos homens patinhando na lama, o fogo das metralhadoras pesadas, 

as explosões, os combates próximos, os cadáveres ou partes deles… Às vezes, nota-se 

que os apontamentos, de tão esquemáticos, foram feitos em horas de aperto. Neuve-

Chapelle e o Cristo das Trincheiras, desenhos rápidos de batalhões a serem rendidos por 

tropas menos cansadas, a artilharia perdida entre um mar de destroços…  De tudo isto se 

ocupou o pintor do CEP, corajosa e honradamente, mas também gostava de conviver, 

como naquele dia em que foi recebido, com todas as honras, pelo historiador e grande 

humanista Jaime Cortesão, capitão-médico, muitos anos exilado do seu país quando 

Salazar lhe bateu à porta:  

                                                             
714

 - Major André Brun, Um pintor nas trinchas, in A Malta das Trincheiras, Porto, Livraria Civilização 

Editora, 1983, pp. 139-141. 
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14 de Fevereiro de 1918. Eu dissera ao meu companheiro:  — Ora oxalá não nos 

suceda alguma. E revolvia na ideia aquele nosso jantar daqui há dias. Estávamos a meio 

e vieram dizer que tinham trazido um morto ali da estrada. Fomos ver. Como era escuro 

já, tiveram que alumiar. Lá estava o soldado deitado na lama. Quando seguia, aqui 

perto, pim! uma bala dum-dum de metralhadora entrou-lhe pela boca e estoirou. (…) O 

certo é que a seguir a gente senta-se para comer e custa a engolir o bocado. Temos no 

olhar o espectáculo do companheiro morto. Depois não é só isso: sente-se não sei que 

frio cá dentro e lembramo-nos que aquela bala, — hein! — podia ter entrado em nós. 

(…) Oferecemos ontem um almoço. Mas dia 13...quarta-feira de cinzas... Não vá o 

diabo tecer alguma ...E um almoço a um Pintor. Fazem favor de reparar que é com P 

grande. Era ao nosso Pintor da guerra, Sousa Lopes. (…) Eu vi, eu vi-o na primeira 

linha, a setenta, oitenta metros do boche sentar-se num saco e, imperturbável, apontar de 

crayon em punho, demoradamente. E vi já os seus esquissos em que os soldados, apenas 

debuxados, todavia surgem em sofrimento e alma, mas em alma nova, com aquela 

centelha de revelação profunda de quem viu a Verdade, o que só a trincheira dá. (…) 

Ele veio cá, e aqui está, vendo, vivendo, sofrendo, para depois pintar. (…) Logo pela 

manhã foi uma azáfama. Mandámos às compras. Estudámos combinações culinárias. E, 

assentado o plano com o cozinheiro, mãos à obra. É que não se tem todos os dias à mesa 

um grande Pintor português. De mais a mais na guerra. (…) Resultado: horta 

bombardeada, couves de pernas ao ar e poucos talos direitos. (…) Apanhei algumas 

folhas de couve; (…) E aqui está como o almoço abria com bacalhau, bacalhau vindo de 

Portugal, acompanhado de batatas... e couves. Nas linhas é opíparo. (…)    

                                        Bacalhau à Sousa Lopes,  

                            — O fiel, com batatinhas,  

                            Ao nosso Pintor da Guerra,  

                            Que é fiel, pois veio às linhas.  

Seguiam-se os outros pratos, cada um com sua oferta em verso. (…) E só, para lhes 

fazer crescer água na boca, sempre lhes digo o mais que se comeu: carne de porco com 

feijões, bifes com batatas e salada. A regar, vinho comum, vinho do Porto e café. O que 

isto nos custou a conseguir, naquelas paragens, não é fácil contar-se. (…) Falou-se da 

guerra, da Arte, de Portugal... De muita, muita coisa. (…) Ora sucedeu que, já no fim do 

repasto, (…) lá fora, nos rails, a carreta dos feridos raspou, rodando, aqueles guinchos 

ásperos e lúgubres, que dizem carga pesada. (…) Estendidos nos dois andares da 

carreta, estavam três mortos. (…) Um deles, todo cosido na manta própria, tinha a 

aparência egípcia de múmia, a nuca em linha direita aos ombros, os ombros em linha 

direita aos pés. O segundo, igualmente cosido no seu invólucro, conservava o mesmo 
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aspecto, com a diferença de que tinha sido inteiramente decepado, rente aos ombros. Do 

último restavam, dentro duma espécie de saco com a forma e o tamanho dum presunto, 

qualquer coisa lá dentro que deveria ser como as sobras dum banquete de tigre. Por 

muito acostumado que se esteja a estas coisas, de mim senti, talvez também pelo 

contraste brusco, uma circulação de gelo calafriando o peito e os membros. Os outros 

não deviam sentir muito menos que isto. Por seu lado o Pintor estacara ante o quadro 

trágico. Depois seguiu e andou à volta, olhando fixamente. E olhava, com olhos de 

quem pinta, mas também com olhos de quem reza. Os seus olhos brilhavam de piedade, 

que é a mais alta compreensão; e humedeciam-se de respeito ajoelhado perante as 

relíquias sagradas do irmão que morreu em combate. (…)715
       

Foi com todo este material esboçado em apontamentos feitos com mão segura e lesta, 

por vezes simples linhas em sucessão, que o pintor, chegada a paz, foi dando corpo às 

grandes composições, desde a Rendição e o Nove de Abril às paisagens das zonas de 

combate e à Vingança, passando pelo Metralhador de La Couture, homenagem ao 

bravo sargento que cobre a retirada de outros militares, passando pelo Remuniciamento 

da Artilharia e outras obras de vulto. Tendo assistido às cerimónias do Mosteiro da 

Batalha, pintará As Mães do Soldado Desconhecido — e também o episódio do pequeno 

(e improvisado) caça-minas Augusto de Castilho, que faz frente a um poderoso 

submarino alemão para que se pudesse salvar o paquete São Miguel, cheio de 

passageiros e carga, que seguia do Funchal para Ponta Delgada…Foi sempre dando 

vida, entretanto, a muitas águas-fortes
716

 e outras composições com temática da Grande 

Guerra. Numa terra de dificuldades, o museu idealizado pelo ministro Norton de Matos 

nunca chegou, sequer, a projectar-se, dado que Sidónio Pais o mandou anular. Os 

painéis de Sousa Lopes, como muitas vezes tem acontecido com obras de outros 

artistas, não tinham para onde ir. Restava a má solução de inventar espaço no então 

Museu de Artilharia (actual Museu Militar) — e o problema arrastar-se-ia até 1936.717
 

Hoje, duvidosamente expostas, as suas obras referentes à participação portuguesa na 
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 - Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra , 1916-1919, Porto, Renascença Portuguesa, 1919, pp. 

132-140. 
716

 - Helena Simas, Sousa Lopes:A Série de Águas-Fortes Sobre a I Guerra, in Arte e Teoria, revista do 

mestrado em Teoria da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, n.º 3, 2002. 
717

 - Cf. Manuel Farinha dos Santos, in Catálogo da Exposição À Memória do Mestre Pintor Adriano de 

Sousa Lopes, promovida pela Liga dos Combatentes, sob o patrocínio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, na SNBA, Lisboa, 1962; Jaime Martins Barata, Adriano de Sousa Lopes, in Boletim da 

Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, vol. XIII, 1944. 



363 

 

Primeira Guerra Mundial lá permanecem,718 e, como só delas curamos nestas páginas, 

pensamos que têm a sorte de muito do nosso imaginário: tornar-se uma curiosidade, 

quando não motivo de graça duvidosa, demonstração de que momentos históricos 

pungentes, que envolveram o derramamento do nosso sangue colectivo, com uma 

finalidade, um objectivo, só encontra porventura algum eco sensível em pequenas coisas 

como o Fado da Cruz de Guerra, que, claro, já não soará na voz de Berta Cardoso, mas 

ainda lembra as escolhas, certas ou erradas, que soldados anónimos cumpriram com 

mais ou menos vontade, porque nem todas as palavras estavam vazias de sentido ou 

todos os actos possuíam o estigma do lucro ou da indiferença… 

 

4.5 — Dois exemplos teatrais marcantes com nítida influência fadista  

 

Que a velha trova inspirou as artes de palco desde cedo, está já documentado ao longo 

das páginas deste trabalho. Referimos, com efeito, a sua presença (quase obrigatória) 

nos espectáculos revisteiros — e mencionámos operetas passadas em ambiente fadista. 

Como não podia deixar de ser, no tocante ao chamado teatro declamado, falámos da 

obra precursora de Júlio Dantas, A Severa, considerada por muitos escandalosa, logo no 

começo do século XX, que de certa forma ofuscaria A Rosa Enjeitada, saída da pena de 

D. João da Câmara, ele próprio uma espécie de patriarca de gerações de intérpretes 

fadistas, activos ainda hoje no que se convencionou chamar a vertente aristocrática de 

uma canção eminentemente popular.  

Procurando sempre perseverar em método discutível, traduzido num horror ao óbvio 

dado como certo e imutável, focaremos agora dois dramaturgos ligados ao fado de 

formas muito diferentes, quanto mais não fosse porque um deles o aproveita para uma 

construção episódica e o outro pertence-lhe intrinsecamente: Alfredo Cortez (1880-

1946) e António Botto (1897-1959). Ambos possuem em comum terem vivido 

escândalos públicos devido ao que escreveram, qualquer deles foi retratado por artistas 

como Almada Negreiros ou Mário Eloy, mas, fora isso, pertenciam a mundos muito 

diferentes. Começaremos pelo mais velho, oriundo de uma vetusta família transmontana 

                                                             
718

 - José-Augusto França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1996. 
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e nascido acidentalmente em Estremoz. Embora só passados os 40 anos de idade tenha 

começado a revelar o seu teatro, Alfredo Cortez, formado em Direito por Coimbra, 

creditou-se como um dos nossos mais interessantes dramaturgos do século XX. 

Começando por explorar um estilo naturalista-realista, análise aguda e consistente das 

personagens, traduzida em diálogos cuidados, aparentemente simples, porém 

longamente trabalhados, mesmo de um ponto de vista vocabular, denotando aturado 

estudo, este antigo juiz de investigação criminal na colónia de Angola, tem um gosto 

inicial pela denúncia dos podres sociais. Sente-se nele a preocupação pelas 

desigualdades, as injustiças, os costumes laxistas dos privilegiados denunciadores de 

uma corrupção propiciadora de moral cada vez mais decadente. Não é sem razão que 

serviu a lei, tem o talento do drama — e isso surge logo na primeira peça, Zilda, levada 

à cena no Teatro Nacional, em 1921, com Amélia Rey Colaço (1898-1990) na 

protagonista. Glosando o tema ousado da menina pobre, embora filha de gente rica e 

mãe estrangeira, que se vende por jóias e se torna mulher fatal, implacável, para se 

afastar de vez dos dias passados com a humilde engomadeira que a criou, a estreia de 

Cortez conhece sucesso e gera controvérsia. O crítico mais exigente e temido da época, 

Braz Burity, pseudónimo do juiz, jornalista e escritor Joaquim Madureira (1874-1954), 

senhor de linguagem colorida e língua viperina treinada na escola panfletária, escreverá 

num balanço dos três primeiros trabalhos do novel dramaturgo: 

 

Não conheço o Sr. Dr. Alfredo Cortez. (…) O que sei — e isso só me interessa — é que, 

apesar do seu grau de bacharel em qualquer coisa, o Sr. Dr. Alfredo Cortez é mais do 

que uma pessoa inteligente — porque é um homem de talento. (…) a  Zilda é bem uma 

criação teatral original e forte, desempenada e firme, que na sua gracilidade frágil de 

esquisso misógino do Eterno Feminino, vincula, de corpo inteiro, as raras aptidões de 

um observador e dum dramatista, dum homem de letras e de um homem de cena, que, 

logo à entrada, doma e domina o público, pegando-o  de cara pelos chifres e falando 

grosso do alto do seu valor, à turba multa dos que o acotovelam, o escoicinham e, 

mordendo-lhe os calcanhares, lhe dizem blandícias nas folhas e lhe sablazam tiros nos 

bastidores.719
   

 

Se a primeira peça já conhecera algumas críticas adversas, que atribuíam a sua 

popularidade à cuidada cenografia (assinada por Alice Rey Colaço, Milly Possoz e 
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 - Joaquim Madureira (Braz Burity),  Impressões de Teatro,  in A Revista, ilustração mensal, Junho de 

1924, páginas não numeradas.   
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Jorge Barradas) e aos dispendiosos figurinos, o escândalo declarado surgiria com a 

segunda obra, O Lodo, em 1923, precisamente aquela que ao nosso trabalho interessa, 

passada num bordel da Mouraria, numa intriga complexa e escabrosa de vício e crime, 

que mais adiante daremos em pormenor. Para a sua concepção, o dramaturgo 

frequentara durante meses tabernas da Mouraria720 num afã de documentação de 

linguagem e estudo dos ambientes desse submundo. Só que nenhuma companhia se 

dispôs a levar à cena um texto considerado demasiado realista, quando não mesmo 

obsceno. Perante tal intransigência, Cortez decide meter ombros à tarefa de conseguir 

que se representasse O Lodo, organizando uma récita extraordinária e de beneficência, 

no Teatro Politeama, em 2 de Julho de 1923. Asseguravam os três actos da peça Adelina 

Abranches (Domingas Capeloa), Amélia Rey Colaço (Júlia), Constança Navarro 

(Maria da Luz), Antónia Mendes (Sara), Maria Mesquita (Marcolina) e Robles 

Monteiro (Manuel Facão). E o cartaz do espectáculo assinalava, sem lugar a 

ambiguidades, o lugar da acção: ‘Mouraria-Actualidade’. Tudo teria sido diferente se o 

jurista não tivesse firmado, dias antes, um manifesto contra a crítica teatral que por cá se 

fazia? Ao começar o século XX, o temível Braz Burity escrevera o seguinte: 

 

O crítico não estuda, não investiga, não analisa, não comenta, não discute, não 

confronta, não julga, e, sendo, por via de regra e contingências de ofício, um sujeito, 

que não paga os seus bilhetes e rabisca nas folhas, que tuteia os actores e ceia com as 

actrizes, a sua acção limita-se a namorar ou a fazer pela vida, a requerer em termos ou a 

gozar à bruta. (…) o crítico, que muitas vezes não tem gramática definida e só, de longe 

em longe, se permite a extravagância de ter ideias originais, tem, sempre e 

invariavelmente, a norteá-lo e a dirigi-lo um ideal superior e lúcido: —meter uma peça 

no cartaz ou dormir uma noite com a segunda dama. Fazer direitos ou fazer amor. 

Daí, haver a crítica amoruda e a crítica videira, os críticos lamechas e os críticos 

arranjistas : os que manejam as grandes cóleras pra intimidar um empresário e os que 

brandem as grandes ternuras pra conquistar uma tronga. Os que traduzem uma peça por 

dia e os que lambem uma fêmea por noite. 721
  

 

Teriam as coisas mudado muito desde que o temível Burity lavrara estas duras 

sentenças? Muitas das críticas surgidas depois de uma representação marcada por 

                                                             
720

 - Eurico Lisboa Filho, O Teatro de Alfredo Cortez, introdução ao estudo da sua obra, Lisbonne, 1953, 

p. 21. 
721

 - Joaquim Madureira (Braz Burity), Impressões de teatro (Cartas a um provinciano & notas sobre o 

joelho) 1903 – 1904, Lisboa, Ferreira & Oliveira, Lda., Editores, 1905, pp. XI-XII.  
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incidentes, apupos (muitos) e aplausos (alguns), escândalo declarado nesta cidade de 

revoluções geralmente passageiras e governos sucessivos, pareciam dar certa razão ao 

autor citado (o desconto é devido a quem escreve nestes termos, ou melhor, a quem 

escreve tão bem embora nestes termos…). O juiz Madureira andara anos à frente do seu 

tempo, como se poderá ver de imediato pela forma como certos ataques foram dirigidos 

a uma obra cuja construção seguia as três unidades com tal escrúpulo que vemos na 

cena um relógio verdadeiro, a funcionar e a indicar-nos que a duração da peça é igual 

à duração do espectáculo.722  O tema era incómodo em sociedade de aparências, beata, 

tornada ainda mais retrógrada, porventura, desde que a luta pela libertação feminina e os 

consequentes direitos da mulher haviam conhecido uma acentuada aceleração, em 

inúmeros países, depois da terrível carnificina de 1914-1918, quando muitos postos de 

trabalho da retaguarda, nas fábricas e nos campos, tinham sido assegurados por mãos 

femininas para permitir o esforço de guerra. Com uma intervenção restrita no conflito, 

assunto já atrás abordado, e sem indústria palpável, para nosso mal, o papel da mulher 

portuguesa não poderia sofrer alterações de monta. A burguesia frequentadora dos 

teatros lisboetas aceitara o adultério, a ambição e falta de escrúpulos de Zilda, mas O 

Lodo, passado num gueto proletário ainda por cima dado como berço do fado, que se 

ouvia com agrado, sem atenção demasiada às origens, já era coisa muito mais difícil de 

digerir… Os críticos, esses, fizeram o seu papel com uma impressionante ligeireza e 

crueldade, como demonstra esta crónica de Artur Portela (1901-1959), publicada no 

Diário de Lisboa:   

 

Depois de um longo período de incubação literária, em que tememos que o crânio 

privilegiado do sr. Alfredo Cortez estoirasse de génio, surgiu ontem, aos olhos do 

público, uma peçazinha raquítica, enfezada, inviável, intitulada O Lodo. Não é uma 

peça imoral, é uma peça banal. (…) É falsa como teatro, é falsa como vida (…)  As suas 

figuras são como as dos tablados das feiras. Ocas e vazias, sem humanidade, pintalgadas 

de vermelhão, como se o rimel ou o relâmpago sinistro do sangue lhes pudesse dar o 

que elas não têm — Vida. (…) Julgamos que o Teatro Politeama, onde ontem a sr.ª D. 

Amélia Rey Colaço sofreu o seu maior desaire de mulher-mãe, tão grande como se eu 

fosse seu admirador incondicional, teria cortado as relações com o sr. Cortez, ainda não 

tem licença do Governo para manter a porta aberta a desoras… O diálogo é fraco 

literariamente. (…) Colorido português, como o da Severa, não tem. (…) Os 

sentimentos dos personagens não se definem. (…) O que se vê é que o sr. Cortez não 
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 - Eurico Lisboa Filho, op. cit., p. 9. 
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sabe fazer teatro, não tem unidade. Está ali alguma alma, a fibra da raça portuguesa?  

Não! O que está é apenas um papaguear indecoroso, sem tom nem som. (…) Tem a 

peça intenções? Nenhumas! (…) A interpretação do Lodo, pela inteligência com  que 

Adelina Abranches cobriu a fragilidade do seu papel (…) fez dela a verdadeira autora 

do Lodo. Incendiou-se em génio e de uma farsa de marionettes, ela tentou fazer uma 

peça. Pelo seu esforço, o público aplaudiu-a. A sr.ª D. Amélia Rey Colaço, sem 

compreender o papel, o que é para ela um título de honra, teve no primeiro acto, por 

instinto, um belo trabalho. (…) O sr. Alfredo Cortez, no final dos actos, teve uns belos 

passos de toureio, que o público aplaudiu como devia.723
   

 

Na chamada imprensa especializada, neste caso a revista de Teatro, o achincalhamento 

do autor ainda sobe de tom, quando se insinua que a récita foi de caridade, mas que 

Cortez fez um bom negócio com a peça, dado que a editou com grande lucro, mercê do 

escândalo que criou a procura do livro. Certamente por gralha, como título da pequena 

local figura O Lobo…724 Quanto à crítica propriamente dita, assinada pelo director da 

publicação, Mário Duarte, que assinala a pateada do público, embora houvesse actores 

aplaudindo e críticos assobiando, insurge-se contra algo muito condenável, o autor ter 

vindo à beira da ribalta em atitude agressiva. Tudo considerandos feitos antes de entrar 

na matéria de facto725:  

 

[No tocante à peça] É indecente? (eu não sou daqueles que julga que não há assuntos 

indecentes) será, mas o que ela é, sobretudo é muito mal feita tecnicamente e é mal feita 

pela insistência do seu autor em ir buscar caracteres sórdidos e estranhos, quando ainda 

não sabe escolher os bons e tratá-los em teatro. O Lodo nada acrescenta (…) à 

dramaturgia portuguesa, e é desnecessário discutir mais o assunto, porque essa 

discussão lhe dá foros de ter qualquer coisa de bom, quando apenas tem qualquer coisa 

de irritante. Adelina Abranches, sim, essa é que teve discussão, porque representou tão 

bem o que era tão mau de representar (…) faz muito mal de empregar ali a sua grande 

arte. (…) Amélia Rey Colaço? Mas porque cedeu ao capricho do autor essa distinta 

artista, representando o papel de Júlia, gatuna de forasteiros. Que diferente do seu feitio 

artístico? A pergunta aí fica. E sobre O Lodo só se deveria tornar a falar quando o autor 

desse satisfações ao público da sua atitude para com o seu juiz!726 

                                                             
723

 - Artur Portela, ‘O drama O Lodo de Alfredo Cortez’, in Diário de Lisboa, edição de 3 de Julho de 

1923, pp. 4 e 8.  
724

 -  Revista de Teatro, n.º 11, Julho de 1923, p. X. 
725

 - Mário Duarte, in revista de Teatro, n.º 11, Julho de 1923, pp. XX-XXI.  
726

 - Idem, ibidem. 
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Logo colada a esta crítica, fala-se de outro escândalo cénico, desta vez o Mar Alto, de 

António Ferro, peça proibida pelas autoridades depois de vaiada pelo público, que 

congregou a solidariedade da nossa nata intelectual para com o autor, ele próprio apenas 

a uma década de se converter em autoridade…  

Escusado será dizer o enganados que estavam estes críticos, indignados em relação à 

alegada inabilidade de Alfredo Cortez, que formaria com Raul Brandão e José Régio o 

núcleo superior do nosso século XX cénico. Mas também não deixa de constituir razão 

para pensar a forma como os ofendeu — e o sentimento deveria ser generalizado — ver 

surgir em cena Amélia Rey Colaço na personagem da jovem prostituta Júlia, que 

disputa com a mãe Domingas Capeloa os favores do fadista Manuel Facão (assim o 

classifica o autor).727
 Ciumenta do amor da progenitora pela outra filha, a pura e cândida 

Maria da Luz, criada pelos padrinhos, ansiosa por libertar a Capeloa da miséria moral 

ambiente, Júlia acabará por esganá-la — e será a própria mãe, pouco de antes de morrer 

em cena, a proporcionar-lhe a forma de encenar um pretenso suicídio da irmã. E assim 

ficará com o bordel e o seu fadista bemposto, casaca debruada a astracã, calças justas, 

chapéu claro, quase branco, cabelo puxado à testa, anéis e corrente de ouro728
. Eis, 

pois, o enredo da peça tão chocante em 1923, que fazia afinar pelo diapasão da crítica 

de bota-abaixo todos os principais jornais, como O Século e o Diário de Notícias. Braz 

Burity, na sua sagacidade de conhecedor, alertara que O Lodo, sendo, como peça de 

teatro, uma obra-prima de teatralidade, de emoção e de sentimento, é, como obra de 

arte, austera e perfeita, uma das mais belas e moralizadoras peças do teatro 

contemporâneo.729 Só quem estivesse de má-fé poderia deixar de reparar nas intenções 

de denúncia social moralizante patente nas obras iniciais de Alfredo Cortez, que, cerca 

de dois anos volvidos, assumindo novamente o papel de empresário mas desta vez mais 

duradouro, voltaria a levar à cena, no teatro Avenida, o seu drama de bordel da 

Mouraria, que desta vez não escandalizou ninguém — e, claro, obteve os favores da 

crítica. Se em 1923 o Diário de Notícias até pedia desculpa aos leitores por abordar 

coisa tão indigna, aquando da reposição não tinha dúvidas em afirmar que Alfredo 

Cortez é um dos raros dramaturgos portugueses do nosso tempo que sabem o que é a 
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 - Alfredo Cortez, Teatro Completo, introdução, pesquisa e fixação dos textos por Duarte Ivo Cruz, 

Lisboa, INCM, 1992, p. 149.  
728

 -  Alfredo Cortez, Teatro Completo, p. 149 
729

 - Joaquim Madureira (Braz Burity),  Impressões de Teatro, in  A Revista, ilustração mensal, Julho de 

1924, páginas não numeradas.   
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vida e que sabem o que é o teatro.730  O autor passou a ser considerado um mestre na 

definição das personagens, capaz de escrever como ninguém a tragédia do fado; houve 

quem se congratulasse por finalmente a obra estar a ser vista como devia — e o Diário 

de Lisboa, que a zurzira como ninguém, lembrava, conciliatoriamente: 

 

(…) Volvidos quase dois anos sobre a exibição do Lodo, em récita única, no Politeama, 

apareceu há dias no Avenida. Escreveu-se muito, discutiu-se muito. Cada um disse de 

sua justiça, com maior ou menor serenidade. A peça foi largamente debatida, apreciadas 

as incontestáveis qualidades de dramaturgo do sr. dr. Cortez, através da desigualdade 

técnica e emocional dos três actos, a crueza do drama faisandée evocando certas 

tentativas efémeras do teatro livre, a interpretação formidável de Adelina, e o desenho 

pitoresco dado aos seus tipos, por Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro. A reprise de 

sábado pareceu-nos no conjunto menos brilhante (…) Como quer que seja, Ester Leão 

[fazia o papel de Júlia] um admirável temperamento artístico, afirmou belas qualidades 

de desdobramento, aliás já documentadas aquando da Severa. (…) Teatro quase cheio e 

fartos aplausos.731
  

 

Toda esta polémica sobre a única peça ambientada no fado escrita por Alfredo Cortez 

— que fará uma isolada incursão no expressionismo com Gladiadores (1934), para 

outro grande escândalo e vaias imensas do público, regressando depois ao chamado 

drama burguês realista —, acabará por ver a sua obra fadista alcançar sucesso pelo país 

fora. É que depois da vitória obtida em Lisboa, a companhia faz uma digressão por 

diversas cidades, angariando fartos aplausos. Ficaria por aqui o ‘mal-entendido’ com O 

Lodo? Nada menos certo. Logo que a ditadura de 1926 organizou a censura — a mesma 

que exigiria visar as letras dos fados em triplicado, enquanto só os deixava cantar em 

público a quem tivesse carteira profissional —, a citada peça de Cortez passou a ser 

proibida de subir à cena. Algumas tentativas nesse sentido esbarraram contra a 

implacável força desse decisivo braço do aparelho repressivo. Só depois do 25 de Abril 

de 1974 pôde o importante drama da Mouraria submeter-se ao juízo de novas gerações, 

sendo representado no Teatro Nacional em 1979. Isso deveu-se a um grande obreiro do 

nosso meio teatral, Francisco Ribeiro (1911-1984), mais conhecido por Ribeirinho,732
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 - Assinada com as iniciais A. F., a crítica deve-se a António Ferro, então a exercer funções de crítico 

teatral no Diário de Notícias, tendo surgido na edição de 22 de Julho de 1925. 
731

 -  Crítica não assinada, dada à estampa na edição do Diário de Lisboa de 22 de Julho de 1925. 
732

 - Actor, encenador, director de diversas companhias de relevo, Francisco Carlos Lopes Ribeiro (1911-

1984), popularmente conhecido por Ribeirinho, nasceu em Lisboa, estreando-se como profissional em 
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que não prescindiu de acompanhamento de guitarra e viola, para sublinhar o ambiente 

fadista de todo o dramatismo saído da pena de Cortez. Com cenário de João Hogan e 

figurinos de Abílio Matos e Silva, O Lodo teve então, como personagens principais, 

Fernanda Alves (Domingas Capeloa), Luz Franco (Júlia), Paula Mora (Maria da Luz), 

Guida Maria (Sara) e Rogério Paulo (Manuel Facão).  

Não se destinando esta incursão a uma das obras de um dos nossos mais interessantes 

dramaturgos a ser mais que isso,733 sempre adiantaremos que Gladiadores (1934) tem 

suscitado especial interesse, mesmo a nível internacional, sendo classificada pelo seu 

autor como caricatura em três actos — e, antes de iniciar o primeiro, ele alerta:  

Não nos parece desnecessário esclarecer ainda que, sendo Gladiadores uma caricatura 

— caricatura da época mundial que atravessamos —, tem de ser, como foi, interpretada 

em atitudes e movimentos maquinais que, dentro da justa medida, lhe emprestem o 

máximo de irrealidade.734
  

Para a estudiosa italiana Luciana Stegagno Picchio (1920-2008), na obra confluem já o 

expressionismo alemão, o surrealismo francês e o experimentalismo de Pirandello (…), 

bem como o grotesco à Raul Brandão.735 Embora Bâton (1939) possa apresentar-se 

como o trabalho menos prejudicado pelo tempo, deste complexo universo teatral 

tornado porventura demasiado abrangente pelo dramaturgo, O Lodo é, por razões 

óbvias, a peça que nos cabia citar, embora possa hoje encontrar-se prejudicada, não 

tanto no entrecho, mas na linguagem carregada de gíria que muito trabalho certamente 

deu ao seu autor. A utilização deste utensílio acarreta sempre esse perigo, mas nem por 

isso a ligação do citado drama ao mundo primordial do fado se tornou menos intensa.  

                                                                                                                                                                                   
1929, na peça de André Brun, A Maluquinha de Arroios, seguindo-se uma longa carreira de intérprete de 

dramas, comédias e revistas. Em 1936, convidado pelo director do SPN, António Ferro, passa a dirigir o 

Teatro do Povo, e, em 1944, funda com o irmão, o cineasta António Lopes Ribeiro, Os Comediantes de 

Lisboa, companhia marcante pelos seus elencos com nomes sonantes e êxitos diversos. Se a sua carreira 

como actor contou com a  interpretação de peças de Tchekov a Bernard Shaw, entre muitos outros autores 

famosos, Ribeirinho viverá um momento muito especial em 1959, em  À Espera de Godot, de Samuel 

Beckett, dramaturgo que revelará em Portugal. Como encenador, alcança fama e terá um dos seus 

momentos de maior projecção popular em O Impostor-Geral, em 1965, texto de Raul Solnado e Carlos 

Wallenstein. Sendo ainda hoje muito conhecido devido às participações no cinema, primeiro em filmes 

realizados pelo irmão e depois nos de outros cineastas, assinaria a realização de O Pátio das Cantigas 

(1942). Dirigiu o Teatro Nacional de D. Maria II entre 1978 e 1981, ou seja, quando aquela sala abriu 

novamente ao público, reconstruída do destruidor incêndio de 1964.      
733

 - Embora tenha chegado tarde ao teatro, Alfredo Cortez escreveu, nomeadamente, além de dramas 

realistas de índole social, uma peça histórica, obras relacionadas com uma crise mística, e ainda algumas 

ligadas a costumes populares. Aqui ficam alguns títulos: Zilda, Ralhos de Avô,  O Lodo,  À La Fé!, 

Lourdes, O Oiro, Domus, Gladiadores, Tá-Mar, Saias, Bâton, Lá-Lás, Moema, Uma Cena Realista, S. 

Paio, Babel… Como curiosidade, assinale-se que a sua estreia teatral aconteceu com um espectáculo de 

revista (Terra e Mar), assinado com pseudónimo.     
734

 - Alfredo Cortez, in Teatro completo, Lisboa, INCM, p. 442. 
735

- Luciana. S. Picchio, História do Teatro Português, tradução de Manuel de Lucena, Lisboa, 

Portugália, 1969, p. 316. 
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4.5.1 — Alfama, um retrato dramático ‘fadista’ de António Botto   

 

Antes de tudo poeta de raro talento e sensibilidade, António Botto (1897-1959), que 

abordaremos nessa sua vertente lírica mais adiante, escreveu algum teatro interessante, 

mas o que se impõe para este trabalho é a peça em três actos Alfama, exactamente 

aquele que se considera o seu melhor texto destinado à cena. Estreado em Lisboa, no 

Teatro de São Carlos, em 16 de Junho de 1933, tem como local de acção o bairro 

popular lisboeta que o seu autor melhor conhecia, dado que nele passara a infância. 

Natural da Concavada, Abrantes, filho de um marítimo ribeirinho, o pequeno António 

vem com a família para Lisboa em 1902, quando o pai, Francisco Thomaz Botto, 

arranjou trabalho nas então prósperas fragatas do Tejo, meio de transporte de 

mercadorias indispensável à economia das terras banhadas pelo rio. Foi em Alfama que 

o futuro escritor cresceu a travou conhecimento com as primeiras letras (a condição 

humilde da família poucas habilitações lhe pôde proporcionar). O seu bairro ficou-lhe 

sempre gravado na memória, embora conhecesse todos os recantos típicos da capital, a 

sua pátria, como por vezes dizia. Muitos anos volvidos sobre a meninice de filho de 

humildes trabalhadores, o seu poema Alfama, como veremos no capítulo seguinte, 

possui versos admiráveis de síntese e definição de ambiente. Não se encontra o teatro, 

de forma alguma, à altura dos versos saídos da imaginação deste poeta, também muito 

justamente festejado, até a nível internacional, pelos seus livros destinados à infância, 

como O Livro das Crianças,736 traduzido em diversas línguas, aprovado oficialmente 

nas escolas da República da Irlanda. Tal não significa, no entanto, que como dramaturgo 

o autor das Canções, vertidas para inglês por Fernando Pessoa,737 não seja digno de 

atenção. É das mãos deste poeta, que, não tendo pertencido ao Orpheu, figurará entre 

os nossos mais interessantes modernistas, que sairá o drama Alfama, aplaudido à época, 

tendo nos principais papéis Ilda Stichini (Júlia), Amélia Pereira (Tiana), Irene Isidro 

(Clotilde), Hermínia Tavares (Alice), Alves da Costa (Manuel), Assis Pacheco 

(Joaquim), Alexandre de Azevedo (Ricardo), Barroso Lopes (Amadeu), Luís de 

Campos (Raul).  

                                                             
736

 - António Botto, O Livro das Crianças, ilustrações de Carlos Carneiro, Lisboa, Tipografia da Empresa 

do Anuário Comercial, 1931. 
737

 - De salientar que existe uma relativamente recente edição norte-americana: The Songs of António 

Botto translated by Fernando Pessoa,  edited and with an introduction by Josiah Blackmore, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 2010. Sem dúvida uma inegável manifestação de interesse pelo poeta. 
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F. Alves de Azevedo sustenta que Botto escreveu esta obra com o propósito de 

demonstrar apenas as suas possibilidades de dramaturgo, e sublinha que o conflito da 

libertação da mulher [afinal, o tema forte do drama], sem o despedaçar, por completo, 

da armadura de preconceitos que a manietam, é dado nesta peça com uma segurança e 

uma nitidez verdadeiramente impressionante.738 E faz esta observação sem dúvida 

interessante, embora porventura insuficientemente fundamentada:  

António Botto consegue como dramaturgo uma coisa rara e admirável: iniciar em 

Portugal uma nova técnica — e sem que jamais possamos descortinar as mais leves 

influências do teatro francês ou inglês. O seu método surpreendente, e que é ao mesmo 

tempo, e na verdade, uma notável reussite consiste somente na notação mais perfeita do 

que, na vida, de facto, vale a pena ser vivido. A sua técnica de uma propositada 

simplicidade coloca o dramaturgo numa difícil posição, e, entretanto, António Botto 

persuade tão calmamente e com uma tal força, que não há cepticismo mais fechado, 

indiferença melhor alicerçada que não seja empolgada pelo prestígio da dialéctica 

preciosa, que é, afinal, apenas, a justa e luminosa evidenciação de tudo o que toda a 

gente devia ver e sentir. (…) Os três actos de Alfama são tão indispensáveis ao 

equilíbrio do conjunto que se nos afiguram uma necessidade de ordem artística e nunca 

uma condição de natureza técnica. 739 

Sempre na primeira linha do apreço pela obra de Botto, José Régio opinaria o seguinte: 

Tudo o que António Botto tem escrito em prosa é, decerto, digno de viva atenção: (…) o 

seu teatro não se contenta, como a grande parte do teatro português contemporâneo, em 

mais ou menos habilmente mexer os cordelinhos que põem em jogo a mola da comum 

atenção pública. Ressaltam do António como de Alfama, conflitos interiormente vividos 

e sabiamente postos em cena. Falta-lhes, talvez, a pirotecnia que o público tanto aprecia 

em teatro. Talvez. Até no teatro a arte de António Botto é quase sempre de insinuações; 

e sempre de parcimónia na expressão directa. Tanto pior para o público, se o público 

não comunga senão aqueles dramas que exigem grandes contorções de palavras, 

atitudes e gestos.740
     

Depois da morte prematura do poeta e dramaturgo, em 1959, Régio não tem dúvidas em 

afirmar que ele tem a imortalidade assegurada por três ou quatro livros de versos, a 

bela peça teatral Alfama, e vários trechos em prosa e contos.741 Confessamos entender 

                                                             
738

 - F. Alves de Azevedo, ‘Teatro de António Botto, análise de problemas actuais’, in Obras Completas 

de António Botto, Teatro, Porto, Centro Editorial Português, 1955, p. 14.  
739

 - Idem, ibidem, pp. 14-15. 
740

 - José Régio, ‘O Poeta António Botto e o seu novo livro Ciúme’, in Diário de Lisboa, edição de 21 de 

Julho de 1934.  
741

 - José Régio, ‘António Botto’, in Gazeta Musical e de todas as artes, ano IX, 2.ª série, n.º 98, Lisboa, 

Maio de 1959, pp. 285-288.   
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as palavras que a historiadora de teatro italiana, Luciana Stegagno Picchio, dedica a esta 

obra do hoje tão esquecido Botto-dramaturgo, ao dá-lo como poeta de um decadente 

esteticismo, de tal forma admirado por Fernando Pessoa que este se fez seu crítico e 

tradutor, para concluir que só os três actos de Alfama (1933), no seu realismo poético, 

se mantêm à altura da obra lírica do autor.742 Mas não será uma opinião demasiado 

dura para o seu restante teatro? E quanto à crítica da época? Recorremos a um dos seus 

elementos mais cotados de então, Artur Portela, para aferirmos a forma como ela se  

interessou por esta faceta do escritor: 

António Botto, que durante muito tempo explorou, com originalidade, os ritmos 

dolentes da poesia, abordou agora o teatro com uma peça que está inteiramente fora dos 

seus moldes estéticos. É difícil classificar Alfama. Não se trata de uma obra arrancada à 

alma e aos costumes do povo, mas de certo meio muito restrito, que o autor manejou, 

revolveu, acentuou até, julgando, talvez, que estava em frente da verdade. Ouvi dizer, 

na noite da estreia, nos corredores do S. Carlos, que Alfama era um monumento de 

realismo. Mas em quê? No trivialismo das personagens amornadas no ambiente, 

repetindo lugares comuns de gíria, vivendo sem um raio de sol que as ilumine, numa 

exaltação de alegria? Esqueceu-se António Botto que tanto os da direita como os da 

esquerda da política põem a esta hora na sindicalização das classes uma alta esperança 

de renovação social? O autor podia ter feito o que em literatura se chama agora 

populismo. Mas com garra, com o talento que ele possui, registando, de facto, o 

movimento das almas, e não dos corpos dalgumas das suas personagens em que apenas 

há vileza de paixões. (…) E, no entanto, Alfama é uma peça sem defeitos de técnica, 

equilibrada, afinada até demais. (…) O amor é tratado de uma maneira fria, amarga, 

esse  amor que mesmo violento, no nosso povo, é cheio de lirismo, de pureza e de 

pudor. Não será assim em Alfama? Mas, por amor de Deus, António Botto! Seja um 

pouco curioso, perca-se nas ruas sujas do bairro, e verá que lindas novelas de paixão lhe 

dá o fado, mesmo quando algumas gotas de sangue caem do peito das guitarras!... 743 

E o crítico termina com uma interrogação, no mínimo, estranha: — Alfama não estaria 

melhor na moldura dum teatro popular?744  

Esta crónica ou crítica, como se queira chamar, contém alguns tiques de época (não 

sabemos que outra designação usar), que não deixam de ser interessantes até na 

apreciação de um novo clima político já então vivido no País. Antes de mais nada, a 

                                                             
742

 - Luciana. S. Picchio, História do Teatro Português, tradução de Manuel de Lucena, Lisboa, 

Portugália, 1969, p. 326. 
743

 -  A. P. (Artur Portela), ‘Alfama no Teatro de S. Carlos’, in Diário de Lisboa, edição de 18 de Junho 

de 1933, p. 2. 
744

 - Idem, ibidem.   
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interrogação final. Sim, porque não ver Alfama, coisa de fadistagem, na moldura de um 

teatro popular, porventura uma barraca montada no Largo do Chafariz de Dentro? 

Talvez porque a companhia de Ilda Stichini actuava, precisamente, no São Carlos, vá-se 

lá saber a razão, ali se representando teatro sem olhar a autores nacionais ou 

estrangeiros — e, depois, a peça destinava-se certamente a todos os públicos e não 

certamente (apenas) aos habitantes dos bairros típicos da capital. Locais esses, aliás, 

que, segundo Portela, Botto não faria mal em ir conhecer… Ignoraria o jornalista que o 

poeta vivera a infância em Alfama e ali se deslocava amiúde para visitar a família? 

Sendo Lisboa uma aldeia, parece-nos muito improvável, tanto como aquela insistência 

na inoperância no tratamento do amor, como que a lembrar o que toda a gente sabia, a 

homossexualidade assumida do dramaturgo, que, pelos vistos, também fora 

politicamente incorrecto, e, claro, como gay, deveria abster-se de analisar conflitos 

heterossexuais. José Régio louvaria Alfama, tal como outras vozes autorizadas fizeram, 

sem se aperceber, certamente, que Botto resolvera a peça algebricamente… E, 

convenhamos, que saber teatral possuiria o autor de Jacob e o Anjo perante Artur 

Portela (Pai)?! Trata-se do mesmo crítico, aliás, que sublinhara a falta de talento de 

Alfredo Cortez. Coisa curiosa, o velho bairro continua associado ao poeta das outrora 

‘escandalosas’ Canções, livro apreendido e queimado num auto-de-fé saudado por 

futuros dirigentes salazaristas como Marcelo Caetano (1906-1980)745 e Pedro Teotónio 

Pereira (1902-1972).746
 Em 1967, um grupo de admiradores do escritor, entre os quais 

Joaquim Azinhal Abelho (1911-1979)747, promoveu uma exposição bioiconográfica, na 

Galeria de Arte de Alfama, com interessante documentação e alguns dos diversos 

retratos do poeta, que Columbano fixou na tela, Diogo de Macedo moldou em figura de 

vulto e Almada desenhou. Ali podia apreciar-se como o autor de tantos versos hoje 

constantemente cantados na rádio foi também visto, nomeadamente, por Abel Manta, 

António Soares, Eduardo Malta, Carlos Carneiro e Mário Reis, além de poemas seus 

ilustrados por nomes significativos do nosso universo artístico.   

                                                             
745

 - Sucessor de Salazar (1968) e segundo comissário da Mocidade Portuguesa, fala do assunto in revista 

Ordem Nova, Junho-Julho, números  4- 5, Lisboa, 1926,  pp. 156-158.
  

746
 - Liderou a Liga de Acção dos Estudantes de Lisboa, promotora do Manifesto dos Estudantes das 

Escolas Superiores de Lisboa, que, em 1923, pressionou as autoridades para a apreensão de livros 

considerados obscenos, entre os quais as Canções de António Botto. Foi agente especial do Governo 

português junto do Governo Nacionalista de Espanha, chefiado pelo general Franco, durante parte da  

guerra civil espanhola de 1936-39 e, posteriormente, desempenhou as funções de embaixador em Madrid 

até 1945. Entre muitos outros cargos, foi administrador da Fundação Gulbenkian.  
747

 - Poeta, autor de diversos livros, entre os quais Os Anjos Cantam o Fado, dedicado a Botto, foi 

director do jornal A Voz de Portugal, dando ao estudo da trova muito do seu tempo. 
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5 —MILITARES ABREM CAMINHO AO ESTADO NOVO; 

O FADO RUMA A VISÍVEL ÊXITO ALÉM-FRONTEIRAS 

(…) 

Alto frente, 

Minha gente, 

Marcha em passo acelerado 

Tudo agora em Portugal… 

É marchar 

À militar 

Que hoje o povo é um soldado  

Às ordens do General… 

(...) 

Da caserna de São Bento 

Saiu tudo num tropel, 

Destroçou-se o regimento  

E ficou o Parlamento 

Transformado num quartel.748 

                                                                                       Quem dorme à noite comigo? 

                                                                                       É meu segredo, é meu segredo! 

                                                                        Mas se insistirem, desdigo. 

                                                                        O medo mora comigo, 

                                                                        Mas só o medo, mas só o medo!749 

 

5.1 — O regresso dos derrotados e o estertor dos monárquicos  

 

Já atrás ficou dito que, na nossa opinião, o golpe militar de 28 de Maio de 1926 nasceu 

de alguma forma no seio do Corpo Expedicionário Português, ou seja, na carne daqueles 

que mal treinados, deficientemente comandados e armados, pouco motivados, tiveram 

de participar numa guerra tecnologicamente muito desenvolvida, travada em terra 

estranha. Tudo contrastava com a simplicidade e o analfabetismo dos nossos lanzudos. 

Destroçado pela força colossal posta pelos alemães na sua desesperada e derradeira 

                                                             
748

 - Do Fado Militar, revista Ás de Espadas (1926), Félix Bermudes, João Bastos, Luís Galhardo, 

Alberto Barbosa e Xavier de Magalhães, in Luiz Francisco Rebello, História do Teatro de Revista em 

Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, II vol., p. 212.  
749

 - Fado Medo, letra de Reinaldo Ferreira e música de Alain Oulman, criado por Amália Rodrigues. 
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grande operação, em circunstâncias noutro ponto abordadas, o que sobrou do CEP, 

depois da batalha do Lys (9 de Abril de 1918), ainda teve brio para estar presente nas 

últimas acções imediatamente anteriores ao Armistício (11 de Novembro de 1918). 

Quantos daqueles combatentes conheciam, antes da provação das trincheiras, as 

metralhadoras mais letais, como a Lewis com os seus carregadores circulares designados 

entre a tropa por camemberts; as peças de artilharia de longo alcance; os múltiplos gases 

de combate; as esquadrilhas aéreas; os balões aerostáticos; os famosos zepelins… A 

tudo se foram os nossos militares habituando, mesmo às rações que tinham por fonte de 

proteínas o odiado corned-beef… 

Com uma retaguarda nacional dominada pela ditadura do major doutor Sidónio Pais — 

e num país onde a fome e as grandes privações de toda a ordem eram martírio 

quotidiano para muitos —, enquanto outros haviam prosperado impudentemente com a 

nossa participação no conflito —, nunca a Grande Guerra de 1914-1918, também 

cognominada como a da República, poderia deixar boas recordações. As nossas tropas 

da frente europeia foram sendo repatriadas muito discretamente, sobretudo à chegada, 

procurando-se que não dessem nas vistas. Outro tanto se passava com os milhares de 

prisioneiros lusos que haviam estado em campos de concentração750 alemães. Muitos 

foram os que deram testemunho dessas provações, deixando um interessante conjunto 

de obras poéticas, literárias ou apenas memorialísticas. Todos eram soldados do campo 

vitorioso mas regressavam como vencidos… Elevado número de chefes de diversas 

graduações destes homens, que haviam sido capazes do pior e do melhor, mesmo em 

termos disciplinares, como está actualmente estudado,751
 desempenhariam papéis mais 

ou menos importantes no futuro período ditatorial que originaria o Estado Novo. 

Também alguns dos mais indómitos opositores ao salazarismo surgiriam das fileiras do 

antigo CEP ou das forças que deram luta às investidas alemãs contra as colónias 

africanas de Angola e Moçambique, logo a partir de 1914.  

Com a censura de guerra, as notícias da pátria distante eram vagas (só aos oficiais eram 

permitidas licenças em Portugal, sendo de recordar que considerável número não 

                                                             
750

 - O termo era mesmo este e a Imprensa da época usa-o constantemente. Escusado será dizer que, 

nesses locais, tudo faltava, a começar pela alimentação minimamente digna e o respeito devido ao cativo.  
751

 - Muitos destes aspectos encontram-se contemplados no capítulo anterior da tese, com menção de 

diversa bibliografia disponível, sabendo-se que o assunto da nossa participação na Primeira Guerra 

Mundial continua a interessar diversos investigadores — e até ficcionistas. Dentre os livros dos ex-

combatentes, mencionaremos, como dos mais interessantes, os de Américo Olavo, Bento Esteves Roma, 

Horácio Assis Gonçalves, Pina de Morais, David Magno, e, claro, as obras do  historiador Jaime 

Cortesão, do dramaturgo André Brun e do poeta Augusto Casimiro.  
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voltava ao front…), e os soldados, sobretudo os prisioneiros, desconheciam certamente 

as privações das famílias, mormente as dos meios urbanos, bem como a repressão 

interna ditada por Afonso Costa, em 1917, sobretudo preocupado com a política externa 

e as hostilidades no solo europeu.752 Os cativos regressados, à semelhança de forças que 

tiveram de permanecer em França longos meses depois do cessar-fogo, tinham a recebê-

los — e referimo-nos aos gambúzios que não à oficialagem — bebidas quentes, bolos e 

tabacos, providenciados pelas gentis senhoras da Cruzada das Mulheres Portuguesas, 

Comissão Protectora dos Prisioneiros e Madrinhas de Guerra,753 algo que os 

retemperava da travessia em que alguns enjoariam para não mais esquecer — e outros, 

dotados de estômagos mais sólidos, jejuavam mercê da péssima alimentação 

providenciada pelos despenseiros dos navios da nossa mais antiga aliada, geralmente 

parcos no fornecimentos de munições de boca em relação a estes pobres passageiros.754
  

Duas palavras porventura se impõem sobre a Cruzada das Mulheres Portuguesas, 

imbuída de ideário republicano (e maçónico, nalguns casos), que, perante a terrível 

conflagração, congregou um conjunto de senhoras dispostas a prestar trabalho 

voluntário aos mais atingidos pelo conflito. Não é de estranhar que entre as fundadoras, 

muitas delas esposas de conhecidos dirigentes republicanos (a presidente era Elzira 

Dantas Machado, mulher de Bernardino Machado, ao tempo Presidente da República) 

surja essa curiosíssima figura que foi Ana de Castro Osório (1872-1935), já atrás 

referida, sempre atenta aos novos desafios postos pelos fenómenos também eles 

inesperados pela dimensão e, neste caso, também pela negatividade de um ponto de 

vista humano.755 Não resumindo a sua actividade a dar algum apoio aos soldados, 

procuraria a Cruzada também zelar pelos órfãos de guerra e colaborar para que não 

ficassem desamparados aqueles militares que regressavam à terra natal com mutilações, 

carecendo de readaptação para a vida activa. Também não podem nem devem ficar 

esquecidas as enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa que prestaram os seus serviços 

                                                             
752

 - Cf. A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Lisboa, Presença, 13ª edição, 1998, III vol., pp. 

256-257. 
753

 - Porventura as chegadas de tropas, tal como acontecera com as partidas para a guerra, têm a sua 

melhor documentação na Ilustração Portuguesa, que publica fotos e textos sobre o assunto até 1919,  

inclusive.   
754

 - Cf. Pedro de Freitas, op. cit., p. 396 e ss, que descreve a comida de bordo como uma santa desgraça, 

embora três vezes por dia ouve-se tocar uma sineta: é o sinal para os senhores oficiais tomarem as suas 

refeições. É claro que há uma cantina onde os ingleses fazem o seu negócio, vendendo bolachas e outras 

indispensáveis mercadorias aos pobres soldados portugueses, que assim gastam os últimos tostões.  
755

 - Não apenas se torna interessante ler Cruzada das Mulheres Portuguesas, Estatutos da Cruzada das 

Mulheres Portuguesas, Lisboa, Imprensa Nacional, 1916 , como de Ana de Castro Osório, Em Tempo de 

Guerra: aos soldados e às mulheres do meu país, Lisboa, Ventura & Companhia, 1918.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Machado
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humanitários no hospital militar francês de Ambleteuse, merecendo rasgados elogios 

dos comandantes do CEP. Desejando fazer mais que simples serviço de retaguarda, 

algumas destas damas enfermeiras auxiliares, como eram designadas, ter-se-ão 

desligado da organização a que pertenciam, em Julho de 1918, para se colocarem sob as 

ordens directas do comandante dos expedicionários, a fim de serem colocadas nos 

postos onde os seus serviços fossem considerados mais necessários.756 Também a 

Cruzadas das Mulheres Portuguesas lutaria pela formação de enfermeiras, mas 

profissionais e laicas, que substituíssem as pertencentes a ordens religiosas, ideia a que 

terá sido sensível o então ministro da Guerra e responsável pelo chamado Milagre de 

Tancos, major Norton de Matos, futuro general e grão-mestre da Maçonaria.757 

Pretende-se dar assim uma ideia muito sucinta da acção de mulheres portuguesas 

perante a catástrofe bélica em que Portugal participou, embora seja de notar que as 

ideologias não estavam de todo ausentes deste louvável e bem-intencionado esforço…758
   

Mas voltemos aos soldados que regressavam à pátria, depois de mais ou menos 

provações, para enfrentarem crescente instabilidade política, pobreza amiúde extrema, 

carência de indústrias, inflação, enormes dívidas à Grã-Bretanha — que quase tudo nos 

fornecera, desde transporte naval até armamento e munições de boca —, dívida pública 

muito grande… e, claro, as epidemias de tifo e a temível pneumónica. Surgida na   

Primavera de 1918, a também denominada gripe espanhola propagou-se pelo País, 

afligindo os médicos que não possuíam remédio eficaz contra o flagelo — e já tinham 

de combater o tifo, causador de  milhares de vítimas no Porto. A gripe atacava 

sobretudo nas zonas mais pobres das concentrações urbanas. Calcula-se que somente na 

capital o número de óbitos chegou a quatro centenas por dia, durante os meses mais 

mortíferos, como o de Setembro, tendo sido criados hospitais improvisados. A 
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 - Cf. Luís Grão, Enfermeiras pára-quedistas (1961-2002), História Militar, Prefácio Editora, Lisboa, 

2006. 
757

 - José Norton de Matos (1867-1955) desempenhou diversos cargos ministeriais antes do 28 de Maio de 

1926, altura em que era embaixador em Londres. Alto comissário em Angola de 1921 a 1923, deixou 

obra perdurável. Em 1948, candidatou-se, pela oposição ao Estado Novo, às eleições presidenciais 

marcadas para o ano seguinte, exigindo liberdade para propaganda eleitoral, actualização dos cadernos e 

fiscalização na altura da votação. Como Salazar negasse terminantemente essas condições mínimas de 

seriedade, o general viria a desistir, embora tivesse aproveitado diversos actos preparatórios, tais como 

concorridos comícios, para sublinhar a falta de intenções do regime de conceder liberdades mínimas aos 

seus opositores.  
758

 - Eis os nomes do primeiro grupo de senhoras  que integraram o curso inicial de enfermagem da Cruz 

Vermelha, destinado a assistir o contingente português em França: D. Maria Adelaide de Macedo, D. 

Eugénia Manuel  (Tancos), duquesa de Miranda do Corvo, D. Maria de Jesus da Câmara (Ribeira 

Grande), D. Maria Sara de Sousa Belford, condessa de Ficalho, D. Hermínia de Jesus Domingues, D. 

Maria Eugénia Machado, D. Maria Eduarda Quaresma de Vasconcelos. Apud Luís Grão, op. cit.  
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379 

 

pandemia só em finais do ano se mostrou mais benigna, depois de ceifar a vida a um 

número calculado entre 60 a 100 mil portugueses. De acordo com alguns estudiosos, a 

temível gripe ter-se-á desenvolvido na Ásia, e, na Europa, os primeiros casos registados 

ocorrem entre elementos do Exército francês, em Abril de 1918, alegadamente 

contagiados por trabalhadores chineses, mas outros investigadores atribuem-lhe uma 

origem norte-americana, tendo o vírus supostamente viajado dos EUA para o Velho 

Continente com as forças comandadas pelo general John Pershing (1860-1948), ele 

próprio um sobrevivente da terrível doença, ao contrário de muitos dos seus 

subordinados.759  

Os nossos soldados sabiam que em 5 de Dezembro de 1917 tropas de unidades da 

capital do País tinham tomado o poder, com significativa participação do corpo de 

cadetes da Escola de Guerra, sob o comando do major de Artilharia e professor 

universitário Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais (1872-1918), que empreenderá 

uma ditadura sob a capa de um presidencialismo ao estilo americano, pretextando que o 

seu acto é ditado pela alegada ineficácia da governação democrática. Antigo ministro 

pouco depois de implantada a República (1911 e 1912), catedrático de Matemáticas da 

Universidade de Coimbra, de que fora vice-reitor, este precursor dos regimes totalitários 

surgidos mais tarde na Europa, fora ministro (embaixador) de Portugal em Berlim de 

1912 a 1916, chegando a defender a participação do País na guerra ao lado da 

Alemanha. A sua acção revolucionária era tida também como uma posição contra a 

manutenção de tropas portuguesas em solo francês, e, na verdade, não apenas deixou de 

haver rendições das unidades há muito na lama das linhas, como também sucedia não 

regressarem aos respectivos postos os oficiais vindos de licença do front. Dissolvido o 

Congresso e feitas alterações à Constituição, com o Governo demitido e o Presidente 

Bernardino Machado convidado a abandonar o País, Sidónio Pais enceta uma 

governação de nítido culto de personalidade, populista — com ele sempre galante e 

impecável no seu uniforme cada vez mais carregado de estrelas —, intitulada República 

Nova. Pressuroso em legitimar-se, promove eleições directas em Abril de 1918 (é 

estabelecido o sufrágio universal cerca de um mês antes), mas deixa de contar com o 

apoio do Partido Unionista a que pertencia, encetando uma actuação de iluminado, 

capaz de estar à cabeceira dos doentes com pneumónica sem cuidar do perigo e 
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 - Aponte-se, como curiosidade, que a pneumónica terá ceifado a vida a cerca de 40 milhões de seres 

humanos, segundo dados científicos fidedignos, como os referidos por A. A. Hoehling, in  The Great 

Epidemic, Boston, Little Brown and Company, 1961; e Alfred Crosby, in  America's Forgotten 

Pandemic: The Influenza of 1918, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.  
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captando a simpatia das grandes massas populacionais pelo seu autoritarismo, 

interpretado como sintoma de boa governação. Rodeado por um séquito de militares, o 

Presidente gostava de paradas e de espectáculos, agradava sobremaneira às damas, 

interessava-se pelo povo e infundia medo aos adversários. Não se podia querer mais, 

quando até aí se vivera na desesperança e na instabilidade. Urgia um fado em sua 

homenagem — e ele aí está, o Sidonim760: 

Nesta vida não há nada 

Como o estoiro da granada, 

P'ra virar tudo o que exista, 

Pois há muito já quem diga: 

«Eu nunca fui formiga,
761

 

Sempre fui um sidonista!» 

 

Até o Marquês de Pombal, 

Que a governar Portugal 

Foi um valente estadista, 

P'ra arreliar o Germano, 

O doutor e mais o mano, 

Sempre foi um sidonista! 

 

Ficou tudo Sidonim, 

Sidonim Paes, pim! 

Pois no grande 31 

Sidonim Paes, pum! 

Estoiravam balas assim 

Sidonim Paes, pim! 

Como se fosse em Verdum762 

Sidonim Paes, pum! 

 

O grande Napoleão, 

Rijo, forte e valentão, 

Segundo a História regista, 

Disse uma dia p'ró Junot: 

«Se fui da França a Moscou 

É porque sou sidonista» 

 

E o audaz Vasco da Gama, 

Que à nossa pátria deu fama 
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 - O Fado Sidonim, com letra de Lino Ferreira e Artur Rocha, surgiu na revista Bola de Sabão, em 

1918, da autoria dos dois autores citados e de Xavier de Magalhães.  
761

 - Espécie de polícia privada e violenta, com fins de natureza política, ligada ao Partido Democrático, a 

Formiga Branca também possuiria vínculos à Maçonaria e à Carbonária. Ver A. H. de Oliveira Marques, 

História de Portugal, Lisboa, Presença, 13ª edição, 1998, III vol., p. 295.   
762

 - Trata-se de uma liberdade poética com o nome da cidade de Verdun, teatro de um dos episódios mais 

famosos da Primeira Guerra Mundial, quando sob as ordens do futuro marechal Pétain as forças 

francesas, de Fevereiro a Novembro de 1916, conseguiram rechaçar algumas das mais violentas ofensivas 

das unidades alemãs.   
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Com a sua heróica conquista, 

Por artes de Belzebu  

Ao chegar a Calecut, 

Era já um sidonista! 

 

Ficou tudo Sidonim, 

Sidonim Paes, pim!(etc.) 

 

                                               Tivemos a patriota 

Padeira de Aljubarrota, 

Que p'ró banzé foi artista; 

Uma vez ergueu a pá 

E correu tudo de cá, 

Por ser grande sidonista! 

 

Todos proclamam a cena 

De Filipa de Vilhena, 

Mas ela estava prevista; 

Se noutros tempos guerreiros 

Fez dos filhos cavaleiros 

Provou que era sidonista! 

 

Ficou tudo Sidonim, 

Sidonim Paes, pim!(etc.) 

 

Com umas eleições legislativas que não contaram com a participação dos partidos mais 

importantes da República Velha, o alegado precursor de Salazar terá de contentar-se 

com o apoio do novel Partido Nacional Republicano, mas, quanto a nós mais importante 

e significativo, abundam no hemiciclo não apenas católicos como também monárquicos. 

Dado como ateu e republicano, o antigo irmão Carlyle da coimbrã loja maçónica 

Estrela de Alva alterará a lei de separação entre as igrejas e o Estado, a coroa de glória 

de Afonso Costa, e, em 11 de Março de 1918, alcança o reatamento das relações com o 

Vaticano, que enviará um representante para a capital portuguesa. De notar que se o 

chefe da República Nova tem um apoio parlamentar pouco representativo e até 

comprometedor, o mesmo não se passa nas ruas. O seu movimento gozou de forte 

sustentação popular (muitos civis armados integraram as respectivas fileiras) e, depois 

da vitória — que muito perturbou a actuação dos famosos Ballets Russes de Serge 

Diaghilev em Portugal, aponte-se como curiosidade —, continuou Sidónio a auferir do 

respaldo de diversas organizações de trabalhadores, mais ou menos interesseiro, 

beneficiando sobretudo da neutralidade da União Operária Nacional, que estaria a ver 

em que paravam as modas. Pouco dado a pormenores legais e sempre benevolente para 
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com os comportamentos não raras vezes arbitrários dos seus apoiantes, este Messias 

natural de Caminha e com provas dadas no berço do saber coimbrão, onde não estudara 

apenas Matemáticas a fundo mas também Filosofia, sabia porém fazer-se amar pela 

população, sobretudo a mais pobre, emprestava esperança a um país muito deficitário 

nesse e noutros domínios. Mostrava-se a cavalo pelas ruas, contactava com os cidadãos, 

parecia sensível às graves carências dos mais desfavorecidos. Não apresentava grandes 

rasgos ideológicos nem a República Nova, parca em verdadeiros talentos e sobretudo 

em gente com experiência, podia oferecer reais alternativas fundamentadoras da nova e 

desconhecida situação.763 Não lhe chegava o almirante Machado Santos e os seus 

íntimos para colmatar as brechas abertas pelo recuo dos homens com experiência. 

Acreditou nos jovens oficiais, os seus cadetes, nada rodados na complexa máquina 

administrativa — e nos auxílios que pôde encontrar. E, no entanto, a breve República 

Nova produziu abundante legislação, reorganizou serviços, criou ministérios 

(Agricultura e Subsistências), fez reformas no campo do ensino, o funcionalismo 

público foi beneficiado, outro tanto sucedendo às Forças Armadas… Poderá dizer-se 

que, com menor ou maior acerto, o sidonismo procurou tocar todos os pontos 

importantes da vida nacional.  

A questão principal está, portanto, segundo cremos, enunciada: o governante absoluto, 

que mandara prender Afonso Costa e obrigara Bernardino Machado a exilar-se, para 

referirmos somente os casos de topo, estava a viver um instável consulado que o 

distanciava cada vez mais dos políticos que acreditavam ser a República, afinal, o 

menor dos males. À falta de colaboradores válidos no seu campo, encontrara-os entre os 

monárquicos, as camadas mais ricas da população e até mesmo no seio da hierarquia 

religiosa… Os seus oficiais de uniformes impecáveis gostavam de desfilar, muito 

aprumados, mas que ninguém os convidasse a irem macular as fardetas na lama das 

trincheiras da Flandres. Quando o CEP é aniquilado, vão ser os esforçados oficiais 

republicanos, com muito tempo de guerra, a salvar a honra do convento, reorganizando 

as unidades que nos permitiriam, pela sua corajosa conduta, como atrás se disse, 

estarmos presentes no Desfile da Vitória de Paris. Quando a situação social se agravou e 

as remodelações ministeriais se sucederam, o operariado e a população manifestaram-

se, levando a República Nova a mostrar as únicas soluções que detinha: repressão 

brutal, censura implacável, prisões prontas a encher… Depois de diversas frustradas 
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 - A. H. de Oliveira Marques, op. cit., III vol., p. 262.   
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acções conspiratórias e uma tentativa revolucionária derrotada,764 tendo escapado ileso a 

um atentado em 5 de Dezembro de 1918, durante uma cerimónia de entrega de 

condecorações, Sidónio Pais, fortemente escoltado, no dia 14, em plena estação do 

Rossio, quando se preparava para tomar o comboio na direcção do Porto, é atingido 

mortalmente por dois disparos de pistola, feitos por José Júlio da Costa (1893-1946). 

Antigo militar de baixa patente e activista republicano, natural do Alentejo, o agressor 

deixou-se capturar, apesar da confusão gerada, que faria quatro mortos. O falecimento 

do Presidente, que provocou imensa comoção no País, fez que muitos apontassem de 

imediato um dedo acusador à Maçonaria, sendo imediatamente preso o respectivo grão-

mestre, Sebastião Magalhães Lima. Argumentava-se, com muito pouca convicção, o 

passado maçónico do antigo lente de Coimbra — e, no dia seguinte ao do atentado,  

verificou-se o saque da sede do Grande Oriente Lusitano Unido. O falecido chefe do 

Estado fora rapidamente transformado em mártir, embora o homem que o matou nunca 

fosse nem julgado nem contra ele apresentadas provas de pertença a qualquer 

associação secreta, algo que não seria de estranhar, dado o seu passado de activista. 

Seria carbonário? Nada sobre isso se apurou, que se saiba, embora José Júlio da Costa 

tenha morrido aos 52 anos, em pleno Estado Novo, depois de 28 anos de reclusão no 

Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa. Que o caso possui certo mistério torna-se 

inegável admitir. Claríssima, sim, foi a rápida canonização do césar tombado. Como 

não podia deixar de acontecer, o fado teria de assinalar o acontecimento:  

                                               O Doutor Sidónio Pais, 

Que morreu qual Nazareno, 

“Foi homem grande demais 

P’ra um país tão pequeno!” 

 

Com um rasgo de energia 

Fez uma revolução, 

Foi um herói da Nação 

Por demonstrar valentia! 

Com alma, com ousadia, 

Fez prodígios divinais! 

Ao ver famintos mortais 

Socorria-os com presteza; 

Foi pai de toda a pobreza 

O Doutor Sidónio Pais. 

 

Porém, uma turba irada 

Não o deixou continuar, 

                                                             
764

 - Idem, ibidem, p. 263. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
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Não o quis acompanhar 

N’essa bendita cruzada. 

Ele, afrontando a cambada, 

Pálido, altivo, sereno,  

Nunca perdeu o terreno 

E a crença do Redentor; 

Foi um mártir sofredor 

Que morreu qual Nazareno!  

 

Belo espelho de bondade, 

Um génio proeminente, 

Foi o grande Presidente 

Vítima da Humanidade! 

Quem é que chorar não há-de 

Ouvindo nas catedrais, 

Tristonhos dobres finais 

Que nos fazem confranger? 

Até parecem dizer: 

Foi homem grande demais! 

 

                                               Também nós, os que cantamos 

O triste fado corrido, 

Com o peito confrangido, 

Seu triste fim lastimamos! 

É fácil que não o esqueçamos, 

Cantando um fadinho ameno, 

Já que a Vida é um veneno, 

Em que a nossa alma se expande; 

O Fado, também é grande 

P’ra um país tão pequeno.765 

 

O fenómeno sidonista sempre se apresentou complexo e nunca encontrará, pensamos, 

explicação satisfatória, como todos os que mergulham no inconsciente colectivo e numa  

mentalidade de santificação do humano, própria do irracionalismo cultivado por um 

certo tipo de catolicismo. É também típico das épocas de crise a procura de um chefe 

incontestado, sentimento comum na mentalidade nacionalista, ela própria igualmente 

cultora de mártires. Um País que admitia haver um pão para ricos e outro destinado aos 

pobres, mostrara-se contaminado pelas promessas do Salvador da Pátria, retratado por 

Henrique Medina no óleo do Palácio de Belém. Chegara a ser designado pelo Santo 

Condestável da República, esquecidos que foram rapidamente os aspectos mais 

gravaosos: a assinalável repressão sobre a população de Lisboa e Porto, o período de 

paralisações mais ou menos significativas, alterações da tranquilidade pública 
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 - Esta letra é da autoria de um famoso poeta e dramaturgo popular fadista, amiúde referido, Artur 

Arriegas (1883-1924), figurando no seu livro A Trova Portuguesa, Lisboa, Livraria  Barateira, 1922, p. 

65. 
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constantes e assaltos a mercearias e armazéns… Merece relevo a greve geral dos 

trabalhadores rurais e agrícolas no Vale de Santiago, Alentejo, que punha em evidência 

que o Governo da ordem não tivera soluções para que a mesma não devesse ser 

desafiada. Ao tombar mortalmente atingido na estação do Rossio, o ditador já com 

dificuldade controlava a situação no País, de tal forma se deixara rodear por 

monárquicos, que punham e dispunham nas Juntas Militares do Norte e do Sul, criadas 

para evitar a anarquia e defender o poder do Presidente da República.766 Com o 

desaparecimento deste, que nunca abjurara o republicanismo, as citadas Juntas 

cresceram em poder decisório, sobretudo na zona norte. Achando por bem não 

prolongar o vácuo da Presidência, o Ministério apresentou um candidato a sucessor de 

Sidónio às câmaras alta e baixa do Congresso, havendo a registar que para tanto tiveram 

de suprimir da Constituição, com a rapidez exigível pelo momento, o sufrágio universal 

instaurado pelo defunto governante. Saiu eleito o almirante João do Canto e Castro da 

Silva Antunes (1862-1934), que cumpriria breve mandato (16 de Dezembro de 1918 a 5 

de Outubro de 1919). Antigo governador de Moçambique, fora responsável pela pasta 

da Marinha no sidonismo, e, sendo monárquico convicto, teve de reprimir tentativas 

revolucionárias integradas por republicanos e por monárquicos. Perante a perspectiva de 

uma guerra civil, o Presidente procurou uma forma de acalmação, como então se dizia, 

de todo em todo impossível. Os monárquicos acreditavam que havia chegado a sua hora 

— e os republicanos tentaram sem êxito antecipar-se-lhes. As Juntas Militares, em 19 

de Janeiro de 1919 decidem proclamar a Monarquia na capital e no Porto. Como 

escreveria mais tarde um dos apoiantes do regresso do rei D. Manuel II, exiliado em 

Londres, Luís de Magalhães, os monárquicos deram ao sidonismo a carne da maioria e 

ficaram para si com o osso da minoria.767
 São dele também as palavras seguintes:  

Mas não  foi  só  na urna  que  os  monárquicos  apoiaram  o   sidonismo.  O  seu auxílio 

fez-se também na Administração e, sobretudo, nos comandos militares. Foram 

solicitados monárquicos para governadores civis, administradores de concelho, 

comissários e inspectores de Polícia, membros das comissões administrativas dos 

distritos, municípios e paróquias. Com alguns distintos oficiais do Exército, demitidos 

ou fora do serviço, se instou para que consentissem na sua reintegração ou voltassem a 

ele e aceitassem comandos superiores. Quase todas, se não todas, as unidades do corpo 

de tropas de Lisboa foram entregues a oficiais monárquicos de reconhecida 

                                                             
766

 - A. H. de Oliveira Marques, op. cit., III vol., p. 264-265.  
767

 - Luís de Magalhães, Perante o Tribunal e a Nação—A Monarquia do Norte e o Julgamento da Junta 

Governativa do Reino, Coimbra, 1925, pp. 13-19. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1862
http://pt.wikipedia.org/wiki/1934
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competência, que fizeram dessas forças um magnífico núcleo militar, bem exercitado e 

disciplinado e cujo brilhante aspecto marcial se admirava nas belas paradas e manobras 

que então a miúdo se realizaram na capital.
768

  

 

Não deixam de ser reveladoras estas afirmações, tanto mais que feitas por alguém da 

craveira de Luís Cipriano Coelho de Magalhães (1859-1935), respeitado jornalista e 

importante vulto literário, filho do grande tribuno liberal José Estêvão. Durante a 

Monarquia ocupou diversos cargos, entre os quais o de ministro dos Negócios 

Estrangeiros, durante a governação de João Franco. Tendo aderido à fracassada 

Monarquia do Norte, em 1919, este poeta de mérito, formado em Direito por Coimbra e 

amigo de alguns dos maiores nomes da nossa intelectualidade finissecular, atesta bem a 

forma como Sidónio Pais estava dependente dos monárquicos. Estes, por seu turno, não 

tiveram qualquer êxito no sul, dado que os quartéis quase nada se manifestaram pelo 

regresso da bandeira azul e branca, ao mesmo tempo que o levantamento mais sério na 

capital foi materializado na concentração de apoiantes realistas em Monsanto, nas 

instalações militares ali existentes. Trata-se, segundo os sublevados, de uma 

concentração em posição defensiva que irá constituir um teste ao republicanismo de 

Lisboa. Com unidades do Exército e da Marinha mobilizadas para dar combate aos 

monárquicos, estas contam com o povo da urbe como reforço, provando-se assim que a 

República, apesar de todas as suas contradições, continuava viva e sabia defender-se. 

Iniciada em 19 de Janeiro, a revolta estava dominada no sul em 24 do mesmo mês. 

Como se pode ver em impressiva (para a época) documentação gráfica publicada na 

Ilustração Portuguesa,769 e usando palavras de Alberto de Sousa e Costa (1879-1961): 

Monsanto arvora, por fim, a bandeira branca, a pendência  vencida  pelos  republicanos. 

Aprisionados os chefes políticos e militares da rebelião — Aires de Ornelas [lugar-

tenente de D. Manuel II], João de Azevedo Coutinho, Álvaro de Mendonça, Silveira 

Ramos —, os mortos seguem para o Necrotério e internam-se os feridos nos hospitais. 

Contam-se por 39 os mortos, de parte a parte. Entre eles, o alferes José Martins, dos 

republicanos, e o alferes Luz, dos monárquicos. Os feridos passam de três centos, entre 

os quais o tenente Botelho Moniz,
770

 pela República, pela Monarquia o conde de 

Monsaraz, Pequito Rebelo, Pinto da Rocha.771   
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 - Idem, ibidem. 
769

 - Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 676, Lisboa, 3 de Fevereiro de 1919. 
770

 - Trata-se de Jorge Botelho Moniz (1898-1961), futuro major de Artilharia e empresário, fundador do 

Rádio Clube Português (1931), apoiante activo de Sidónio Pais desde os 18 anos; era convictamente 

republicano, motivo que o levou a combater em Monsanto a revolta monárquica. Com o irmão Júlio (mais 
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Se do lado republicano ressaltou a coragem do então capitão-tenente Afonso Júlio de 

Cerqueira (1872-1957), mais tarde contra-almirante, antigo comandante do Batalhão de 

Marinha, no sul de Angola, em 1915, quando das incursões alemãs, é de notar a 

presença, entre os vencidos, alguns deles figuras de prestígio pelo que tinham dado ao 

País, de monárquicos que não defendiam exactamente a mesma ideia de monarquia que 

muitos correligionários de então. Estão neste caso José Adriano Pequito Rebelo (1892-

1983) e José Hipólito Raposo (1885-1953). 

Dotado de grande fortuna, natural do Gavião, Alentejo, o primeiro era cunhado do 

segundo e integrara o Corpo Expedicionário Português como alferes miliciano de 

Artilharia.772 Hipólito era professor do Conservatório Nacional e, entre outros, em 1914, 

com Alberto de Monsaraz, António Sardinha, Luís de Almeida Braga, Xavier Cardoso 

estarão na origem do movimento político denominado Integralismo Lusitano, que 

possuirá como primeiro órgão de difusão ideológica a revista Alma Portuguesa, depois 

Nação Portuguesa, e, finalmente, o jornal A Monarquia. Outra das figuras 

importantes deste movimento é Francisco Barcelos de Rolão Preto (1893-1977), que, 

além de figura influente do Integralismo, seria mais tarde líder dos nacionais-

sindicalistas, espécie de milícia de configuração fascista. Formado em Direito em 

França, desempenha alguma acção no norte, durante a tentativa de restauracionismo 

monárquico naquela região. Convirá explicitar que, embora apoiassem o exilado D. 

Manuel II, eram declaradamente contra o regime derrubado em 1910, no tocante à 

aceitação de partidos alterando-se no poder, pois defendiam uma monarquia tradicional, 

isenta de absolutismo, orgânica, antiparlamentar, com o monarca encarregado de 

funções executivas, mas existindo descentralização baseada em corporações, sindicatos, 

famílias, paróquias, municípios, províncias. Com a Igreja Católica como corpo 

privilegiado do exercício do poder político, não admitiam qualquer influência dos 

partidos na coisa pública, ficando aqueles reduzidos a eventuais agentes consultivos. 

                                                                                                                                                                                   
tarde general), participa no 28 de Maio de 1926  e será um dos fundadores da Legião Portuguesa. Durante 

a Guerra Civil de Espanha (1936-1939), participou ao lado das tropas de Franco comandando uma força 

de voluntários portugueses, os Viriatos.    
771

 - Sousa Costa, Páginas de Sangue, Buíças , Costas & C.ª, 5.ª edição, Guimarães, 1933, p. 189. 
772

 - Pequito Rebelo fica seriamente ferido nos confrontos  de Monsanto. Piloto civil e proprietário de uma 

aeronave, durante a Guerra Civil de Espanha, actua ao serviço das forças franquistas. Durante a guerra 

colonial, o integralista, que não queria os monárquicos vinculados ao Estado Novo, integrou, em Angola, 

as formações de voluntários, com o seu avião privado. Em 1969, embora não fosse candidato a deputado, 

foi activo nesse acto eleitoral em tempos de Primavera dita marcelista, nas hostes do Partido Popular 

Monárquico, crítico do regime, que tinha como principal figura Gonçalo Ribeiro Teles mas contava com a 

participação de Rolão Preto nas listas de candidatos.   
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Defendiam os integralistas que as antigas tradições da monarquia nacional assentavam 

numa base de municipalismo e regionalismo, a que acrescentavam o sindicalismo. Foi 

com esse pensamento, aqui exposto de forma muito esquemática, que pegaram em 

armas ao receberam o go on enviado de Londres por D. Manuel II a Aires de Ornelas.773
      

É na região norte do País, precisamente, que os sublevados conseguirão ter o domínio 

efectivo, durante cerca de um mês, de Trás-os-Montes, com excepção da cidade de 

Chaves, do Minho e de boa parte das Beiras. Possuindo como principal figura o coronel 

Henrique Mitchell de Paiva Couceiro (1861-1944), figura de relevo nas campanhas 

africanas e na administração colonial, monárquico de fidelidade exemplar, dado ter sido 

dos poucos que de armas na mão defendeu o regime deposto em 5 de Outubro de 1910; 

logo em 1911 e 1912, a partir da Galiza, fizera falhadas incursões armadas contra o 

novo poder. Vejamos o retrato que dele traça Vasco Pulido Valente: 

 

Helena Isabel [a mãe] não perdera, ou perderia, a fé intensa e militante dos conversos. 

Henrique cresceu num ambiente de religiosidade exacerbada. Não lhe permitiam, por 

exemplo, ler romances «impuros» (…) No fim da vida confessou que lera muito poucos 

e que nunca fora ao teatro nem ao cinema. Segundo a lenda, só abriu uma excepção a 

este rigor: no esplendor da Monarquia frequentava o São Carlos. (…) Quando não 

estava em campanha, ia à missa todos os dias. (…) Diz-se que rezou, ajoelhado, antes 

do combate de Magul e que em 1891, no regresso de Angola, pensou seriamente em 

professar. (…) Viveu sempre, aliás, punindo e exercitando a carne. Deitava-se às 11 

horas e levantava-se às 6. Das 6 às 7 praticava esgrima. Seguiam-se longas orações e, 

normalmente, duas a três horas a cavalo. (…) Em 1910, depois de se demitir do 

exército, encarregou-se ele próprio das tarefas que antes pertenciam ao «impedido»: 

(…) Desde muito cedo que juntou à religião o culto maníaco das virtudes militares. (…) 

Conta-se (…) que ele lia e relia o D. Quixote, com quem talvez se identificasse, e o país 

inteiro mais tarde identificou. (…) Ninguém, no entanto, o admirou pela inteligência, 

política ou outra, embora tivesse sido um notável governador-geral de Angola. (…) Foi 

de facto pela força de carácter e pela violência da fé que ele impressionou gerações de 

portugueses. O que não surpreende, tratando-se de duas qualidades tão raras em 

Portugal e, sobretudo, na classe média urbana em que ele nascera. (…)774 
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 - Narrado por Hipólito Raposo in  Folhas do meu Cadastro, volume I (1911-1925), Edições Gama, 

1940, pp. 44-45 
774

 - Vasco Pulido Valente, Henrique Paiva Couceiro — um colonialista e um conservador, in Análise 

Social, vol. XXXVI (160), 2001, pp. 767-802. E, do mesmo autor, é útil consultar: Um herói 

português: Henrique Paiva Couceiro (1861–1944), Lisboa, Aletheia Editores,  2006. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Mitchell_de_Paiva_Couceiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1861
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
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É de assinalar que a proclamação da Monarquia no Porto e em Lisboa surge em 19 de 

Janeiro de 1919, ou seja, no dia seguinte ao início da Conferência de Paz em Versalhes 

(a delegação começa por ser chefiada por Egas Moniz, mais tarde Prémio Nobel da 

Medicina, e, depois, por Afonso Costa, dado o desaparecimento de Sidónio Pais e do 

seu Governo, cabendo-lhe a difícil tarefa de conseguir representatividade idêntica à dos 

demais aliados, e, além disso, conseguir que fossem aceites as reivindicações no tocante 

às chamadas indemnizações de guerra, que Portugal pretendia que contassem desde 

1914, altura dos ataques alemães a Angola e Moçambique. Ora isso não era 

contemplado no projecto primitivo do tratado, que apenas previa indemnizações aos 

países invadidos ou atacados após a sua entrada oficial no conflito. Não deixa de ser 

curioso que a Junta Governativa do Reino, sedeada no Porto e chefiada por Paiva 

Couceiro, em proclamação feita no dia seguinte, 19 de Janeiro, na qual restaura a 

Monarquia, sublinhe que a situação de el-rei D. Manuel junto à corte e chancelarias 

inglesas significa, a favor dos nossos interesses externos, uma garantia de alta 

importância de que o País muito carece nesta oportunidade, tanto mais que foi 

mesquinha, em proporção da nossa categoria de povo livre e do esforço com que na 

guerra contribuímos para a vitória dos aliados, a representação que o Governo 

republicano obteve para Portugal na Conferência da Paz. E termina com Viva a pátria 

portuguesa! Viva a bandeira azul e branca! Viva Sua Majestade El-Rei D. Manuel II! 

Em nome do exército de terra e mar: aa) Henrique de Paiva Couceiro, coronel — João 

de Almeida, coronel — Augusto de Madureira Beça, coronel de infantaria — Artur da 

Silva Ramos, coronel — Mário de Aragão, tenente-coronel — Jaime Carvalho de 

Castro Corte Real Machado, tenente-coronel de artilharia — Carlos Ribeiro Borges, 

major — António Solari Allegro, capitão de cavalaria. Segue-se uma exortação aos 

soldados, feita por este órgão que se compunha de sete ministérios e procurou organizar 

toda a área territorial dominada, política, militar e administrativamente, fazendo 

inúmeras nomeações, revogando toda a legislação promulgada desde o 5 de Outubro de 

1910 e repondo a anteriormente em vigor. Não se poupando a esforços legislativos, os 

realistas até decretaram uma multa aos boateiros…775
     

A Monarquia do Norte, também conhecida por Reino da Traulitânia, dados os muitos 

abusos registados nas pessoas de republicanos pelas novas autoridades régias — e pelos 

voluntários civis armados —, não conseguiu angariar o apoio populacional que os seus 
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 - Cf. A. H. de Oliveira Marques, op. cit., III vol., pp. 265-268.   
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mentores almejavam, dado que pouco ou nada tinha a propor, além de um regresso ao 

passado que a larga maioria não desejava. Mesmo as organizações operárias, embora 

tivessem muitas razões de queixa do regime implantado em 1910, regozijaram-se com a 

derrota da aventura monárquica, como sucedeu com a União Operária Nacional, que 

aconselhou a classe trabalhadora a unir-se para tornar a República, com a sua força 

consciente e organizada, cada vez mais progressiva, mais humana e mais igualitária.776
 

Segundo seria posteriormente afirmado, o operariado, apesar de perseguido por todos 

os governos, se encontrava ao lado de todos os que lutavam contra a reacção 

monárquica.777 Figura sempre muito falado nos palcos da revista à portuguesa, Paiva 

Couceiro teria agora o seu último feito celebrado pelo Fado Trauliteiro: 

Trauliteira que se preza 

Não despreza 

Seus instintos assassinos; 

De noite pega na moca, 

Toca, toca, 

Põe-se à coca. 

Pra dar caça aos jacobinos. 

                                               (Refrão) 

Traulitina, 

Traulitana, 

A moca bem apontada, 

Traulitina, 

Traulitana, 

À cabeça bem puxada ai..., 

Traulitina, 

Traulitana, 

Devagar, não digas nada, 

Traulitina, 

Traulitana, 

                                                Já lá canta a traulitada! 

                                                 

                                               Dizem que isto que faz mal, 

Não faz tal, 

Plo contrário, até faz bem. 

De mansinho, 

No povinho, 

São como beijos de mãe. 

(Refrão) 

Todo o que for traulitado 

É tratado 
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 - Cf. Diário de Notícias, edição de 25 de Janeiro de 1919. 
777

 - Cf. Diário de Notícias, edição de 21 de Janeiro de 1919.  
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Com fartura e higiene, 

E à tarde a rapaziada 

Tem chazada 

Com torradas 

E traulitos de la reine. 

(Refrão) 

                                               Desse sistema só grama 

Quem não ama 

A el-rei nosso senhor, 

Mas convencidos com calma 

Dão a palma, 

Dão a alma, 

Dão a alma ao criador. 

(Refrão).778 

 

Para fecharmos esta breve incursão pelo sidonismo e a revolta monárquica fracassada, 

não poderíamos deixar de dizer alguma coisa sobre o entusiasmo que a figura de 

Sidónio Pais deixou num dos nossos maiores vultos literários, Fernando Pessoa, que o 

apelidaria de Presidente-Rei, numa famosa ode à sua memória.779 Vejamos a opinião de 

Luís Reis Torgal: 

O Modernismo e o Futurismo não se fixavam em nenhuma posição política. Vaga e 

desconexamente falavam de ‘uma outra política’, mas acima de tudo referiam-se, de 

forma absolutamente arrogante e espectacular, a uma ‘nova Europa’ e ‘um novo 

Portugal’, no qual surgiria uma ‘nova cultura’ e uma ‘nova literatura’. (…) Pessoa, é 

certo, criticou a República jacobina — ressalvando o republicanismo evolucionista e 

‘idealista’ de António José de Almeida —, em nome do nacionalismo, em afirmações 

que não deixam dúvidas acerca do significado que lhe atribuía. (…) O nacionalismo era 

uma das primeiras e principais linhas de força de Pessoa e por isso não poderia deixar 

de criticar o que considerava a falta de nacionalismo dos republicanos, assim como a 

falta de espírito de ‘revolução’ do golpe republicano de 1910. Isto, todavia, não o 

identifica com o espírito precursor do Estado Novo. O seu nacionalismo não era nem o 

‘nacionalismo tradicionalista’, nem o ‘nacionalismo integral’, que, à maneira de 

Teixeira de Pascoaes, se apoia na ideia de um ‘psiquismo colectivo’, mas o 

‘nacionalismo sintético’, considerado como ‘um modo especial de sintetizar as 

influências do jogo civilizacional’. Conforme considerava, aceitava ‘um e outro, 

                                                             
778

 - O fado pertence  A Traulitânia: revista a propósito em 1 acto e 4 quadros, de Ernesto Rodrigues, 

Félix Bermudes e João Bastos; música do maestro Filipe Duarte, texto editado em Lisboa, Imp. de 

Manuel Lucas Torres, s/d.  
779

 - Pode ser lida, por exemplo, in Fernando Pessoa, Obra Poética, organização, introdução e notas de 

Maria Aliete Dores Galhoz, Rio de Janeiro, Editora José Aguilar Lda,, 1960, pp. 593-600, comparando o 

poeta o Presidente assassinado a D. Sebastião e a sua morte a um novo Alcácer-Kibir.  
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buscando imprimir o cunho nacional não na matéria mas na forma.’
780

 É certo que 

Pessoa, como o fará o Salazarismo, manifestará uma simpatia especial por Sidónio Pais, 

o ‘Presidente Rei’, e pela ‘República Nova’, mas isso tem que ver com a sua forma de 

conceber a República não como uma ‘política’ mas como uma forma nacionalista e 

cultural. (…) Ainda é verdade que Pessoa afirmava um credo sebastianista que o 

Salazarismo procuraria assumir (…) No entanto, Pessoa está acima de qualquer 

ideologia política e de qualquer regime e as críticas a Salazar e ao Estado Novo não se 

fizeram esperar, mesmo logo após a instauração do novo sistema político, assim como 

criticara Mussolini e o Fascismo italiano. Há que considerar, portanto, que Pessoa, na 

sua qualidade de escritor acima de qualquer lógica política, strito sensu, está acima de 

qualquer regime. Talvez o mesmo se possa dizer de Almada Negreiros, ainda que se 

deva ter em conta que a sua pintura foi posta ao serviço do Estado Novo. (…) Enfim, o 

modernismo, embora estabeleça ligações fugazes com o regime e até com o grupo 

integralista e com escassos intelectuais que defenderam o Fascismo (Homem Cristo 

Filho ou João de Castro Osório), por exemplo através da revista Ideia Nacional, não se 

pode identificar com o Estado Novo, entendido como regime, assim como talvez não se 

possa exactamente identificar com o Fascismo italiano D’Annunzio, apesar de Fiume, 

ou Marinetti, pese embora o facto de ter subido, em 1929, ao pódio da Academia Real 

de Itália, pelas mãos do Duce.781    

Outra personagem ligada ao Orpheu — e ao fado, claro — que porventura será de 

mencionar no tocante ao sidonismo é António Ferro, que nutria pelo ditador uma 

admiração própria da votada a uma figura de altar. Sem o conhecer pessoalmente e, 

tanto quanto se sabe, não nutrindo grandes conhecimentos sobre o sidonismo, enquanto 

proposta de acção política, assume o dito caudilho como chefe, ao vê-lo vitoriado pela 

multidão na sua versão de condottiero, ou seja, fardado e a cavalo. Quis o destino, como 

noutro ponto narramos, que a breve era de presidencialismo musculado apanhasse o 

futuro director do Secretariado da Propaganda Nacional em Angola, mais propriamente 

na cidade de Luanda, como alferes miliciano e ajudante do governador da colónia, 

comandante Filomeno da Câmara, o segundo homem que ele assumiria como chefe. 

Dispensamo-nos de mencionar quem foi o terceiro… 

                                                             
780

 - Para um ensaio intitulado ‘O Integralismo’ ou o ‘Neo-romantismo Monárquico.’ 1915-1916,  in 

Fernando Pessoa, Páginas de pensamento político – 1, organização, introduções e notas de António 

Quadros. Lisboa, Publicações Europa-América, 1986, pp. 50-51. (Citação de L. Reis Torgal). 
781

 - Cf. Luís Reis Torgal, ‘O Modernismo Português na formação do Estado Novo de Salazar. António 

Ferro e a semana de Arte Moderna de São Paulo’, in Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira 

Ramos, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, pp. 1085-1102.  
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Quando regressou a Portugal, livre das suas (breves) obrigações militares, Ferro 

continuava a afirmar-se como modernista, e, em 1919, depois de ter chefiado a redacção 

de O Jornal, considerado um periódico sidonista, rapidamente percebe que a sua 

ambicionada acção cultural na década seguinte, como crítico teatral e escritor, exige que 

dê nas vistas. Vai procurar entrar num órgão prestigiado, o diário O Século, republicano 

moderado, com posses para que ele sobressaia. Tal acontece quando é enviado especial 

a Fiume, que Gabriele d’Annunzio (1863-1938) fizera feudo seu, em 1919, ocupando a 

cidade militarmente (actual Rijeka, Croácia), contra a vontade do próprio Governo 

italiano (a aventura termina em Dezembro de 1920, com a rendição da cidade, 

bombardeada pela Marinha da Itália). Poeta, dramaturgo, político, herói da Grande 

Guerra,782 Gabriele fora amante, durante cerca de dez anos anos, da mundialmente 

famosa actriz Eleonora Duse (1858-1924), rompendo com esta inspiradora de paixões 

em diversos homens famosos, e, segundo autores especializados, igualmente em 

algumas mulheres conhecidas.783 Viveram os visados uma ligação conturbada, 

abundante em cenas de ciúmes, mas também com longos momentos de ternura e 

verdadeiro amor. Foi com entrevistas a um primeiro Duce modesto, portanto, quando 

comparado ao que será Benito Mussolini (1883-1945), que o jornalista português 

começou a dar que falar, mais certamente do que com o seu manifesto Nós,784 carregado 

de boutades ao melhor (?) estilo modernista. Surgirá em livro785, em 1922, o encontro 

entre Ferro e d’Annunzio em Fiume, cujas reportagens o lançaram numa carreira de 

repórter internacional inédita no País — e dando azo às longas discussões sobre o facto 

de o também poeta ter beijado as mãos ao aguerrido aviador militar e político italiano, 

ao qual ele não terá recordado certamente, por mera diplomacia, os êxitos da sua famosa 

antiga amante Eleonora em palcos portugueses.786 O autor de La Città morta  (1898) 

                                                             
782

 - Cf.  Philippe Jullian,. D'Annunzio, Nova Iorque, Viking Press, 1971, passim. 
783

 - Cf. Maria di Rienzo, ‘Duse, Eleonora’, in Who's Who in Gay and Lesbian History from Antiquity to 

World War II, Londres, Robert Aldrich and Garry Wotherspoon, eds., Routledge, 2001, pp. 138-139. Esta 

autora cita diversos alegados relacionamentos de Duse com mulheres, entre as quais a feminista Lina 

Poletti e a bailarina norte-americana Isadora Duncan. Refere-se tudo isto como simples curiosidade.    
784

 - Cf.. António Ferro (selecção, prefácio e comentários de António Quadros), Lisboa, Edições 

Panorama/SNI, 1963. 
785

 - Cf. António Ferro, Gabriele D’Annunzio e Eu, Lisboa, Portugália, 1922. 
786

 - Os dois números da revista  Occidente, que referem a estada entre nós de Eleanora Duse,  são os 695 

e 696, respectivamente, edições de 20 e de 30 de Abril de 1898. As referências surgem  na Crónica 

Ocidental  e têm a assinatura de D. João da Câmara.  O dramaturgo português esgota os adjectivos ao 

falar da assombrosa artista, afirmando ver nela génio junto a toda a graça, a todo o encanto feminino! 

Mas, a propósito destas presenças excepcionais nos nossos palcos (a Duse apresentou-se no D. Amélia, 

actual São Luís), não deixa de sublinhar as condições em que trabalham os nossos actores e aponta que  o 

desprezo por tudo quanto é nosso  é hoje elegância de portugueses. E não deixa de registar com humor: A 

grande actriz italiana (…) atraiu ao teatro D.  Amélia, malgrado a carestia dos preços, quanto em Lisboa 
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e  Francesca da Rimini  (1901), bem como de outros textos teatrais interpretados pela 

Duse — que só tinha rivais à altura em Sarah Bernhardt e Ellen Terry —, decidiu 

retirar-se, depois da aventura de Fiume, para a sua casa do lago de Garda, onde em 

Agosto de 1922 sofre uma estranha queda de uma janela, que o deixará inválido. 

Mussolini fará a sua Marcha sobre Roma em 28 de Outubro do mesmo ano, sendo 

nomeado chefe do Governo pelo rei Vítor Manuel III no dia seguinte. Sem D’Annunzio, 

que Benito visitara em Fiume mas que se desinteressará do fascismo activo, embora o 

seu pensamento para ele muito tenha contribuído ideologicamente, o Duce, que Ferro 

entrevistará em Roma,787
 fica com movimentos mais livres, dado que o prestigiado 

escritor e herói de guerra é abertamente anti-nazi e nutre profunda antipatia por Adolf 

Hitler. Será feito príncipe de Montenevoso (1924), presidente da Academia Real 

Italiana (1937) e terá funerais de Estado.     

Ao longo da tese, como não podia deixar de ser, o autor de Leviana788 vai sendo falado, 

como personagem-chave do nosso século XX, que é, sem dúvida, por direito próprio. 

Neste contexto sidonista e monárquico, aproveitaremos para lembrar que o sidonismo 

do futuro dirigente salazarista foi sempre mais poético que outra coisa — e também que 

sempre se declarou republicano, algo que não deixou de sublinhar ao próprio ex-rei D. 

Manuel II, quando o entrevistou na Grã- Bretanha.789  

Embora se interessasse sobremaneira pelo cinema, quando ainda longe do poder, porque 

sabia estar a viver-se (já) na civilização das imagens, como ele próprio testemunhou e 

utilizou até na escrita, e viesse a ter das artes uma visão que elas deviam prender-se à 

nacionalidade — algo também comum à época —, procurou difundir o teatro, a dança, 

as artes plásticas, nunca arvorando uma perspectiva redutora de que só o cinema 

convinha ao regime autoritário por ele servido. Teve até a coragem, coisa pouco vulgar,  

de reconhecer  no espectador cinematográfico um ser passivo, mais desarmado que o 

leitor ou que o simples ouvinte, precisamente porque, no seu entender,  se tratava de um 

ser mergulhado em qualquer coisa como uma espécie de sono com os olhos abertos.790 

                                                                                                                                                                                   
se interessa pela arte. No galinheiro do teatro viram-se por vezes, aplaudindo freneticamente, senhoras 

da mais alta sociedade, ao lado do pobrezinho que fizera, bem lhe custando (…) o sacrifício das duas 

coroas.  J. da Câmara não deixa de sublinhar , por outro lado, que é enorme o repertório que [a Duse] nos 

traz, no qual figuram as melhores tragédias e comédias de Shakespeare juntamente com peças célebres 

de muitos autores modernos, alguns quase desconhecidos em Portugal, como Tolstoi, Ibsen e Turgunief. 

A actriz representou cá, pela  primeira vez, a Hedda  Gabler , de Ibsen,  que o crítico mostra conhecer. 
787

 - Cf. António Ferro, Viagem à volta das Ditaduras, Lisboa, ENP, 1927. 
788

 -Idem, Leviana  Novela em Fragmentos, Lisboa, H. Antunes, Editor, 1921. 
789

-Idem, D. Manuel II, o Desventurado, Lisboa, Bertrand, 1954. 
790

 -Idem, Teatro e Cinema (1936-1949), Edições SNI, 1950, p. 44. 
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Quanto à sua simpatia assumida pelo fascismo, talvez deva ser vista como uma posição 

mais de natureza estética do que política. Não há notícia de alguma vez ter discriminado 

alguém por razões de ordem ideológica, no âmbito das iniciativas do SPN, onde não 

poucos comunistas ou simples oposicionistas colaboraram. Era adepto de regimes fortes 

e dirigistas, como as suas palavras nunca esconderam, mas isso, nestas décadas até à 

Segunda Guerra Mundial, sucedeu com muito boa gente, quer à direita quer à esquerda.  

 

5.2 — ‘Uma bomba quando estala/ É coisa que não me rala…’  

 

Em pleno ano de 1918, certamente dos de pior memória com o regresso de mutilados do 

Corpo Expedicionário Português e das tropas mobilizadas para África, a par da 

epidemia de pneumónica e tifo, das muitas privações e dos racionamentos, cantava-se, 

numa revista intitulada A Trombeta da Fama, o fado Amor Sidonista, alusivo ao 

Presidente da República assassinado em 14 Dezembro, mas também uma cançoneta de 

certa forma bizarra pelo seu non-sense (ou talvez não), dada a penúria nacional: 

 

Lusa mocidade 

Haja actividade, 

Basta de empatar 

Toda a vida a namorar, 

Façam casamentos 

Que é p´ra haver rebentos. 

O nosso torrão 

Precisa mais pop’lação. 

Tem só cinco milhões 

De fêmeas e varões,  

Eis as razões. 

(…) 

Se eu fosse do Estado 

Ministro afamado, 

Co’ uma lei qualquer 

Obrigaria a mulher, 

P’ra valor e glória 

Da moderna história, 

A ter de uma vez 

Dez filhos em cada mês! (…)791 

 

                                                             
791

 - Venham Filhos, da revista A Trombeta da Fama (1918), de Lino Ferreira, Artur Rocha e Xavier de 

Magalhães, in Luiz Francisco Rebello, História do Teatro de Revista em Portugal, Lisboa, Publicações 

Dom Quixote, 1985, II vol., p. 201.   
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Como vimos atrás, 1919 também foi ano movimentado, dado que à morte de Sidónio 

Pais se seguiria a tentativa de restauração monárquica, com alguma expressão no Norte 

do País, para onde foi necessário mandar forças para pôr termo ao chamado Reino da 

Traulitânia. Depauperado, varridas as esperanças postas no Presidente messiânico e na 

sua República Nova, Portugal ia ter agora de aceitar o regresso de uma República 

Velha,792 que não parecia ter quaisquer soluções mobilizadoras para oferecer. Terminada 

a Grande Guerra, na qual sempre se tornara discutível se deveríamos participar como 

beligerantes declarados e sobretudo com tropas na frente europeia, fôramos tratados 

com certa sobranceria, mas, apesar de tudo, mantivéramos as colónias, Quionga 

(Moçambique) voltara à nossa posse e receberíamos reparações, como atrás se apontou 

— e seríamos membros co-fundadores da Sociedade das Nações, cujo futuro não iria 

afirmar-se prometedor em face aos objectivos fixados de resolução dos diferendos pela 

palavra. Tudo isso interessaria muito pouco à grande maioria da população portuguesa, 

sobretudo à dos grandes centros urbanos, onde a miséria mais se fazia sentir. O gabinete 

sidonista, chefiado por João Tamagnini Barbosa (1883-1948),793 daria lugar a outro, 

liderado pelo histórico José Relvas, já com partidos tradicionais e um socialista 

sobraçando a pasta do Trabalho. O governo seguinte, empossado em Março, 

apresentava-se sem sidonistas, presidindo-o Domingos Pereira (1882-1956)794 A grande 

tarefa legislativa destes dois ministérios consistiu, como está bem de ver, em apagar 

todas as alterações introduzidas durante o sidonismo, mas não deixaram por isso de 

fazer leis com grande repercussão futura, como a semana de 48 horas de trabalho, o 

seguro social obrigatório para casos de doença, invalidez, velhice, sobrevivência e 

desastres no trabalho, a par de reformas em diversos domínios civis, militares e relativos 

às forças de segurança, bem como aos serviços prisionais e ao ensino.795 Saído das 

eleições de Junho, com a República Velha plenamente restabelecida e o sidonismo a cair 

no esquecimento, surgiu um gabinete inteiramente democrático, chefiado pelo coronel 

                                                             
792

 - Apesar dos inevitáveis pontos de discordância com o autor, continua a ser do maior interesse o ensaio 

de Vasco Pulido Valente, A ‘República Velha’ (1910-1917), Lisboa, Gradiva, 1997. Reeditado pela 

Aletheia, em 2010. 
793

 -  Oficial de Engenharia, ministro da República Nova  e primeiro-ministro depois da morte de Sidónio, 

será certamente mais conhecido como dirigente do Sport Lisboa e Benfica, ocupando o cargo de 

presidente da direcção à data da morte.  Foram as suas decisões que conduziram à obtenção pelo clube da 

Taça Latina, o seu primeiro troféu significativo a nível europeu.       
794

- Domingos Leite Pereira desempenhou as funções de presidente do Ministério por três vezes (1919, 

1920 e 1925).    
795

 - Cf. A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Lisboa, Presença, 13ª edição, 1998, III vol., p. 

268. 
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de Artilharia (mais tarde general) Alfredo de Sá Cardoso (1864-1950), maçon, veterano 

da revolta republicana do 31 de Janeiro de 1891 e de muitas outras lutas em prol da 

República. Prestou serviço em Angola antes de integrar o CEP e sofreu a prisão e o 

exílio nas colónias, neste último caso já durante a Ditadura Militar. Para a Presidência 

seria entretanto eleito, em Agosto, outro dos históricos de 1910, o grande orador 

António José de Almeida.  

Poderíamos continuar com argumentos baseados nas dificuldades governativas, nas 

sequelas da Grande Guerra na nossa débil economia, na instabilidade e nos actos 

violentos que um pouco por toda a parte se verificavam. Mas o que por cá se passava 

não constituía novidade. O regime primava pela ausência de respostas para os múltiplos 

problemas da população, entretidos como estavam os partidos em guerrear-se — e, para 

aumentar o caos, como sempre sucede nestas situações de ocaso, os cargos de maior 

responsabilidade no aparelho de Estado foram caindo em mãos de pessoas cada vez 

menos responsáveis e preparadas para os deterem. Cansados uns, sentindo-se 

injustiçados outros, os políticos mais competentes e experimentados foram saindo da 

ribalta, o que não significaria, num ou noutro caso, que não estivessem na sombra a ver 

em que paravam as modas… O começo da década de 20 do século passado marca um 

período de grande dissolução do que restava de autoridade — e mesmo a força 

pretoriana do regime, a Guarda Republicana, começa a apresentar cada vez mais 

problemas de índole disciplinar. Mas vejamos o esclarecedor Fado da Bomba, um quase 

ensaio de análise político-social: 

                                               Uma bomba quando estala 

É coisa que não me rala,  

Dou-lhe um viva a liberdade! 

Quem não morre fica vivo, 

Porque à bomba — é positivo 

Quer dizer: — Normalidade! 

 

Noutro tempo qualquer bomba, 

Dava processo de arromba 

Sem mais compaixão nem dó… 

Hoje as famílias honradas 

Fazem bombas às carradas, 

Como quem faz pão-de-ló! 

 

                                               (Refrão) 

Pum, catapum 

As laranjinhas rebentam 

Os ministros não se aguentam 
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E resolvem-se a fugir! 

Pum, catapum,  

Os governos vão a terra 

Quando a bomba grita e berra: 

— ‘Desce tu p’ra eu subir’.796 

      

Um dos males maiores de que terá enfermado a República Velha residirá, precisamente, 

na falta de coragem para proceder às reformas necessárias destinadas a creditar as 

instituições junto da população, diminuindo assim as desigualdades e, por acréscimo, as 

desconfianças. Problema de importância porventura decisiva, prende-se com o sistema 

eleitoral nunca devidamente implementado em termos justos e isentos de caciquismo. 

Vejamos a opinião de um especialista, Fernando Farelo Lopes: 

A revolução republicana, mau grado os objectivos dos seus dirigentes, não veio afectar 

significativamente as estratégias e redes clientelares que haviam modelado o regime 

precedente. (…) Trata-se de um processo que se foi estabilizando ao longo dos anos, 

não obstante o desenvolvimento de organizações horizontais e a explosão ocasional de 

conflitos de classe, (…) Essa continuidade remete para as peculiaridades de uma 

revolução debilmente apoiada e que não tardou a ressentir-se quer do relativo atraso da 

sociedade, nas vertentes económica e cultural, quer da atrofia e inércia dos «órgãos 

legítimos» do sistema político. A República não conseguiu inverter um contexto em que 

os interesses de uma população maioritariamente desmobilizada e as exigências do 

próprio Estado, não podendo ser regularmente satisfeitos através do mercado e das 

instituições formais da sociedade, tornavam imprescindível o recurso a redes informais 

de intermediação. (…) não cessaram as práticas fraudulentas. Estas atingiram o zénite 

em 1925, sob a administração democrática, (…) No que respeita às correntes 

hegemónicas do operariado politicamente activo — o sindicalismo revolucionário e o 

anarco-sindicalismo —, convém notar que elas mantiveram um distanciamento hostil 

perante as reformas eleitorais e as polémicas em torno destas, (…) Por mais que esta 

atitude reflectisse a «crise de distribuição» de bens materiais ou o cerceamento das 

liberdades sindicais por parte dos agentes da ordem, temas muito presentes na imprensa 

operária, ela não pode dissociar-se da dificuldade de acesso. (…) A dificuldade de 

acesso é passível de leituras múltiplas e não contraditórias entre si. Indissociável das 

limitações e exigências do sistema caciquista em vigor, ela traduziu-se na recusa de 

conceder plena cidadania política quer a grupos com um peso crescente na sociedade, 
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 - Este fado surgiu em 1921, na revista Pé de dança, de Avelino de Sousa e Carlos Leal, com música de 

Alves da Cunha e Bernardo Ferreira. Apud Vítor Pavão dos Santos, A Revista à Portuguesa, Lisboa, 

edições o jornal, 1978, p. 200. 
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designadamente o operariado urbano/semiurbano e os trabalhadores rurais do Sul, quer 

ao pequeno campesinato que proliferava no Norte e no Centro. (…)
797

 

Não convirá porventura que avancemos já para as vésperas da Ditadura Militar, 

precursora do Estado Novo, sem que primeiro fique registada a opinião (muitas vezes) 

esclarecida e cheia de vivacidade de Vasco Pulido Valente sobre a República Velha, 

cuja data da morte ele coloca na vitória de Sidónio Pais, ao contrário de outros 

historiadores:  

 

O ministério Pimenta de Castro [Janeiro de 1915], produto de um pronunciamento 

militar, tinha oito militares e dois civis. Ora os militares, como o Presidente da 

República, desprezavam os partidos em geral, e não apenas os democráticos em 

especial, e aspiravam a metê-los na ordem. (…) A 14 de Maio, a Marinha, a Guarda 

Fiscal, parte da Guarda Republicana, unidades dispersas de infantaria e 15 000 civis, 

armados no Arsenal do Exército, sublevaram-se contra a ditadura. A luta durou três 

dias. Morreram cerca de 200 pessoas e ficaram feridas cerca de 1000. O 14 de Maio fez 

mais vítimas do que o 5 de Outubro, do que o 5 de Dezembro (Sidónio Pais), do que as 

incursões e mesmo do que a Traulitânia. Os navios de guerra bombardearam as posições 

do governo em Lisboa, dois dias e duas noites. Nas primeiras vinte e quatro horas o 

exército resistiu, como não tinha resistido no 5 de Outubro, aos ataques de tropas 

regulares e ao fogo e às bombas dos civis. Finalmente, os carbonários aproveitaram para 

ajustar contas com a reacção. De 14 a 19 de Outubro nenhuma autoridade existiu em 

Lisboa. A formiga branca pôde assassinar os seus inimigos (entre eles, duas dezenas de 

polícias), assaltar e saquear sedes de partidos, lojas e casas particulares (cujos donos não 

comungavam na sua espécie de patriotismo), empastelar jornais (O Dia e O 

Intransigente de Machado Santos) e, geralmente, perseguir quem entendeu conveniente. 

O caos atingiu proporções tão inquietantes que alguns navios de guerra espanhóis, 

ingleses e franceses chegaram a entrar no Tejo com o propósito ostensivo de proteger os 

seus nacionais. (…) Se os monárquicos tinham o país, em Lisboa mandavam os 

democráticos. (…) Os preços agrícolas fixados pelo governo duplicaram entre 1914 e 

1917 e os preços a retalho de um conjunto de bens de primeira necessidade, também 

fixados, subiram 60%. Mas, pior do que os preços, eram a falta de abastecimentos e o 

desemprego. (…) Como por toda a Europa em guerra, a vida tomou-se literalmente 

insuportável. (…) Os tumultos de Maio de 1917 provocaram 38 mortos e 117 feridos. 

(…) Os republicanos moderados estavam desfeitos e, aparentemente, resignados. O 
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 - Fernando Farelo Lopes, Clientelismo, ‘crise de participação’ e deslegitimação na I República, in 

Análise Social, vol. xxvi (111), 1991 (2.°), pp. 401-415. 
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movimento monárquico oficial tinha recebido ordem de Londres para se abster 

enquanto a guerra durasse. A Igreja católica ocupou o vazio. (…) Entre Maio e Outubro 

de 1917 a Virgem apareceu quatro vezes a Lúcia, Jacinta e Francisco  (…) As aparições 

da Virgem foram precedidas e acompanhadas pelo que um perito descreve como 

singularidades astronómicas e atmosféricas. Destas singularidades, a mais famosa 

consistiu no milagre do Sol. (…) Enquanto os rebeldes se limitavam a defender as suas 

posições no parque, a autoridade estabelecida entrou espontaneamente em colapso pelo 

país fora. Quando já nada restava em pé, Sidónio, como Machado Santos, desceu da 

Rotunda e instalou-se no poder e no Avenida Palace.798 

De notar que a queda da ditadura do general José Pimenta de Castro (1846-1918), que 

motivou a demissão de Manuel de Arriaga da Presidência da República, foi saudada, 

como não podia deixar de ser, por um fado revisteiro inflamado em prol do regime 

salvo das garras dos monárquicos. Chamar-se-ia A Alma Portuguesa:  

 

Mais uma vez a alma portuguesa 

Foi sacudida na feroz rajada 
Que a revolta soltou, pela defesa 

Da santa Liberdade, idolatrada. 

 

Mais uma vez, num gesto grande e trágico 

O povo armado contra a força pública 

Teve este grito enternecido e mágico: 

‘Só temos pátria enquanto houver República!’ 

 

Que deste sangue generoso e audaz 

Que a árvore regou da liberdade 

Floresça, enfim, o lírio da Verdade, 

As rosas do progresso… a flor da Paz! 

 

Coro: 

Foi transformada a via pública 

Numa batalha acesa e dura. 

Mas voltou isto a ser república 

E deu um ar na ditadura. 

Foram pedradas, 

Bombas, granadas, 

Casas furadas 

Em profusão; 

Tiros, facadas 
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 - Cf. Vasco Pulido Valente, Revoluções: ‘A República Velha (ensaio de interpretação política)’, in 

Análise social, vol.. XXVII (115), 1992 (1.°), pp. 7-63; e, do mesmo autor, A ‘República Velha’ (1910-

1917), Lisboa, Gradiva, 1997. Reeditado pela Aletheia, em 2010.  
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Sabres, espadas, 

Pinhas rachadas 

Sem compaixão. 

Houve baralha e corrupios 

E no final desta chacina 

Cá ficou tudo a ver navios 

No alto de Santa Catarina.799 

 

 

5.2.1 — Um fadista comunista que, depois, mudou de ideias… 

 

É facto que a República, a par de muitas outras debilidades, não teve a percepção da 

mudança dos tempos, sobretudo no tocante à insatisfação das classes mais 

desfavorecidas, ignorando não apenas os seus anseios mas a pouca conta em que elas 

tinham, cada vez mais, o regime implantado em 1910. O mundo do operariado 

organizava-se para lutas consideradas mais consistentes com um ideário visando uma 

sociedade sem classes, que parecia estar em vias de triunfar noutras latitudes. Muitos 

anarquistas e anarco-sindicalistas com larga tradição ideológica peninsular voltavam-se 

para os ideais marxistas, condenavam com veemência a guerra mundial em que Portugal 

estava envolvido, desde 1914, devido aos ataques nas colónias, temiam o envio de 

tropas nacionais para a frente europeia, como viria a suceder em 1917… Alguns desses 

homens tinham grande afecto ao fado e um deles, marinheiro e operário conserveiro, 

provavelmente natural de Setúbal, José Carlos Rates (1879-1945), nos anos iniciais do 

século passado, entre Julho e Agosto de 1910, publicaria, na cidade do Sado, um 

‘semanário de crítica e propaganda do fado’, como se podia ler no cabeçalho, intitulado 

O Fadinho. Esta publicação mostrava, se dúvidas houvesse, a já profunda implantação 

da trova, mesmo fora dos limites da capital — e a sua validade nos planos político e 

social. Não espanta que o primeiro número fosse dedicado ao grande repentista 

Calafate800, ele próprio declarado crítico da sociedade que conheceu ao longo dos seus 

                                                             
799

 - Cantado na revista O Diabo a Quatro (1915), de Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes, João, Bastos; 

música de Tomás del Negro e Bernardo Ferreira, coplas feitas na Imprensa de Manuel Lucas Torres, 

Lisboa, 1915. Mas foi isto mesmo a ser cantado? É que Vítor Pavão dos Santos, in A Revista à 

Portuguesa, Lisboa, edições o jornal, 1978,  regista outra letra para o Fado do Diabo a Quatro, muito 

mais ligeira, colhida noutra fonte,    
800

 -  António Maria Eusébio (1819-1911), mais conhecido pelo Calafate ou Cantador de Setúbal, forte na 

crítica social e sem peias no erotismo, viu a sua arte poética reconhecida em vida por personalidades de 

vulto, como José Leite de Vasconcelos, Guerra Junqueiro ou Afonso Lopes Vieira, interrogando-se o 

primeiro como alguém analfabeto podia possuir tão forte organização poética. Cf. José Leite de 

Vasconcelos in Separata de Homenagem ao Cantador de Setúbal, Setúbal, Tip. de J. L. Santos & C.ª, 

1902.    
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91 anos de vida, mas, se o fadista ainda hoje é recordado pelo seu engenho, também a 

vida de Rates possui um carácter de excepção, que não cabe a quem lida com a História 

fazer juízos de valor, sem que tal signifique neutralidade ou aprovação. O antigo 

conserveiro foi um homem da sua época, vivendo-a como melhor achou.  

Secretário da Associação dos Trabalhadores das Fábricas de Conservas de Setúbal, em 

1911, membro da comissão executiva do Congresso Sindicalista, a sua acção 

divulgadora da organização do sindicalismo fá-lo conhecer o cárcere, o mesmo 

sucedendo por altura do Congresso dos Trabalhadores Rurais. Colaborador do 

semanário libertário Terra Livre, dirigido por Pinto Quartim, será este periódico a dar 

conta da prisão deste valoroso camarada e bom companheiro de redacção, que estava 

no Limoeiro há um mês, sem ter sido formulada qualquer causação concreta. A notícia 

(extensa) não deixa de apontar o seu admirável trabalho de organização dos rurais de 

Évora, lembrando que então, como noutros tempos futuros não muito longínquos, a 

acusação de propaganda subversiva tudo cobria…801 De notar que no espaço dedicado 

às artes plásticas dessa edição (‘Pelo mundo da arte’), o crítico Sobral de Campos, 

analisando uma exposição patente ao público na Sociedade Nacional de Belas Artes, 

apreciava uma obra muito ligada ao fado, o tríptico Marinheiro,802 de Constantino 

Fernandes (1878-1920): 

Admirável! Muito bem estudadas as figuras. Os dois grupos do centro são 

prodigiosos. Que belo rapaz aquele, tisnado do sol, vermelho, vendendo saúde e 

sorrindo alegremente para a rapariga que cinge ternamente ao coração. Ela tem 

as pálpebras descidas, o narizito petulante e um sorriso de satisfação por se 

sentir assim amada… morde-os a ambos o sol e a sensualidade. Mas com que 

habilidade Constantino Fernandes conseguiu evitar que esse amor fosse só 

carne, como ele conseguiu espiritualizá-lo! O outro grupo do centro muito bem 

tratado. É pena que a mão do pequenito, tenha os dedos tão distanciados. Os 

grupos laterais irrepreensíveis e emocionantíssimos. A expressão do rapaz que 

toca guitarra é flagrante. Belo trabalho! Pena é que a excessiva rigidez do 

cordame e a demasiada regularidade de argolas façam lembrar uma oleografia. 

Mas é apenas isto. O fundo de mar e de céu é esplendido. E os leves defeitos 
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 -  ‘Carlos Rates, preso’, in Terra Livre, semanário libertário, n.º 15, 1.º ano, edição de 22 de Maio de 

1913, pp.2.3,  
802

 - Está hoje patente ao público no Museu do Fado, em Lisboa.  
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que apontei  não fazem de maneira nenhuma com que o tríptico não seja um 

trabalho admirável.803
       

Como se vê, os nossos periódicos revolucionários do princípio do século passado não se 

ocupavam apenas de política e textos doutrinários, procuravam falar de tudo o que podia 

interessar ao potencial leitor, informando-o também sobre as manifestações culturais 

que por cá ocorriam. Regressando a Rates, volta a ser falado na edição de 12 de Junho, 

que dava conta ter sido o activista acusado de vadiagem,804 continuando a penar no 

Limoeiro, apesar de todos os protestos. Era já bastante conhecido nos meios 

revolucionários, dado o seu pendor de polemista e temperamento autoritário (é a altura 

das desinteligências entre anarquistas e sindicalistas), e, em 1914, no Congresso 

Operário de Tomar, é escolhido para a direcção da União Operária Nacional, 

continuando a exercer o seu pendor para a palavra escrita (aquela que chegou até nós), 

que, em 1919, exerce no periódico Bandeira Vermelha, visto que aderiu à Federação 

Maximalista Portuguesa.805 Será um dos fundadores do Partido Comunista Português, 

em 6 de Março de 1921, passando a ser redactor-principal do órgão da nova formação 

partidária, O Comunista. Muito mais bem preparado intelectualmente do que outros, 

trabalhador infatigável, defensor da ortodoxia, e, claro, da teoria da ditadura do 

proletariado, sairá do clarificador Congresso do PCP celebrado em 1923, na capital, 

depois de grave crise interna, como seu secretário-geral.806 Para esta ascensão terá 

contribuído muito uma influente figura do então comunismo internacional, o suíço Jules 

Humbert-Droz (1891-1971), jornalista, pastor protestante, nomeado secretário da 

Internacional Comunista para os países latinos da Europa Ocidental e América Latina, 

tendo responsabilidades ao nível do italiano Palmiro Togliatti e do francês Maurice 

Thorez. No começo da revolução soviética, costumava encontrar-se com Lenine, mas as 

suas relações com Estaline, nos anos 30 e no começo da década de 40, vão ser pouco 

pacíficas, sendo demitido de funções por duas vezes e expulso uma.807 Em 1923, este 
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 - Sobral de Campos, ‘Pelo mundo da arte. Uma exposição na Sociedade Nacional das Belas Artes, in , 

Terra Livre, semanário libertário, n.º 15, 1.º ano, edição de 22 de Maio de 1913, p. 5.  
804

 - ‘Uma infâmia assombrosa, Carlos Rates e António Henriques estão presos como vadios’, in Terra 

Livre, semanário libertário, n.º 18, 1.º ano, edição de 12 de Junho de 1913, p 4,  
805

 - Cf. César de Oliveira, Antologia da Imprensa Operária Portuguesa, 1837-1936, Lisboa, 1984, 

passim; Ramiro da Costa, Elementos para a História do Movimento Operário em Portugal (1820-1929), 

vol. I, Assírio e Alvim, Lisboa, 1978.  
806

 - Cf. - Maria Filomena Mónica, ‘Rates, José Carlos’, in  Dicionário de História de Portugal, vol. 9, 

P/Z (suplemento), coordenação de António Barreto e Maria Filomena Mónica, Livraria Figueirinhas, 

Porto, 2000. 
807

 - Humbert-Droz deixou, nomeadamente, quatro interessantes volumes de memórias, tendo militado no 

Partido Socialista do seu país depois de abandonar o comunismo. 
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poderoso delegado do Komintern será obsequiado, no final dos trabalhos do congresso, 

na Amadora, com um jantar genuinamente à portuguesa — e o célebre guitarrista 

Armandinho e Georgino de Sousa deliciaram o auditório executando variações de 

fados e outros números de música.808 Ficou a saber-se que Humbert-Droz pronunciou 

um breve mas emocionante discurso, felicitando-se por ver a união existente entre 

sindicalistas e comunistas, e a assistência de pé, no final, entoa a Internacional.809  No 

ano seguinte, em Fevereiro, verifica-se em Lisboa uma grande manifestação popular, na 

Praça do Comércio e às portas do Parlamento, como protesto para a cada vez maior 

deterioração das condições de vida, expressando o PCP o seu contentamento no que 

avaliava como um passo rumo à revolução. A pobreza grassava no País sendo, 

inclusivamente, tema revisteiro, como o Fado do Hotel do Pinho,810 Por essa altura, 

recorde-se, já a Espanha vivia uma ditadura militar, patrocinada pelo rei Afonso XIII e 

com o general Miguel Primo de Rivera (1870-1930) como primeiro-ministro. Este seria 

entrevistado, aliás, pelo jornalista António Ferro,811 Carlos Rates, por seu turno, em 

Junho ruma a Moscovo, para o V Congresso da Internacional Comunista, na sua 

condição de secretário-geral do PCP, ou, pelo menos, assim julgava. Isto porque quem 

se apresentou para representar a delegação portuguesa foi, precisamente, o suíço 

Humbert-Droz, situação que o partido com paredes de vidro nunca explicou muito bem, 

como tudo o que se passou com Carlos Rates, aliás, uma personalidade de relevo nos 

seus anos revolucionários, o que quer que tenha feito depois deles. Dessa viagem 

resultará o seu livro A Rússia dos Sovietes,812 um escrito interessante, recheado de 

longas transcrições, mas omisso quanto ao ambiente que já então se vivia de 

discordâncias de rumo para a Revolução de Outubro. Rates apresenta tudo no melhor 

dos mundos, mas não deixa de fazer algumas considerações inteligentes, entre as 

múltiplas citações de Estaline e um enfoque muito particular na teoria do proletariado. 

Aponta as principais dificuldades que se colocam ao projecto revolucionário, nos 

diversos domínios, fala das transformações já efectuadas, refere Trotsky e outros 

inimigos do proletariado entre os depositários da herança do grande Vladimir Ilitch 

(1870-1924), mais conhecido por Lenine. O livro é dedicado, aliás, aos meus 
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 - ‘Uma bela festa’, in O Comunista, órgão do Partido Comunista Português, Ano I, n.º 7, Lisboa, 

Dezembro de 1923, p. 4.  
809

 - Ibidem. 
810

 - Cantava-o Laura Costa na revista Resvés (1924),  de Alberto Barbosa e Xavier Magalhães;  música 

de Hugo Vidal e Raul Portela, como regista Vítor Pavão dos Santos, op. cit., p. 252.   
811

 - Cf. Viagem à volta das Ditaduras, Lisboa, ENP, 1927. 
812

 - J. Carlos Rates, A Rússia dos Sovietes, Livraria Editora Guimarães & C.ª, Lisboa, 1925. O historiador 

César Oliveira prefaciará uma edição desta obra, reeditada pela Seara Nova, Lisboa, 1976. 
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camaradas Jules Humbert-Droz e Dupuis (…) que, enviados a Portugal, ilustraram 

com o seu saber, a sua experiência e a sua dedicação os trabalhos da Secção 

Portuguesa. O ano da publicação do livro coincide com o do rápido apagamento de 

Rates no PCP, sendo substituído (interinamente) na direcção de O Comunista, por 

doença.813 Só o número de 22 de Novembro esclarece que apresentar-se-á ao II 

Congresso do partido, quando este se efectuar, a exclusão de Rates do PCP, em 

obediência à disciplina da Internacional Comunista, dado que decidiu optar pela sua 

antiga profissão de redactor de jornais burgueses.814 Conseguimos confirmar que 

trabalhou em O Século, mas apurar as datas não foi possível, tendo de levar-se em linha 

de conta que não era frequente as notícias serem assinadas, algo que perdurou até 

bastante tarde. Sabe-se que a 8 de Novembro, quando das eleições para deputados, 

submeteu-se à votação do eleitorado pela Esquerda Democrática, liderada por José 

Domingues dos Santos (1885-1958),815 que viria a formar um (breve) Governo Canhoto, 

mas sem que os votos dessem assento ao antigo operário no hemiciclo. De notar que o 

chefe político era maçon, organização pela qual Rates também passou, com o nome 

simbólico de Babeuf.816 O Congresso do PCP de 1926 consagra a sua expulsão, por 

desviacionismo, com direito a insultos por parte do seu sucessor, Bento Gonçalves 

(1902-1942). Autor de opúsculos sobre temas diversos, nomeadamente de natureza 

política, organizativa e sindical, deixou muitos artigos dispersos por jornais mais ou 

menos conhecidos. O Diário de Lisboa de 19 de Dezembro de 1927, dava conta de que 

publicara um livro, intitulado Democracias e Ditaduras, de que transcreve um capítulo, 

considerando a obra oportuna e lembrando que o seu autor foi um apaixonado de 

assuntos sociais, nos quais trabalhou com afinco, colhendo da sua acção alguns 

ensinamentos e não menos desilusões.817 Posteriormente, continuou a escrever sobre 

diversos assuntos, interessando-se inclusivamente por questões ligadas às colónias, ele 

que tanto criticara a sua posse. Mesmo a ficção o acabou por tentar, publicando um 

romance, em 1932, intitulado A Colmeia. O passo considerado imperdoável deste antigo 
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 - Cf. os números 34 e 37 de O Comunista, respectivamente, de 23 de Maio e 1 de Agosto de 1925. 
814

 - Sob a epígrafe ‘Acção disciplinar’, in O Comunista, n.º 44, edição de 22 Novembro de 1925.  
815

- Cf. António José Queirós, A Esquerda Democrática e o final da Primeira República, Livros 

Horizonte, 2008. A facção mais à esquerda do Partido Democrático, que era constituída pelos  chamados 

canhotos, entrou em aberto confronto com a mais moderada, integrada pelos bonzos e liderada por 

António Maria da Silva, em 1925. 
816

 - Cf. A. H. de Oliveira Marques, Dicionário de Maçonaria Portuguesa, vol. II, Editorial Delta, Lisboa, 

1986.  
817

- ‘Novidade literária, Transcreve-se um capítulo do novo livro de Carlos Rates, ‘Democracias e 

Ditaduras’ que foi agora publicado’, in Diário de Lisboa, edição de 19 de Dezembro de 1927, p. 3. 
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combatente valoroso pelas causas sociais, sindicalista revolucionário, primeiro 

secretário-geral do PCP, residiu no facto de ter aderido à União Nacional, o partido 

único do salazarismo. Fê-lo em carta dirigida ao advogado Domingos Garcia Pulido 

(1892-1973), então director do jornal Diário da Manhã, órgão oficioso do movimento 

salazarista, que se apressou a publicá-la.818 Embora íntimo de Salazar, apoiante da 

Ditadura Militar e do Estado Novo, o destinatário, depois de ter sido próximo do 

Integralismo Lusitano, fez a sua carreira no Ministério da Justiça, sem nunca 

desempenhar cargos de relevo. De notar que no I Congresso da UN, em 1934, 

apresentou uma comunicação sobre literatura colonial. Rates expressa-lhe o desejo de 

colaborar activamente no diário do novo regime — e, a dada altura, afirma: O que os 

partidos não souberam fazer é necessário que o façam outros. E será esta a obra da 

União Nacional, assim julgo. Aceito pois as responsabilidades da filiação e com ela as 

da Ditadura.819 Ele, finalmente, encontrara a sua… 

5.3 — Para a Ditadura e o Estado Novo rapidamente e em força… 

Já atrás dissemos da nossa convicção sobre a importância dada aos militares, 

particularmente os que tinham pertencido ao CEP e a outros corpos expedicionários, nos 

difíceis anos 20 do século passado em Portugal, tempos de privações e de horizontes 

negros para as classes mais desfavorecidas, de desordem e caos, sobretudo nos meios 

urbanos, onde os próprios movimentos operários se mostravam incapazes de formar 

frentes comuns coerentes. Com o desentendimento dos partidos, o também já 

mencionado aparecimento de políticos de segunda linha em lugares de relevo mais 

desacreditava uma situação em que muitos só viam saída num messias fardado. 

Inflacionadas as fileiras devido à nossa participação na Grande Guerra, muitos oficiais 

milicianos tentavam permanecer de forma permanente na instituição militar, tudo 

apontando portanto para um largo apoio entre as Forças Armadas, caso surgisse um 

governo capaz de as representar na imagem de eficiência e disciplina de que se 

arrogavam. Sem que desta afirmação se possa tirar uma opinião menos respeitosa sobre 

o sacrifício dos nossos expedicionários, eles não tinham voltado nem como vencedores 

nem tão pouco se haviam comportado, em muitas ocasiões, com a valentia e o espírito 

de corpo e comportamento disciplinar apregoados. Nestes casos, há sempre que 
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 - ‘Uma adesão â União Nacional’, in Diário da Manhã, edição de 16 de Julho de 1931.   
819

 - Ibidem. 
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procurar se possuíam meios para agir de outro modo — o que, sabe-se, com frequência 

não sucedia —, mas há que analisar, sobretudo, a competência dos chefes nos diversos 

escalões de comando. Entre os regressados, estavam homens com ambições de poder, 

que se julgavam de utilidade maior na condução da política nacional e, no entanto, 

apesar dessa presunção e por vezes de medíocres desempenhos em teatro de guerra, isso 

em nada lhes afectava a popularidade alcançada. Sem chegar ao exagero de um ou outro 

autor estrangeiro, que já mencionou ser Portugal caso único de um país capaz de erguer 

monumentos aos seus soldados vencidos — o que não é nem singular nem sequer digno 

de ironia, como se pode ver pelo impressionante memorial aos militares tombados na 

guerra do Vietnam, em Washington —, não se pode deixar de salientar o exagero do 

endeusamento dos nossos combatentes, sobretudo na Flandres. Recordemos o êxito da 

opereta O João Ratão,820 estreada em 1920, no Teatro Avenida e interpretada pela 

companhia Satanella-Amarante, cuja intriga gira à volta de um soldado que regressa das 

trincheiras carregado de memórias à sua santa terrinha — e, já agora, recordemos ter 

sido a mesma opereta adaptada ao cinema, em 1940, nos estúdios da Tobis, por Jorge 

Brum do Canto, ficando dela um patriótico Fado das Trincheiras, ainda hoje 

interpretado: 

O soldado na trincheira 

Não passa duma toupeira  

Vive debaixo do chão 

Só pode ter a alegria 

De espreitar a luz do dia  

Pela boca dum canhão. 

 

Mas quando chegar a hora 

Dele arrancar por aí fora  

Ao som da marcha de guerra 

Seus olhos, são duas brasas 

E as toupeiras ganham asas  

Como as águias lá da serra. 

 

Rastejamos como sapos 

Com as fardas em farrapos  

Pela terra de ninguém 

                                                             
820

 - O João Ratão, opereta em três actos de Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes e João Bastos, com 

música de Manuel de Figueiredo. De notar que Estêvão Amarante (1889-1951) era já uma vedeta, 

enquanto a popularidade de Luiza Satanella (1895-1974) crescia em ritmo acelerado. De seu nome 

verdadeiro Paola Luiza Maria Oliva, nascera em Turim mas viera aos cinco anos para Lisboa, com a mãe, 

a cantora lírica Carolina Foslano, que actuava no São Carlos, palco onde a então pequenita artista dançou 

em 1902, conforme conta Vítor Pavão dos Santos, in op .cit., p. 152. 
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Mas cá dentro o pensamento 

Corre mais alto que o vento  

Voando p'ra nossa mãe. 

E se eu morrer na batalha 

Só quero ter por mortalha  

A Bandeira Nacional 

E na campa de soldado 

Só quero um nome gravado  

O nome de Portugal. 

 

Soldados da nossa terra 

São voluntários da guerra  

Que vêm bater-se por brio 

Raça de fogo e de glória 

Que escreveu na nossa história  

Os mundos que descobriu 

 

Por isso, a pátria distante 

Reza em nós a cada instante  

Como a luz duma candeia 

Que arde de noite e de dia 

No altar da Virgem Maria  

Na igreja da nossa aldeia.821 

Em 1925, neste constante endeusamento das nossas virtudes militares, surgiu o Fado do 

Pão-de-Ló,822 também ainda hoje cantado:   

Soldado que vais p’rá guerra 

Ao deixares a tua terra 

O cantinho do teu lar 

Quantas mágoas te consomem 

Não choras porque és um homem 

E é feio um homem chorar 

Quantas mágoas te consomem 

Não choras porque és um homem 

E é feio um homem chorar 

 

Por isso a guitarra amiga 

Nunca abandona o soldado 

Transforma a dor em cantiga 

Que é o seu fado 

E diz em tom plangente 

                                                             
821

 - O Fado das Trincheiras, que ainda hoje se houve com alguma frequência na rádio, soou em vozes 

tão castiças como a de Fernando Farinha. A letra é de Félix Bermudes e João Bastos e a música de 

António Melo. No filme de Brum do Canto, Óscar de Lemos era o indómito soldado, que ganhara a Cruz 

de Guerra, e Maria Domingas, a namorada, entrando noutros papéis António Silva, Manuel Santos 

Carvalho, Teresa Casal, Costinha. 
822

 - ‘Fado do Pão-de-Ló’, Vaudeville Pão-de-Ló, de Ernesto Rodrigues, João Bastos, Félix Bermudes e 

Henrique Roldão, Lisboa, Sassetti &Cª Editores, s/d. 
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Com orgulho e altivez 

Que o mais valente é o soldado português 

 

Quando à noite na caserna 

À luz triste da lanterna 

Nessa meia claridade 

Parece uma voz distante 

Um segredo de uma amante 

O carpir de uma saudade 

Parece uma voz distante 

O segredo de uma amante 

O carpir de uma saudade 

 

Tu foste ó guitarra querida 

Quem inspirou o soldado 

A dar pela pátria a vida 

Que é o seu fado 

E nas horas de incerteza 

Minha doce companheira 

Tu és o hino, és a bandeira portuguesa 

E nas horas de incerteza 

Minha doce companheira 

Tu és o hino, és a bandeira portuguesa. 

 

Porventura resultado de uma procura de soluções providenciais, mas também por 

oportunismo de oficiais desejosos de ocuparem posições julgadas merecidas, A. H. de 

Oliveira Marques contabilizou que, de 1918 a 1926, 12 dos 26 ministérios (46%) foram 

presididos por militares (antes de Sidónio, a percentagem fora apenas de 15%).823 De 

acordo com a mesma fonte, no Parlamento, facto semelhante estava a ocorrer, com a 

presença de muitos militares eleitos a título individual, é certo, mas não tardando que, 

pouco a pouco, a sua consciência de classe fosse ganhando força,824 sobrepondo-se a 

outras considerações. Escusado será dizer-se que muito boa gente não via qualquer 

inconveniente neste fenómeno, sobretudo porque a violência política aumentava, 

multiplicavam-se os atentados bombistas, que já ninguém podia dizer com segurança de 

que quadrante vinham, dado a mão das autoridades primar pela ausência… 

Estes anos de chumbo, no verdadeiro sentido do termo, atingem porventura o seu ponto 

mais sinistro na ainda muito envolta em mistério Noite Sangrenta, apesar do correr dos 

anos e das muitas investigações históricas (as policiais foram à época menos que 

inexistentes…), apontando-se o brutal acontecimento como consequência de 

conspirações de natureza muito diversa, desde um alegado envolvimento de 

                                                             
823

 - A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Lisboa, Presença, 13ª edição, 1998, III vol., p. 270.   
824

 - Idem, ibidem.  
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monárquicos, elementos do clero, forças ocultas de natureza económica — e até se 

chegou a falar de uma possível participação da Espanha.825 Os executantes do hediondo 

crime — a morte sumária de personalidades políticas de renome — apontados como 

tendo actuado por vingança ou outros motivos mesquinhos, foram marinheiros, guardas-

republicanos, força militar que os democráticos armaram progressivamente de forma 

mais letal (peças de artilharia, morteiros, metralhadoras pesadas, etc.) e civis com armas 

ligeiras. Na sequência de uma revolução das muitas então havidas, esta radical e 

chefiada pelo coronel Manuel Maria Coelho,826 mas sem aparente relação com os 

assassínios que se lhe seguiram, na noite de 19 para 20 de Outubro de 1921, foram 

eliminados o advogado António Granjo, chefe do ministério demissionário e antigo 

oficial do CEP, o almirante Machado Santos, herói supremo do 5 de Outubro de 1910, 

comandante dos bravos da Rotunda, o comandante Carlos da Maia, outro veterano da 

implantação da República, vital na participação da Armada naquela data histórica, o 

capitão-de-fragata Freitas da Silva, chefe de gabinete do ministro da Marinha, o coronel 

Botelho de Vasconcelos, que tivera responsabilidades governativas ao tempo do 

Presidente Sidónio Pais e um humilde motorista. Tem sido defendida a tese de que se 

tratou de um acto destinado a desacreditar o regime republicano — e é facto que em 

nada o prestigiou. Se o crime demonstrou à saciedade o caos e a anomia vivida no País, 

saliente-se a firmeza com que Francisco da Cunha Leal (1888-1970), também ex-

integrante do CEP, tentou defender a vida de António Granjo, que lhe pediu auxílio. 

Esteve com ele quando o levaram para o Arsenal de Marinha, tentou protegê-lo, ficou 

ferido a tiro na garganta e, mesmo assim, proferiu algumas palavras no funeral daquele 

que era, afinal, seu adversário político. Pouco antes de o corpo deixar a casa, a viúva vai 

junto ao caixão e diz, beijando o marido: — Quem te podia salvar das feras não quis, 

quem queria não pôde!827 Certamente esse desabafo destinava-se ao corajoso antigo 

engenheiro militar, político polivalente, director de jornais, ensaísta e apoiante inicial do 

                                                             
825

 - Idem, ibidem, p. 272. 
826

 - Trasmontano e maçon como António Granjo, António Manuel Maria Coelho (1857-1943) foi um dos 

heróicos participantes na revolta republicana fracassada de 31 de Janeiro de 1891, no Porto, motivo pelo 

qual seria condenado ao degredo em terras angolanas por cinco anos. Já em tempos republicanos, seria 

governador daquela colónia, activo militante político e primeiro-ministro por escassos meses, sendo 

nomeado posteriormente administrador da Caixa Gral de Depósitos. Prolífico articulista colaborou em 

diversas publicações, algumas das quais ajudou a fundar, tendo-se dedicado ao estudo da História, 

Filosofia e Ciências Naturais. Terminada a carreira militar em coronel e já depois do 28 de Maio de 1926, 

desempenhou cargos importantes no Grande Oriente Lusitano e colaborou, nomeadamente, na Seara 

Nova.        
827

 - ‘Realizou-se hoje o funeral do sr. dr. António Granjo’, in Diário de Lisboa, edição de 24 de Outubro 

de 1921, p. 4. 
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28 de Maio de 1926, para se converter, depois, numa das personalidades mais 

conhecidas da oposição ao salazarismo. O capitão Cunha Leal ajudaria os repórteres do 

Diário de Lisboa a fazerem um brilhante trabalho jornalístico, no qual reconstituem os 

últimos momentos e a morte do primeiro-ministro demissionário. Corajoso, Granjo terá 

dito aos que lhe vão tirar a vida: — Matem-me, que matam um bom republicano! 

Varado por diversos tiros, quando já está nas derradeiras convulsões, um dos assassinos, 

que, no dizer de uma testemunha ocular, é um clarim da GNR, de desmedida estatura, 

sacou da espada e cravou-lha no estômago com violência tal que, atravessando o 

corpo, ficou presa no sobrado. Depois, friamente, o facínora, pondo o pé sobre o peito 

de António Granjo, sacou a arma e gritou triunfalmente, mostrando-a aos 

companheiros: — Venham ver de que cor é o sangue do porco!828
    

Por muitos anos, perdurará em Lisboa o terror espalhado nessa noite, ficará na memória 

colectiva a camioneta fantasma do primeiro-cabo marinheiro Abel Olímpio, o Dente de 

Ouro, e dos seus apaniguados. José Carlos da Maia (1878-1921), antigo governador de 

Macau e ex-ministro da Marinha, pai de uma criança de meses, é arrancado dos braços 

da mulher, com a promessa cínica de que nada lhe acontecerá. Machado Santos lembra 

aos que lhe invadem a casa que é um oficial-general. Aquela gente não quer saber dos 

seus galões de almirante, apenas pretende matar, como se actuassem dominados por 

uma força oculta. Fala-se que já circulavam listas há algum tempo — e eles têm uma de 

homens a abater, alguns dos quais conseguem escapar. Nessa noite dos assassinos, estes 

parecem estar em muitos sítios. Antigo chefe do ministério e sidonista convicto, 

Tamagnini Barbosa é preso por elementos da polícia, conseguindo salvar-se. O 

poderoso industrial Alfredo da Silva, fundador do autêntico império CUF, leva um tiro, 

quando está perto de Leiria…Muitos mais estariam marcados para morrer? Qual a 

verdadeira amplitude da conspiração, se é que esta existia? Seria, efectivamente, uma 

decorrência da revolução radical que derrubara o governo? Perante a perplexidade de 

uns, como o Presidente António José de Almeida (1866-1929) e a passividade de outros, 

porventura mais atentos ao caminho que as coisas tomavam, a tragédia da República a 

devorar os seus filhos ilustres dera-se — e desse ponto não havia retorno. Para adensar 

o mistério e a angústia de um País destroçado que procurava voltar a cara ao estado a 

que as coisas haviam chegado, erguia-se uma viúva frágil, obcecada com a busca da 

verdade: porque lhe teriam matado o marido, deixando-a com um bebé de seis meses 
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 - ‘A reconstituição da morte do dr. António Granjo’, ibidem, p. 7. 
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órfão de pai! Não hesita em vencer as inúmeras barreiras sociais, as conversas à boca 

pequena, investiga tão corajosamente ao ponto de se avistar com o cruel cabo Dente de 

Ouro, para tentar saber quem teriam sido os mandantes do crime. Como explica na 

dedicatória ao então muito jovem Carlos da Maia, futuro médico:  

            Porque escrevi este livro 

Tu, meu filhinho, ficaste órfão aos seis meses, toda a tragédia se desenrolou à tua vista e 

tu sorrias, sorrias sempre! Deus Meu! Pensei que um dia a tua alma estimaria ler estas 

páginas, escritas por tua Mãe, sem ódios, sem gritos de vingança, e então uma lágrima 

rolaria pela tua face, serena, sem revoltas, amparado à cruz de Cristo, forte, altivo na tua 

dor, orgulhoso de teu Pai! 

Lisboa, 1928, Berta Maia829 

 

Quando António José de Almeida deixa a Presidência, em 1923, com a República 

porventura já ferida de morte, o Parlamento elege para o cargo um escritor e diplomata, 

Manuel Teixeira Gomes (1860-1941), que exercia as funções de ministro 

plenipotenciário em Londres, cargo em que revelara tacto durante a Grande Guerra — e 

havendo que ter em atenção estar ali exilado o ex-rei D. Manuel II. O autor da peça 

Sabina Freire pensa ser possível promover um ministério de verdadeira conciliação dos 

diversos sectores, sob a tutela de Afonso Costa, mas tal não se verificará, pois o mais 

famoso e controverso político da República recusará chefiar um gabinete em mais de 

uma ocasião. Invocando o pretexto da obra literária carecer de todo o seu empenho,
830

 o 

antigo embaixador demite-se da Presidência em finais de 1925, final de um ano 

particularmente conturbado e com a perspectiva de um golpe de Estado diferente dos 

habituais no horizonte. Decide fixar-se na Argélia, mais propriamente em Bougie, 

semelhante em clima ao seu Algarve natal, num exílio voluntário que termina com o 

falecimento, em 1941.831 Grande admirador do ex-Presidente, o jornalista e escritor 

                                                             
829

 - Cf. Berta Maia, As minhas entrevistas com Abel Olímpio, o ‘Dente de Ouro’: páginas para a história 

da morte vil de Carlos da Maia, republicano combatente de 5 de Outubro, Lisboa, 2.ª edição aumentada, 

Ottosgráfica, 1929. Sobre a figura de Carlos da Maia, que deixou obra de vulto em Macau, escreveram 

Rocha Martins e Bourbon e Meneses, Um marinheiro romântico, Lisboa, Tipografia e Papelaria América, 

1924.   
830

 - As obras completas de M. Teixeira Gomes têm sido publicadas pela INCM. O primeiro volume 

contém Inventário de Junho; Cartas sem moral nenhuma; Agosto azul, com prefácio de Urbano Tavares 

Rodrigues e notas de Urbano Tavares Rodrigues, Helena Carvalhão Buescu e Vítor Wladimiro Ferreira, 

Lisboa, 2007, Biblioteca de Autores Portugueses. O volume II é constituído por Gente Singular; Novelas 

Eróticas; Maria Adelaide, Lisboa, INCM, 2010. Tem sido também publicado por outras editoras.  
831

 - Só em 1950 os restos mortais do ex-Presidente Manuel Teixeira Gomes regressam ao País, a bordo 

de uma unidade da Marinha de Guerra, o contratorpedeiro Dão, que, quando aportou a Portimão, em 
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Norberto Lopes (1900-1989), director do Diário de Lisboa e, posteriormente, de A 

Capital, sempre teve um especial interesse por este intelectual requintado, apaixonado 

admirador e coleccionador de arte, retratado por artistas como Columbano. O grande 

repórter, que desde a viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral até à Guerra Civil de 

Espanha (1936-39), cobriu inúmeros acontecimentos de monta, dedicou dois livros832 a 

um vulto literário que tem vindo a ganhar progressivo interesse, talvez porque a ousadia 

e a forma dos assuntos abordados serem há décadas atrás considerados escandalosos. 

Norberto, que conhecemos de contacto diário e era homem de poucas falas, mazombo, 

tem esta frase entusiástica: Pudera eu traçar-lhe o perfil que fosse digno da sua 

personalidade requintada, sóbria, simples como a de um grego do século de Péricles, 

magnânimo e brilhante como a de um príncipe florentino da Renascença.833 Manifestará 

o escritor ao jornalista a sua aversão pelos políticos, bons como matéria para o seu 

mester de romancista, o seu desagrado com o país sem contas em ordem (o orçamento 

emperrara no Parlamento)… Mas teria sido apenas esse o motivo do drástico exílio? É 

um facto que se faziam, mesmo nos jornais, insinuações sobre as inclinações sexuais do 

Presidente, nada de espantar em país machista. Dirá aquele ao jornalista do desgosto 

que sofreu com essa calúnia ignóbil, que correu os cafés de Lisboa a meu respeito. E 

afirma: Pederasta, eu, que toda a minha vida gostei de mulheres!834  

Mesmo hoje alguns estudiosos dividem-se quanto ao pouco ou algum fundamento 

daquilo que à época eram simples boatos. É facto que o interesse pelos corpos, 

masculinos ou femininos, era grande, gostava de descrevê-los com minúcia, mas 

também constitui facto uma natural indiferença pelas convenções, própria de quem tinha 

família burguesa muito rica. Descreve as suas experiências com gente simples, sendo ao 

mesmo tempo alguém com queda para sibarita. O seminário resolveu-lhe os problemas 

religiosos tornando-o ateu. O encetado curso de Medicina em Coimbra, para agradar ao 

pai, não o consegue minimamente interessar, e, em 1881, no Porto, frequenta a 

Academia Politécnica, convive com o escultor Soares dos Reis e o pintor Marques de 

Oliveira, funda um jornal de teatro, colabora em diversas publicações. Normalizadas as 

relações com a família, regressa a Portimão e sente-se à vontade quando é encarregado 

de contactar os mercados estrangeiros para venda dos frutos secos familiares, dado que 

                                                                                                                                                                                   
pleno salazarismo, encontrou uma grande manifestação popular, de recorte republicano, ou seja, 

oposicionista. No funeral, estavam presentes as duas filhas do escritor, Ana Rosa e Maria Manuela.   
832

 - Perfil de Teixeira Gomes e  O exilado de Bougie,  Lisboa, Parceria António Maria Pereiras, 1942. 
833

- Norberto Lopes, O exilado de Bougie, prefácio.  
834

 - Idem, ibidem. 
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isso lhe permite viajar com frequência. Em 1899, decide viver com uma jovem de 13 

anos, filha de pescadores, Belmira das Neves, que lhe dará duas filhas. Nunca se 

casariam, claro, dado a diferença de classes pesar demasiado. A sua carreira política, 

feita quase toda na diplomacia, não o terá desapontado especialmente, e, depois de 

passear pelas cidades europeias ao longo de seis anos, para compensar a estada no 

Palácio de Belém, Bougie (actual Bejaia) com o seu Hotel de l’Étoile, deve ter-lhe 

parecido algo assim como um simpático palacete burguês. Acabará sozinho e quase 

cego, mas certamente como desejou.835
  

Voltemos aos tempos conturbados, onde o fado repete as letras antigas e as fatalidades 

tradicionais, para referirmos um focando o aspecto de a trova se confundir com a 

História do próprio país, mas dando-lhe um certo cariz nacionalista, através de puras 

mitificações: 

                                               Que tempo que tem o fado! 

Entre as brumas do passado 

Já se perde o seu natal… 

Não sabem, mas sei-o eu, 

Que nasceu quando nasceu  

A terra de Portugal… 

 

Já no tempo das conquistas 

Os pilotos fatalistas  

À proa das caravelas, 

Navegavam a cantar, 

Os olhos postos no mar 

E o coração nas estrelas. 

Guitarras da fidalguia,  

Dos moiros da Mouraria 

E dos festejos reais… 

Violas de Alcácer Quibir 

Que ainda estão a carpir 

Os que não voltaram mais. 

 

Foi cantado à terra inteira 

Pela malta da trincheira 

Num hino sentimental… 

É o fado, o nosso fado,  

Por isso há-de ser cantado 
Enquanto houver Portugal!836 

                                                             
835

 - Joaquim António Nunes, Da vida e da Obra de Teixeira Gomes. Lisboa, 1976; Urbano Tavares 

Rodrigues, Manuel Teixeira Gomes (Introdução ao estudo da sua obra), Lisboa, Portugália Editora, 

1950. 
836

 - Criado pela voz bonita e educada da actriz Adelina Fernandes (1896-1983), considerada a fadista 

lírica, esta História do Fado surgiu na revista O Burro em Pé, em 1920, de Marçal Vaz (Lino Ferreira) e 

Xavier de Magalhães; música de Luz Júnior e Vasco de Macedo.  
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Pode dizer-se que nunca houve anos simples, durante a República de 1910, mas 1925 é 

particularmente difícil, verdadeira antecâmara de algo que todos sentiam estar para vir 

porque assim o desejava a população: um governo de força. Nem todos o ansiavam, 

naturalmente, com o mesmo sinal político. Os militares não paravam de conspirar, 

embora apresentassem divisões profundas entre eles, quanto ao futuro desejado. As 

facções eram diversas, iam desde os republicanos aos monárquicos, passando por 

aqueles que viam virtualidades na ditadura como a que o general Primo de Rivera 

impusera na vizinha Espanha, ou outros, mais raros, embevecidos com Benito 

Mussolini. Ainda então a governar constitucionalmente, sublinhe-se. As grandes massas 

trabalhadoras tinham expressão política marcante, apenas nas concentrações urbanas e 

zonas industriais. Alguns terão ficado satisfeitos quando o governo da facção mais à 

esquerda dos democráticos (os canhotos) decidiu reconhecer o regime soviético, gesto 

meramente simbólico, enquanto o periódico A Internacional garantia, em Janeiro, que 

estava para muito breve um golpe patrocinado pelas então chamadas forças vivas, que 

englobavam os sectores ligados ao capitalismo. Com o eng.º Ezequiel de Campos 

(1874-1965), grande técnico hidráulico, na pasta da Agricultura, o ministério de José 

Domingues dos Santos propõe diversas alterações à organização fundiária que 

contrariava as grandes propriedades agrícolas existentes a sul do Tejo, promovendo o 

acesso de mais famílias à terra, mas a medida apresenta-se como tímida para os sectores 

mais à esquerda. O desemprego constituía, entretanto, um autêntico flagelo, que trazia 

consigo o problema da mendicidade, mas, neste domínio, os governantes pouco ou nada 

mostraram ter para oferecer como soluções de alcance significativo. Mesmo assim, para 

sectores situados à direita do espectro político diversos ministros eram considerados 

bolchevistas. Algumas organizações operárias (Confederação Geral do Trabalho e 

Federação Nacional das Cooperativas), bem como socialistas e o ainda incipiente PCP, 

parecem interessadas em apoiar o Ministério, enquanto se continua a falar 

incessantemente de que não tardará a surgir uma ditadura de direita, que jornais afectos 

à esquerda não hesitam em classificar de muito dura. É o caso de A Batalha, porta-voz 

da organização operária portuguesa, órgão da CGT, que vê na União de Interesses 

Económicos um dos principais inimigos. Fundada em 1924, este instrumento dos 

interesses patronais conta com o apoio activo de nomes como Alfredo da Silva e 

grandes proprietários, congregando as associações comerciais de Lisboa e Porto, a 

Industrial Portuguesa e a da Agricultura. O seu órgão na Imprensa acabará por ser O 



416 

 

Século, sendo seu administrador-delegado, em 1924, João Pereira da Rosa (1885-1962), 

que, convirá salientar, mais não faz que regressar ao jornal onde começou a trabalhar 

com apenas 13 anos, em 1899, como paquete, acabando por ser seu director desde 1926 

até morrer, erguendo um verdadeiro império gráfico — e definindo-se sempre como 

republicano. Quando o governo decide proibir a Associação Comercial de Lisboa, a 

CGT e as forças políticas mais à esquerda manifestam-se favoravelmente — e o 

primeiro-ministro promete levar a efeito uma importante acção de saneamento moral. 

Perante uma moção de desconfiança no Parlamento, José Domingues dos Santos cederá 

o lugar ao também democrático Vitorino Magalhães (1876-1957), muito mais 

moderado. A organização terrorista Legião Vermelha faz um atentado contra o 

comandante da Polícia Cívica de Lisboa, o tenente-coronel João Ferreira do Amaral 

(1876-1931), antigo combatente na Flandres, que fica ferido com gravidade. Consta que 

foi a partir do seu leito hospitalar que deu as ordens necessárias para a prisão de mais de 

uma centena de suspeitos, posteriormente degredados para a Guiné, sem qualquer 

julgamento. Um momento sem dúvida significativo para os trabalhadoras foi, 

entretanto, o I Congresso da CGT, que decorre em Santarém, no mês de Setembro, nele 

participando mais de uma centena de sindicatos. A proximidade de uma ditadura 

diferente continua a andar no ar — e até António Sérgio, nas colunas da Seara Nova, 

admite a possibilidade de uma acção dessa natureza, preparadora de uma verdadeira 

democracia… O certo é que o ano não termina sem mais prisões e mais deportações, 

passando o País a ter outro Presidente em Dezembro, devido à demissão atrás referida 

de Manuel Teixeira Gomes: é o sempre sorridente e maçon ilustre Bernardino Machado 

(1851-1944), que, pela segunda e última vez, ocupará o cargo.837 

Se no plano político e social procurámos dar, a traço rápido, uma ideia do ano anterior à 

implantação da ditadura, forçoso se torna fazer o enquadramento da situação militar, ela 

também determinante do que veio a seguir. De notar que logo em Março, há uma 

declaração pública de um oficial sidonista, tenente Teófilo Duarte (1898-1958), antigo 

governador de Cabo Verde e mais tarde de Timor, muito falado em 1919 como tendo 
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 - A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Lisboa, Presença, 13ª edição, 1998, III vol., 

passim; Colecção Nova História de Portugal, Portugal da Monarquia para a República, vol. XI, direcção 

de A. H. de Oliveira Marques e Joel Serrão, Lisboa, Presença, passim; História de Portugal, A Segunda 

Fundação (1890 - 1926), vol.VI, direcção de José Mattoso, Lisboa, Editorial Estampa, 1994, passim.   
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dominado a revolta de Santarém entre facções militares republicanas. Este futuro 

apoiante do Estado Novo, demitido do Exército em 1920 e reintegrado após o 28 de 

Maio, verberava aquilo que denominava o socialismo de Estado existente em Portugal, 

bem como a por ele alegada tentativa do poder económico de dirigir o País. De caminho 

fazia o elogio de Benito Mussolini e do seu fascismo. Existiam nas nossas Forças 

Armadas, portanto, tal como no Partido Democrático, por exemplo, com os seus bonzos, 

centristas e canhotos, tendências ideológicas diversas, como atrás se disse, mas que já 

iam abrangendo as do ainda legalista italiano Duce… Se a tentativa gorada de tomada 

do quartel-general do governo militar de Lisboa, por três oficiais monárquicos 

desempregados, entra um pouco no anedotário da época, já a revolta de 18 de Abril 

congregou altas patentes do Exército e da Marinha, alguns deles oficiais-generais no 

activo, como João Sinel de Cordes e Gomes da Costa — e o comandante Filomeno da 

Câmara, antigo governador em Timor e Angola. Visto como um prelúdio ao 28 de Maio 

do ano seguinte, o chamado Golpe dos Generais, apoiado pela organização nacionalista 

Cruzada Nun’Álvares e inspirado na acção do general espanhol Miguel Primo de 

Rivera, contaria também com o general  Alfredo Augusto Freire de Andrade, o coronel 

(maios tarde general) Raul Esteves e o capitão Jaime Baptista, tendo entre os apoiantes 

civis Antero de Figueiredo, Carlos Malheiro Dias,  José Adriano Pequito 

Rebelo e Martinho Nobre de Melo. Era a primeira vez desde 1870 que uma revolta 

envolvia altas patentes em efectividade de serviço, e, numa manobra já habitual, as 

tropas revoltosas posicionaram-se na lisboeta Rotunda. A 19,  Sinel de Cordes vai ver se 

consegue chegar a um acordo com o poder político, mas o Presidente Teixeira Gomes 

não nomeará o capitão-de-fragata Filomeno da Câmara primeiro-ministro. O titular da 

pasta da Guerra, Ernesto Vieira da Rocha será posteriormente demitido — e o futuro 

almirante Fernando Pereira da Silva (1871-1943), ministro da Marinha, conseguiu 

dominar uma situação que passou a apresentar-se como mero compasso de espera. Logo 

em 19 de Julho, surge nova revolta, desta vez chefiada pelo comandante José Mendes 

Cabeçadas (1883-1965), conhecido pelas suas ligações à Maçonaria, futuro Presidente 

da República e grande oposicionista ao salazarismo, que tenta sublevar o cruzador 

Vasco da Gama. O capitão Jaime Baptista, ex-chefe do Batalhão de Metralhadoras 1, 

por seu turno, evade-se do forte de São Julião da Barra e tenta tomar o do Bom Sucesso. 

Só o prestígio do comandante Agatão Lança (1894-1965), deputado democrático, 

consegue reunir e comandar forças leais ao governo, que decide decretar o estado de 

sítio, sentindo as posições cada vez mais extremadas. Não consegue, porém, sancionar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Augusto_Freire_de_Andrade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Figueiredo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Malheiro_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Adriano_Pequito_Rebelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Adriano_Pequito_Rebelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_Nobre_de_Melo
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os autores desta revolta, que são absolvidos. O julgamento importante, no entanto, 

começará em Setembro, quando os principais implicados no Golpe dos Generais são 

levados à Sala do Risco do Arsenal da Marinha, actuando como promotor de justiça o 

general António Óscar Carmona, comandante da Quarta Divisão (Évora), que, numa 

atitude provocatória em relação aos poderes constituídos, declara, na altura da sentença, 

que a Pátria está doente, dado que manda acusar e julgar (…) os seus filhos mais 

dilectos. Apesar de algumas punições, como a destituição do futuro marechal e 

Presidente do seu comando, outro futuro marechal e Presidente, Manuel Gomes da 

Costa, declarará, num manifesto publicado na imprensa, que Portugal tem de reagir 

para que não o assassinem… Os oficiais-generais tinham, afinal, já vencido em toda a 

linha, era apenas uma questão de tempo.838
   

 

5.4 — Do burlão genial ao governante ‘eterno’ e providencial  

 

Um acontecimento da maior relevância nacional — e com sérias repercussões negativas 

para a nossa imagem no estrangeiro, além dos custos implicados —  foi a famosa burla 

do Banco Angola & Metrópole, que teve a sua face mais visível em Artur Virgílio 

Alves Reis (1898-1955), mentor de uma das maiores falsificações de notas a nível 

mundial, neste caso as cédulas de 500 escudos, que possuíam a efígie de Vasco da 

Gama — e que hoje, diga-se como curiosidade, valem largos milhares de euros quando 

(muito raramente) surgem nos leilões da especialidade. Falso engenheiro em Angola (o 

diploma era de uma instituição britânica que não existia sequer), este jovem lisboeta 

tentara algumas burlas prévias, com mais ou menos sucesso, antes de montar um 

esquema fraudulento de contornos geniais. Iam ficar a perder de vista os seus desfalques 

anteriores e possível tráfico de armamento, que o tinham levado à prisão, em 1924, por 

escassos dias. Antes de mais nada, a particularidade ímpar deste crime histórico residia 

em que as notas, embora falsas, dado que não tinham sido encomendadas pelas 

autoridades competentes, eram aparentemente verdadeiras, dado que impressas com as 

chapas e no papel idênticos às do Banco de Portugal — e pela mesma firma inglesa que 

as costumava fazer. Para pôr em prática o seu complexo esquema, Alves dos Reis 

angariou diversas pessoas nacionais e estrangeiras para levar o seu plano a bom poto e, 

diga-se, nem todas elas aderiram de má-fé. O início da burla baseou-se na obtenção de 
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 - Ibidem. 
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um contrato fictício de fabrico do papel-moeda, com as assinaturas contrafeitas de 

responsáveis do banco emissor. E foi assim que a firma londrina Waterlow & Sons 

Limited acedeu a cumprir a encomenda, que tinha a bizarra pretensão de deverem 

arvorar as notas a imprimir números idênticos às de outras já em circulação em 

Portugal. Fora-lhes dito, aliás, que o dinheiro se destinava ao fomento de Angola e, por 

isso, ser-lhe-ia aposto cá uma sobrecarga com o nome daquela colónia. Tranquilizados, 

os ingleses produziram 200 mil exemplares de 500 escudos, com a chapa n.º 2 

possuidora da efígie de Vasco da Gama e datada de 17 de Novembro de 1922, que 

começaram a chegar de Inglaterra ao nosso País nas malas diplomáticas invioláveis a 

que um dos cúmplices, José Bandeira, tinha acesso através do irmão, António Bandeira, 

nosso embaixador na Haia. O primeiro lote desta encomenda, que rondava uma quantia 

muito elevada (cerca de um por cento do PIB português) ficou disponível em Fevereiro 

de 1925 — e Alves dos Reis, com o seu quinhão no negócio de que era o cérebro (25 

por cento) apressou-se a fundar o Banco Angola & Metrópole. As suas despesas eram 

faustosas, desde propriedades a roupas e jóias de grande valor para a mulher e a amante 

de José Bandeira, uma actriz, além de automóveis de luxo e investimentos bolsistas. A 

parte mais engenhosa da fraude residia, precisamente, em adquirir acções do Banco de 

Portugal, e, quando o burlão tivesse o controlo dessa instituição, conseguiria anular os 

traços de todas as suas falsificações. Em Junho, o seu banco alcançou a necessária 

autorização para funcionar e o banqueiro tenta, inclusivamente, adquirir uma posição na 

imprensa. Será graças a ela, aliás, que o seu esquema fraudulento se descobrirá, mais 

concretamente com aquilo que hoje se chamaria o jornalismo investigativo feito por O 

Século, o grande quotidiano republicano à época já controlado pelo futuro director João 

Pereira da Rosa. Em Junho, o jornal levanta interrogações sobre a estranha e súbita 

prosperidade do novo banco e do seu principal responsável, que concediam 

empréstimos a taxas muito reduzidas e não estavam interessados em receber depósitos. 

Os repórteres do respeitado diário, entre os quais se contava José Barão (1904-1966) — 

que muitos anos depois não desdenhava contar essas andanças aos jornalistas muito 

mais moços —, nunca mais largaram o assunto. Tinham começado a surgir rumores de 

que andavam a circular notas falsas e a sempre atenta revista à portuguesa interessou-se 

logo pelo assunto, com a então vedeta Laura Costa a fazer de atraente Nota Falsa:  

                                               Provocante e sedutora 

                                               Com meu brilho e minha graça, 

Sou a nota enganadora 

Que entre o vulgo gira e passa, 
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Quem me vê ainda nova,  

Sem das outras ter diferença 

Nem sequer me põe à prova  

Da má-fé ou da descrença. 

(...) 

                                               Portadora da desdita 

A cadeia é o meu fim, 

E quem for na minha fita 

Vai também para o estarim. 

Sob a seda que me veste 

Vive a pobre desgraçada, 

Nada tenho em mim que preste 

E não presto para nada!839 

 

Foi O Século a revelar a mega fraude de Alves dos Reis, na edição de 5 de Dezembro, 

quando um inspector do Banco de Portugal detecta, no Porto, entre os depósitos com 

notas novas de 500 escudos, feitos na delegação portuense da novel instituição bancária, 

duas notas com o mesmo número.840 Muitas mais aparecerão ao longo do tempo, e, se no 

próprio dia a polícia faz algumas detenções, o responsável máximo pela operação é 

preso quando regressava de Angola, no dia seguinte, enquanto longas filas de detentores 

das cédulas falsas tentam trocá-las no Banco de Portugal. Este decidiu retirar de 

imediato toda a série Vasco da Gama de 500 escudos, trocando-a sem distinções 

durante cerca de 20 dias, mas, anos mais tarde, procedeu à troca total da série, arcando 

assim com prejuízo bastante significativo. Há quem veja nesta colossal burla, embora 

sem aduzir argumentação muito consistente, uma ligação com o golpe de Estado militar 

de 28 de Maio de 1926. Parece um tanto forçado, dado que o mesmo já fora ensaiado 

em 1925 e mostrava-se como algo inevitável. É certo que a população sofreu mais um 

abalo na fraca confiança depositada nas autoridades da República — e o escudo não 

deixou de ressentir-se com o sucedido nos mercados de câmbios. Quanto ao autor da 

proeza, só compareceu em tribunal em 1930 (durante o tempo de prisão engendrou 

diversos expedientes para atenuar a sua responsabilidade e até há a registar uma 

tentativa de suicídio e a sua conversão à religião protestante), mas, condenado, apenas 

recuperou a liberdade em 1945. O seu cúmplice José Bandeira cumpriu a mesma pena. 
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 - Vítor Pavão dos Santos, op. cit., Nota Falsa, revista Rataplan! (1925), de Gregos e Troianos (Ernesto 

Rodrigues, Félix Bermudes, João Bastos, Alberto Barbosa, Luís Galhardo e Xavier de Magalhães); 

música de Raul Portela e António Benavente.   
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 - Fomo-nos habituando a ouvir diversas versões de como apareceram duas notas Vasco da Gama com 

numeração idêntica, sendo a mais difundida, a nível popular, que tal teria  ocorrido  numa feira de gado. 

Isso só prova, aliás, o aspecto mítico adquirido por esta burla monumental. Será que as que actualmente 

estamos a pagar conseguirão adquirir idêntico estatuto? Nunca se sabe…   
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Ambos morreram sem grandes meios de subsistência, o primeiro em 1955 e o segundo 

cerca de dois anos depois. O seu feito é hoje estudado em algumas universidades. 841 

Vejamos agora como os militares abriram caminho à chegada ao poder de António de 

Oliveira Salazar e ao regime ditatorial de tipo fascizante em que o País passou a viver, 

durante quase cinco décadas, na vertente artística e, claro, na relação desta com o fado. 

Teremos de nos ater, primeiro, à forma da chegada ao poder, ou seja, o golpe de Estado 

militar e a forma como logo se foram desenhando condicionantes que o diferenciaram 

das mais ou menos triviais revoltas do período da República de 1910, durante os seus 

cerca de difíceis 15 anos de existência. Se outras provas não existissem, havia que 

lembrar o apoio ao 28 de Maio de diversos nomes sonantes que rapidamente se 

tornaram em declarados antagonistas do regime nascido desse movimento militar. 

Outros nem tiveram de esperar tanto tempo, dado que logo se incompatibilizaram com 

os representantes do novo poder. Enquanto Afonso Costa presidia, em 1926, à 

assembleia extraordinária da Sociedade das Nações, na sua amada cidade de Paris — e 

o deputado socialista Amâncio de Alpoim (1889-1948) verberava, no Parlamento, o 

Banco de Portugal, chamando falsificadores e ladrões aos seus responsáveis (este 

sobrinho do monárquico do mesmo apelido era administrador da Caixa Geral de 

Depósitos) —, a Seara Nova alertava, num comício que promovera, para os perigos de 

um golpe fascista, e Marcelo Caetano, por seu turno, lançava a revista Ordem Nova, 

que se proclamava, entre outras coisas, antidemocrática, reaccionária e monárquica. 

Os militares, esses, conspiravam, mas para fazer uma intervenção diferente do habitual. 

Na madrugada de 28 de Maio, em Braga, o general Gomes da Costa subleva o 

Regimento de Infantaria 8, ocupando o lugar de chefia destinado ao general Alves 

Roçadas (1865-1926), que se encontrava muito doente (faleceria um mês depois). O 

movimento alcançou de imediato a adesão de unidades militares um pouco por todo o 

País e os mentores do golpe não tardaram a assumir posições, como sucedeu com o 

general António Óscar Carmona, que, em Évora, passou a chefiar a Quarta Divisão do 

Exército. Ninguém parecia interessado em defender o Governo, enquanto choviam 

apoios aos revoltosos. Mesmo os sectores civis mais à esquerda não encontravam razões 

para intervir a favor do primeiro-ministro António Maria da Silva, do Partido 
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- Cf. Murray Teigh Bloom, The Man Who Stole Portugal, Londres, Secker & Warburg, 1966; 
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Artur Virgílio Alves Reis, Lisboa, A.V.A. Reis, 1927.    
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Democrático, havendo apenas a registar a breve resistência dos generais Domingos 

Peres, em Braga, e Adalberto Gastão de Sousa Dias (1865-1934),842 no Porto, onde 

comandava a Terceira Divisão de Exército. Quando o triunfante antigo comandante da 

segunda divisão do CEP ordenou a todas as forças sob a sua chefia que se dirigissem 

para a capital, o presidente do Ministério apresentou a demissão ao Presidente 

Bernardino Machado, que, em Lisboa, recebia das mãos do maçon e republicano 

comandante José Mendes Cabeçadas um manifesto firmado por uma junta de salvação 

pública. Perante a situação criada no País, foi encerrado o Parlamento e o chefe do 

Estado encarrega o comandante Cabeçadas de chefiar o Ministério e todas as suas 

pastas, em 31 de Maio, demitindo-se em seguida, passando o oficial da Marinha a 

acumular o cargo de chefe do Governo com o de Presidente, algo que  apenas  sucederá   

até 16 de Junho. Chegara ao fim a chamada República Velha, que, à primeira vista, não 

deixava grandes saudades. Bernardino Machado, por seu turno, tinha esperança de que o 

futuro almirante, conhecido pela sua moderação, constituísse um Ministério que 

também o fosse. Em 3 de Junho, o novo Presidente desenhou uma repartição de poderes 

que atribuía as pastas da Guerra, Marinha (interinamente) e Colónias a Gomes da Costa, 

ficando o comandante Armando Gama Ochoa (1877-1941), futuro embaixador em 

Paris, com os Negócios Estrangeiros e a Instrução Pública.  

Como seria de esperar, o militar português mais famoso da Flandres (juntamente com o 

soldado Milhões, acrescente-se), que entraria em Lisboa a cavalo e de espada 

desembainhada, à frente de um contingente de cerca de 15 mil homens, não se 

contentaria com uma posição secundária, que, como veremos, mesmo os seus 

camaradas mais à direita logicamente lhe destinavam, porventura levando em linha de 

conta a sua natural megalomania. Depois de uma reunião em Sacavém, em 17 de Junho, 

José Mendes Cabeçadas vê-se na contingência de renunciar à sua meteórica Presidência, 

que passa para as mãos de Gomes da Costa, que também decide chefiar o Governo. Não 

se dera conta, no entanto, que o sector mais conservador do 28 de Maio era dominado 

pelos generais João Sinel de Cordes (1867-1930), antigo chefe do estado-maior do CEP, 

e por Óscar Carmona. Logo em Julho, depois do inevitável passo em falso que todos 

aguardavam, Gomes da Costa é forçado a demitir-se da chefia do Ministério, que passa 
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 - Personagem de grande envergadura não apenas na República, mas também  na luta contra a Ditadura 

Militar, tudo sacrificou para ver reposta a liberdade, tendo morrido no degredo, em Cabo Verde. Cf. A.H. 

de Oliveira Marques, O General Sousa Dias e as Revoltas contra a Ditadura, 1926-1931, Lisboa, Dom 

Quixote, 1975; Luís Manuel do Carmo Farinha, O Reviralho: revoltas republicanas contra a Ditadura e 
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para o inefável general da espada virgem, como era conhecido no Exército o futuro 

Presidente, dado nunca ter participado em qualquer acção bélica, enquanto o 

monárquico Sinel de Cordes fica com a pasta das Finanças. Como também esperariam, 

a medida não agradou ao antigo combatente da Grande Guerra, que, não se contentando 

só com Belém, acabou demitido e exilado nos Açores, sem que isso de alguma forma o 

impedisse de receber o bastão de marechal, honra sempre ridícula numas Forças 

Armadas sem dimensão de efectivos para existir tal dignidade. A acção do antigo chefe 

do estado-maior do CEP nas Finanças foi ruinosa, dado ter tentado reanimar a economia 

sem que para tanto possuísse conhecimentos suficientes, mais não conseguindo que 

fazer disparar o deficit ao ponto de se chegar a uma situação de bancarrota. Para o 

evitar, tentaria junto da Sociedade das Nações a negociação de um grande empréstimo 

(12 milhões de libras esterlinas). De notar que o professor de Direito da Universidade de 

Coimbra António de Oliveira Salazar — militante católico que em 1925 dera 

conferências, colaborara em jornais e participara com uma comunicação num congresso 

—, é nomeado por duas vezes, em Junho, para a pasta das Finanças, acabando por 

recusar outras tantas devido à instabilidade provocada pelo confronto de facções. Em 

Julho, Sinel de Cordes convida-o para presidir a uma comissão encarregada de 

reorganizar as contribuições e impostos. Quando em 1927 o professor remete ao 

ministro o resultado do seu trabalho, com uma dezena de projectos para reformar o vital 

sector do fisco, pede que os mesmos sejam divulgados e discutidos. Liminarmente, o 

general recusa o documento do mestre de Coimbra, que sempre se mostrou contrário a 

contrair empréstimos, sem que primeiro se ponha em estado de equilíbrio o orçamento, 

descurando-se o saneamento das finanças públicas. Convicto da validade do seu 

trabalho, Salazar bate-se por ele, acha o diagnóstico correcto, e, por isso, não hesita em 

criticar publicamente o titular das Finanças da Ditadura Militar, pressentido como o 

homem forte do regime. Na sequência de outros, em artigo publicado pelo diário 

Novidades, afecto à Igreja Católica, em 3 de Janeiro de 1928, intitulado ‘O empréstimo 

externo’, confronta Sinel de Cordes para a enormidade de pedir dinheiro emprestado 

sem ter as contas em ordem. E não pára de criticá-lo, ao mesmo tempo que continua a 

exercer a docência (Finanças e Economia Política). Dá uma conferência e uma 

entrevista ao importante diário O Século, precisamente sobre a reestruturação da Caixa 

Geral de Depósitos, que ele próprio fizera por decisão governamental. Quando outro 

general forma o quarto governo da Ditadura, Sinel de Cordes cessa funções e, embora 

tenha deixado as finanças numa lástima, recebe a grã-cruz da Ordem de Cristo, imposta 
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por Carmona, plebiscitado como Presidente da República, dada a proibição de qualquer 

actividade política. O novo presidente do Ministério é outro veterano do CEP, José 

Vicente de Freitas (1869-1952), um republicano conservador, general de estrelas 

recentes, homem com preocupações no domínio da instrução pública, que, entre outros 

cargos, exercerá o de presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Representa uma 

facção do regime, e, em 1933, critica que a União Nacional se tenha transformado em 

partido: Salazar não hesita em demiti-lo da chefia da edilidade lisboeta. A relação com 

os militares, pessoas que dificilmente entenderia e porventura não admiraria, prendia-se 

com a fundamentação do poder detido como ministro das Finanças, que desejava 

expandir a outros ministérios, como homem providencial. Mas quem eram esses 

apoiantes activos da Ditadura, por eles próprios implantada? Deixando de parte os que 

se diriam enganados pelo rumo dos acontecimentos, mais tarde convertidos em 

oposicionistas, topava-se com um leque heterogéneo que incluiria Cunha Leal, ele 

próprio candidato (preterido) a ditador, e, depois, havia republicanos convictos 

(moderados ou revolucionários), fascizantes, simples reaccionários, maçons, 

monárquicos das variadas tendências, sidonistas, integralistas, nacionalistas 

exacerbados, católicos militantes e — pasme-se! —, até patriotas bem-intencionados, 

fartos do caos do sistema partidário e das tropelias de muitos dos respectivos dirigentes.  

Todos tinham algo em comum: uma ideia muito própria do que fora o 28 de Maio de 

1926 e a secreta esperança de que lhe haviam de deitar a mão. Nunca haviam cessado, 

por isso, conforme tentámos ilustrar, as tentativas de golpe palacianas ou apoiadas na 

força, que vão continuar durante toda a Ditadura Militar e mesmo ao longo do dilatado 

consulado salazarista. Mas também havia que contar com aqueles para quem as 

liberdades, mesmo as ditas formais ou burguesas, significavam razão para pegar em 

armas. Logo em Fevereiro de 1927, entre os dias 3 e 10, verifica-se a mais séria 

tentativa para derrubar a situação ditatorial, com a particularidade de nela terem 

participado civis (republicanos, socialistas, anarquistas de diferentes credos, comunistas 

do recém-formado partido…). Há duros confrontos com centenas de mortos, milhares 

de feridos — e, claro, muitos seres humanos com o futuro comprometido pela 

deportação para as colónias, as longas penas de prisão, os amargos exílios (internos e 

externos) de todas as naturezas…843
  

E, no entanto, ainda não havia muito tempo, soava o jubiloso Fado Militar: 

                                                             
843

- Cf. Fernando Rosas, ‘O Estado Novo’ (1926-1974), in História de Portugal, direcção de José Matoso, 

vol. VII, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994.  
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                 I 

Té que enfim soou a hora 

De tocar a recolher 

E os políticos de outrora 

Foram todos postos fora 

À voz de esquerda volver 

                                                

                                               Ao Leal que berra e grita 

Ao canhoto todo ancho, 

Mais ao Silva e Pedro Pita, 

Arrancaram a marmita 

Nunca mais comem do rancho. 

                                               (ref.) 

Alto frente 

Minha gente,  

Marcha em passo acelerado 

Tudo agora em Portugal… 

É marchar 

À militar 

Que o povo é um soldado 

Às ordens do General… 

               II 

Da caserna de S. Bento 

Saiu tudo num tropel 

Destroçou-se o regimento 

E ficou o Parlamento  

Transformado num quartel 

 

E vão ver um belo dia 

Recolhendo a fala ao bucho 

O próprio António Maria 

De plantão à companhia 

C’o a fardeta de galucho.844 

Quando Salazar se torna primeiro-ministro, ao ser empossado na chefia do oitavo 

governo da Ditadura, em 5 de Julho de 1932 (o seu colega e companheiro de casa em 

Coimbra, Manuel Gonçalves Cerejeira, ascendera a bispo de Lisboa em 1929), já era, 

como se sabe, a figura mais importante da governação, como compreendeu o general 

Domingos de Oliveira (1873-1957), grande entusiasta do desporto hípico, ao demitir-se. 

Presidente do Ministério entre 1930 e 1932, coube a este militar assinar o decreto de 

criação da União Nacional, mas foi o todo-poderoso ministro a proferir o discurso 

                                                             
844

 - Fado Militar, revista Ás de Espadas (1926), Félix Bermudes, João Bastos, Luís Galhardo, Alberto 

Barbosa e Xavier de Magalhães, in Luiz Francisco Rebello, História do Teatro de Revista em Portugal, 

Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, II vol., p. 212. Vítor Pavão dos Santos, op. cit., p.252, esclarece 

que a música é de Raul Portela e Angel Gomez, e, na p. 203, adianta que se trata da primeira revista 

submetida a medidas censórias.  
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Princípios Fundamentais da Revolução Política, marcando o rumo que as coisas iam 

tomar. O oficial — que firmou o Acto Colonial, possibilitando assim o chamado 

Império Colonial Português —, também teria de fazer frente, em Abril e Maio de 1931, 

a tentativas de revolta contra a Ditadura na Madeira, Açores e Guiné, secundadas por 

manifestações significativas em Lisboa e Porto. Tudo foi reprimido com a dureza já 

tornada habitual, embora ainda não estivesse implementado a aparelho repressivo que 

iria contribuir para a extraordinária longevidade do salazarismo. Durante a República, 

convirá dizer-se, também existiu uma polícia política, que, em 1922, passou a designar-

se por Polícia Preventiva e de Segurança do Estado, vocacionada para a investigação de 

delitos políticos. Os seus elementos, no entanto, depois do 28 de Maio, foram 

transferidos para a Policia de Instrução Criminal e, apenas alguns meses depois do 

golpe militar, surgiu a Polícia de Informação. A sublevação de Fevereiro de 1927, que 

teve componente civil, além de expressiva representação militar, levou o governo a 

decretar medidas restritivas da lei da greve, mas também sanções disciplinares a todos 

os participantes, actuando contra associações alegadamente implicadas e mandando 

dissolver unidades das Forças Armadas e da GNR, tendo havido muitas substituições 

entre os oficiais da Polícia Cívica de Lisboa, futura PSP. Já atrás mencionámos as 

deportações, sem julgamento, para a Madeira, Açores, colónias africanas e Timor. A 

CGT foi tornada ilegal, os centros do PCP em Lisboa e no Porto tiveram de encerrar; tal 

como a Carbonária, o Partido Republicano fechou compulsivamente a sua sede, o seu 

jornal (O Rebate) conheceu a proibição de circular e, em 1935, seria ilegalizada a 

Maçonaria. A Ditadura Militar cedo instaurou a censura prévia à Imprensa, estendendo-

a a diversos campos de actividade artística, não escapando o fado, que passaria a ter de 

ver as suas letras visadas em triplicado até se chegar à altura em que não podia ser 

cantado por fadistas não profissionais, ou seja, sem documentação profissional. Cada 

intérprete, se não possuísse em seu poder o que ia cantar devidamente aprovado e 

carimbado, era logo levado pelo fiscal para os calabouços do Governo Civil. Como 

explícito reconhecimento da sua vertente operária importante, passou a constituir delito 

entoar a velha trova nas tabernas, por exemplo, sendo tudo isso sujeito a dura 

fiscalização. Também a revista à portuguesa, que vivia da piada oportuna e por vezes 

brejeira, da caricatura do dia-a-dia e das figuras políticas, conheceria grandes 

dificuldades e sempre sem saber com que linhas se cozia, porque as medidas censórias 

eram puramente arbitrárias. Uma das mais gravosas foi o aparecimento de um tribunal 

militar especial, destinados aos chamados crimes políticos, sendo concedida larga 
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latitude aos tribunais militares territoriais, que julgavam civis com base no Código de 

Justiça Militar. A censura à Imprensa primeiro teve a tutela do ministro da Guerra, 

depois a do Interior, e, em 1928, surgiu a Direcção-Geral dos Serviços da Censura à 

Imprensa, presidida por um coronel. Mais tarde, passa a ser dirigida pelo major (futuro 

tenente-coronel) Álvaro Salvação Barreto (1890-1975), antigo integrante do CEP, que 

viria a ser presidente do Município da capital (1944-1959). Considerado nalguns 

sectores como um homem inteligente (era professor no Colégio Militar e, mais tarde, no 

ensino secundário privado), proibiu expressamente referências políticas nas publicações, 

interpretando assim as palavras de Salazar, que considerara transformar-se a censura, 

perante a doutrina subversiva, na função natural de um regime de autoridade.845
 

Instaurado o Estado Novo em 1933, depois de plebiscitado o projecto de nova 

Constituição Política da República, por mais de 90% de sufrágios, dado que as 

abstenções contaram como votos favoráveis, ficaria regulamentada a chamada liberdade 

de expressão.   

Criada em Agosto de 1933, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tinha, por seu 

turno, na luta contra o comunismo a sua função primordial. O poder ditatorial 

salazarista lançara as bases da sua teia repressiva, que, ao longo dos anos, se foi 

sofisticando tecnicamente sem nunca abdicar dos métodos brutais, passando a dispor, 

inclusivamente, na ilha cabo-verdiana de Santiago, de um campo de concentração, o 

Tarrafal, projectado por um dos nossos mais conhecidos arquitectos modernistas, José 

Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948), cineasta imaginativo que nos deixou um filme 

imensamente divertido, A Canção de Lisboa (1933).   

Como a personalidade e a actuação de Salazar marcará um dilatado período da nossa 

contemporaneidade, formatada quer queiramos ou não pelas suas escolhas, 

inclusivamente de colaboradores, vejamos qual a sua ideia sobre o País, expressa numa 

entrevista ao Diário de Lisboa, quando ainda era apenas (o todo-poderoso) ministro das 

Finanças: — Devo dizer-lhe (…) que continuo a manter a minha opinião de que 

Portugal não é, de maneira nenhuma, um país ingovernável. Portugal é um país 

sacrificado, dócil, bondoso, sofredor como há poucos.846
  

                                                             
845

 - Cf. António Ferro, Salazar — o homem e a sua obra, Lisboa, ENP, 1933, p. 49.  
846

 - ‘O ministro das Finanças fala ao Diário de Lisboa sobre o momento político e uma operação de 

crédito externo’, in Diário de Lisboa, edição de 23 de Julho de 1928, p. 1.   
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Esta afirmação, acompanhada pela menção do que chama a táctica dos prudentes, que 

devem prevenir-se para todas as hipóteses,847 dá ideia do que pensa da nação e dos seus 

habitantes, e da forma como sempre actuará. Procura nunca ser apanhado desprevenido. 

Concedida a entrevista durante uma tentativa revolucionária (mais uma) contra a 

Ditadura, o ministro somente dirá, depois de desvalorizar a breve intentona: — A 

palavra de ordem continua a traduzir-se por calma e confiança. (…) Porque hão-de 

roubar-lhe a primeira os que não podem ter a certeza de merecer-lhe a segunda?848
    

Uma coisa sempre ressaltará, visível nas famosas entrevistas concedidas a António 

Ferro: nunca mostrará dúvidas de que superará a gravíssima crise económica. Perante 

um panorama de acentuado atraso em relação a muitos outros países europeus, uma 

dependência quase exclusiva da agricultura e taxas dramáticas de analfabetismo, 849
 sem 

soluções viáveis na problemática corporação, cedo pensaram os militares revoltosos 

incluir professores universitários conservadores no Governo da Ditadura, com relevo 

para António de Oliveira Salazar (1889-1970), considerado grande especialista na área 

financeira e activo militante católico, algo que lhes foi soprado pelo jovem e dinâmico 

presidente da Câmara de Lisboa e futuro ministro da Instrução Pública Duarte Pacheco 

(1899-1943). Como atrás referimos, só vencidas algumas das numerosas contradições 

no heterogéneo e até desconcertante bloco político-militar que respaldava a solução 

antidemocrática, ficam reunidas as condições para que o lente coimbrão aceite com 

continuidade a espinhosa pasta das Finanças. De que gosta? Que género de espectáculos 

prefere? Solteiro, para a época mesmo solteirão, é casto ou moderadamente 

mulherengo, como de há alguns anos a esta parte se tem procurado fazer crer?
850

 

Agrada-lhe ver teatro, cinema, ler ou ir a exposições de arte? Saber-se-á sempre mais do 

que não gosta do que daquilo que verdadeiramente aprecia… Nunca usará qualquer das 

                                                             
847

 - Idem, ibidem. 
848

 - Idem, ibidem.  
849

 - As razões do nosso profundo atraso, que é uma constante ao longo do século XIX e se prolonga pela 

centúria seguinte, sobretudo durante as primeiras décadas, tem um dos seus melhores  estudiosos em 

Jaime Reis, sendo de assinalar, nomeadamente, a sua obra O Atraso Económico Português em 

Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Economia Portuguesa na Segunda Metade do Século XIX, 1850-

1930, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s/d. 
850

 - Se o casamento com a Pátria foi algo em que nunca acreditámos, menos cremos ainda em muitos 

artigos e livros que procuram dá-lo quase como um sátiro, sem apresentação de provas concretas, tudo 

muito ficcionado, com pormenores por vezes ridículos. As ditaduras costumam ser avessas a deixar 

provas nesses domínios íntimos  — a menos que os próprios ditadores, tal como sucedia com Mussolini, 

disso não se importassem. Que o antigo seminarista tinha os seus segredos, não restam dúvidas, dado que 

o seu secretário particular, o ministro da Presidência dr. Paulo Rodrigues, esteve dias inteiros a queimar 

documentos na residência de São Bento, depois da morte do ditador em 1970.       
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condecorações que vai acumulando,851 embora porventura elas não lhe fossem 

indiferentes. Autoritário, intransigente, nalguns pontos semelhante a outros ditadores 

existentes na Europa de então, o chefe do Estado Novo conviverá mal, no entanto, com 

o modelo demasiado teatral e acentuadamente militarista de alguns deles. Tendo como 

base política a União Nacional (UN), apoiado numas Forças Armadas domesticadas, 

favorecidas e amplamente inflacionadas em termos de oficialato, o líder incontestado 

nunca adoptará rituais públicos impossíveis de conformar à sua natural timidez de 

homem de extracção modesta, frio, inflexível, incapaz de se desviar um milímetro do 

rumo traçado. O Movimento Nacional-Sindicalista, decalcado sobretudo do fascismo de 

Mussolini852 e chefiado por Rolão Preto, terá assim os dias contados, porque se não se 

permitem facções ou partidos políticos aparentados com os ideais democráticos, outro 

tanto sucederá com as eventuais formações radicais de extrema-direita. A questão do 

regime não se porá, embora se apontem simpatias monárquicas a Salazar, nunca 

abertamente assumidas. Mesmo o Centro Católico Português, representativo dos 

interesses e opiniões da Igreja Católica, de que o ditador fora militante e dirigente, será 

dissolvido. Daqui em diante, sob o olhar vigilante de uma polícia política 

crescentemente eficaz, o mundo do trabalho reger-se-á de acordo com uma legislação 

corporativa, criadora de sindicatos nacionais, enquanto as chamadas entidades 

patronais terão os respectivos grémios. Perante a crise económica e o desemprego 

maciço, o regime não possui solução diversa da de outros com ou sem as mesmas 

características: o lançamento de grandes programas de obras públicas de que o País, 

                                                             
851

 - Em 28 de Maio de 1932, o sexto aniversário da «Revolução Nacional», assinalado com diversas 

iniciativas (uma delas é a divulgação de um projecto de Constituição Política, passo necessário para o fim 

da Ditadura Militar), proporciona ao general Óscar Carmona a oportunidade de demonstrar a importância 

adquirida por Salazar: condecora-o com a mais elevada distinção nacional, nunca conferida a um membro 

de um Ministério, a Ordem Militar da Torre e Espada, no seu grau máximo (grã-cruz).  
852

 - A ditadura portuguesa tem claras simpatias por Mussolini e o seu regime, como prova a visita, em 

1929, de dois filhos do Duce a Portugal, acompanhados por um destacamento de balilas (juventude 

fascista), que Carmona recebe com afecto. Em 1931, visita o nosso País o ministro do Ar italiano, Italo 

Baldo, mas isso não significa que o Movimento Nacional-Sindicalista, liderado por uma personalidade 

oriunda do Integralismo Lusitano, o dr. Rolão Preto, com o seu diário Revolução, pudesse afirmar-se 

demasiado no universo dos apoiantes do regime. Quando o líder desta facção de extrema-direita fascista e 

os seus camisas-azuis surgem fardados e se apresentam como uma milícia de choque, em 1933, nas 

comemorações do 28 de Maio em Braga, há confrontos com a polícia. Posteriormente, são convidados 

por Salazar a integrarem as fileiras da UN. Seguem-se diversos ataques dos camisas-azuis em zonas 

operárias, estabelecendo-se um confronto aberto entre os seguidores de Rolão Preto e o regime, que 

decide suspender o jornal Revolução. No ano seguinte, o líder nacional-sindicalista e os principais 

dirigentes do movimento, como Alberto de Monsaraz, são detidos e forçados ao exílio. Todas as 

actividades desta facção para-fascista são ilegalizadas pelo Governo. Muitos anos mais tarde, durante as 

eleições de 1969, as primeiras sem Salazar no poder, Rolão Preto integrou um heterogéneo movimento 

monárquico de oposição, com Gonçalo Ribeiro Teles e outras personalidades, e recordamo-lo como uma 

personagem meio perdida naquelas andanças, mas ainda cheia de vigor e gostando de conversar com os 

jornalistas.     
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aliás, tanto carecia. Destinar-se-ão a colmatar as graves deficiências no plano social e 

educacional acumuladas, ao mesmo tempo que deverão servir para atrair adeptos à 

revolução que se quer tranquila e valorizadora do património nacional. Assumirá o 

regime um papel de mentor da construção e da reconstrução, porque as suas poucas 

bases filosóficas radicam num culto da História  e esta deve ser, tanto quanto 

possível, tangível quanto a testemunhos físicos.853 

Apesar de alegadamente destituído de inquietações artísticas ou teatrais, o professor de 

Finanças da Faculdade de Direito de Coimbra sabe, no entanto, que a acção deve ser 

projectada, executada e propagandeada  só assim se afirmará eficaz , com recurso 

aos novos meios de difusão, como a rádio e o cinema (não lhe ocorrerão a ele mas a 

outro, António Ferro, as fotografias de grande formato, as fotomontagens, os álbuns 

concebidos com acerto, sem se descurarem, por isso, os meios já consagrados, ou seja, a 

moeda, a medalha, a nota bancária, o selo de correio, a simples folha volante...). Salazar 

está convencido, di-lo-á em entrevista, que, se há descontentes é porque não lhes 

mostrámos ainda, com a persuasão necessária, o que se fez, o que se está fazendo, o 

que contamos fazer...854 Enuncia, portanto, uma tarefa considerável que precisa de gente 

engenhosa  e nela se deverá ter em conta a importância da palavra escrita, destinada 

ao convencimento das elites. No tocante às artes plásticas, essenciais para animar as 

grandes massas, porém, o Viriato das Finanças, habilíssimo nas contas, parecia 

desconhecer em absoluto o que se podia conseguir com papelão, estafe e alguma pedra, 

quando moldados pelas mãos certas. Talvez nem isso lhe interessasse. A nível da 

imagem, pelo menos, sabia que o seu cinzentismo dificilmente entusiasmava o povo e 

muito menos os estrangeiros. Paciência. O ex-seminarista gostava de sublinhar que o 

poder nada lhe importava, que só o moviam os interesses da Pátria. Verdadeiramente à 
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 - Salazar escrevera o seguinte, no seu livro de entrevistas com António Ferro (Salazar, o homem e a 

sua obra, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1933, p. XXXIX do prefácio): ‘Por mim atrevo-me a 

dizer que estamos demasiadamente presos à memória dos nossos heróis  nunca, aliás, querida e 

venerada em excesso, demasiadamente escravizados a um ideal colectivo que gira sempre à roda de 

glórias passadas e inigualáveis heroísmos. O nosso passado heróico pesa de mais no nosso presente.’ Mas 

cedo cairá em contradição: ‘A reconstituição meticulosa, quase religiosa, do que tínhamos e estava em 

risco de perder-se ou quase perdido já, prossegue sem descanso: depois dos templos, os castelos, os 

monumentos de arte militar. (…)’, in op. cit., p. 89. 
854

 - O presidente do Conselho tinha consciência da necessidade de propaganda governamental  e di-lo 

claramente: ‘Tudo quanto se faz, por mais útil, por mais indiscutivelmente útil, cai no vácuo, na 

indiferença, no gelo. Tenho o orgulho de lhe dizer que a obra da Ditadura portuguesa, guardadas as 

proporções do meio, não é inferior, nos seus resultados e nas suas directrizes, à obra da ditadura italiana. 

Entretanto, pouca gente se apercebe desta verdade porque a iluminação desta obra não corresponde ao 

que se tem feito.» (op. cit., p. 84). Noutras alturas, alude aos novos meios de comunicação de massas, 

como o cinema, mas, claro, faltava-lhe, efectivamente, nessa altura, um realizador. 
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vontade, sentia-se apenas no seu Vimieiro natal, naquelas terras beirãs de Santa Comba, 

onde passava férias a cuidar das vinhas. Se estivéssemos nos dias de hoje, o governante 

contrataria um consultor de imagem estrangeiro, mas a época era outra: tinha de recorrer 

à prata da casa para parecer mais apresentável e dar ao seu Estado Novo pelo menos 

uma verdade artística, que acompanhasse a construção das infra-estruturas desde há 

muito reclamadas, que iam desde liceus a hospitais, passando por estradas, gares 

marítimas e, claro, cadeias modernas. Conviria, por outro lado, que as linhas 

programáticas do seu pensamento  pobre em filosofias políticas (não admitia, sequer, 

a influência da Acção Católica ou de Maurras),855 eivado de poucas ideias  mas senhor 

de um conservadorismo maciço , chegassem ao povo num tom coloquial, amável, 

capaz de transmitir o espírito do ansiado ressurgimento nacional, a transfiguração 

requerida pela velha nação depois de alegadamente muito maltratada pelos republicanos 

do 5 de Outubro de 1910, erigidos em necessário inimigo de contraponto. 

 

5.4.1 — Futurista, admirador do fascismo, propagandista e tudo!  

 

Que fosse dito o quanto já fora feito  e as pessoas acreditassem. Que fosse dito quanto 

se iria ainda fazer  e as pessoas continuassem a acreditar.  Era tarefa que só estaria ao 

alcance de um artista dotado de engenho fora do comum. Haveria alguém assim em 

Portugal? Havia e chamava-se António Joaquim Tavares Ferro (1895-1956), viera por 

portas-travessas do Orpheu, e, através de mirabolantes reportagens e entrevistas, 

guindara-se a um plano de notoriedade pouco comum no panorama anónimo e 

subdesenvolvido do nosso jornalismo de então. Dera brado como autor dramático 

censurado pelos poderes públicos, mostrava-se apaixonado pelo jazz e dissera todo o 

bem possível dos Ballets Russes. Mostrará, no futuro, quando está em funções oficiais, 

especial tacto em relação às posições alheias, como o arquitecto Jorge Segurado (1898-

1990), seu colaborador assíduo, testemunhará: O António Ferro que era muitíssimo meu 

amigo e que admirava como intelectual, como poeta, como grande inovador e como um 

homem de vistas largas espantoso, compreendeu sempre a minha posição e respeitou-

ma.856 Vieram estas declarações a propósito do distanciamento que aquele projectista 

                                                             
855

 - ‘A União Nacional fez-se, precisamente, para destruir o espírito de partido ou de facção esteja ele 

onde estiver. Os católicos que desejarem colaborar com o seu patriotismo na vida política da Nação 

sabem, portanto, qual o melhor caminho a seguir...’, in op. cit., p. 35. 
856

 - Entrevista a Jorge Segurado, in Jornal Arquitectos, n.º 76, 1989.      
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modernista pensava dever ser-lhe reconhecido em relação ao Estado Novo, anos depois 

do 25 de Abril de 1974. Quando é convidado para director do Secretariado da 

Propaganda Nacional, criado por Salazar em 1933, o jornalista tem de levar em linha de 

conta que muitos artistas olhavam o novo regime com um misto de esperança e 

desconfiança. Nascido em Lisboa no ano de 1895 (viria a falecer na mesma cidade em 

1956), filho de comerciante remediado, Ferro pudera estudar Direito e cedo manifestou 

inquietações literárias. Era capaz de escrever coisas desconcertantes como esta: Toda a 

nossa época baila russo! Não triunfou o bolchevismo das ideias, mas triunfou o 

bolchevismo das formas... Diaghilev, Nijinski, Massine são os Lenines do ritmo.857 Ou 

uma outra observação, porventura com interesse acrescido, sobretudo para os detentores 

do poder no pós-28 de Maio de 1926: Eu penso, cada vez mais, que a melhor 

diplomacia é aquela que lança um país, como se lança uma canção.858
 Embora seja 

impossível saber-se se o antigo condiscípulo de Mário de Sá-Carneiro no Liceu Camões 

poderá ter influenciado alguma vez Salazar em questões de importância  atrever-nos-

íamos a dizer que não, nem ele nem talvez ninguém!  é um facto que foi durante 14 

anos um auxiliar imprescindível do Presidente do Conselho. Sem a sua empenhada 

colaboração a face do Estado Novo seria totalmente outra, tanto a nível interno como 

externo. Embora resumido a traços muito gerais, o estudo de uma personagem como o 

futuro director do SPN, ímpar na dinamização do nosso panorama artístico, afigura-se 

essencial para a compreensão dos mecanismos da propaganda do regime. Tendo 

publicado o seu primeiro livro de versos em 1914, de colaboração com Augusto Cunha 

(Missal de Trovas – Quadras dos 17 e 18 anos), será no ano seguinte que surgirá como 

editor do Orpheu, talvez pela mão de Sá-Carneiro ou, então, como queria Alfredo 

Guisado pela sua pouca idade dar certo jeito... 859 De qualquer forma, é a altura em que 

se relaciona com nomes tão importantes como Fernando Pessoa, Almada Negreiros, 

José Pacheco (ou Pacheko, como ele queria), Luís de Montalvor e outros mais. Dotado 

para a escrita, atraído pelo futurismo, que lhe dará uma dinâmica fílmica nas palavras 

                                                             
857

 -  António Ferro, in A Idade do Jazz-Band, 2ª edição, Lisboa, Portugália, 1924, p. 52. 
858

 - Idem, in Hollywood, Capital das Imagens, Lisboa, Portugal-Brasil, 1931, p. 161. 
859

 -  A afirmação de que talvez a escolha de Ferro para editor do Orpheu se devesse à sua pouca idade 

(ainda não completara 20 anos), sendo assim menos responsável perante a lei, fê-la Alfredo Guisado 

quando era director de República, jornal que teve como chefe de redacção um jornalista de gabarito, 

grande republicano, chamada Artur Inês. Ora, como se sabe, este escreveu, já durante a ditadura, o 

famoso artigo ‘Oiça, António Ferro’, que, à época, fez sensação nos meios oposicionistas. Quereria 

Guisado, com a sua afirmação, diminuir um opositor político? A morte os levou a todos e, afinal, uma 

coisa é certa: nunca esteve em discussão que a participação do futuro director do SPN na famosa revista 

literária tenha sido mais que nominal.  
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que traduzem sensações ou situações, será sobre o cinema a sua primeira conferência, 

porventura um pouco na senda de Almada, com o qual partilhará diversos gostos, como 

a admiração pelos Ballets Russes de Diaghilev. Aborda na sua primeira intervenção 

pública, no lisboeta Salão Olímpia, em 1917, o tema das Grandes Trágicas do Silêncio, 

que seriam, segundo ele, as italianas Francesca Bertini, Pina Menichelli e Lyda Borelli, 

focadas em jeito de oração, como então dirá e escreverá, classificando duramente os 

que se revoltam contra as suas hábeis frases (haverá muito quem o dê por phraseur ao 

longo da vida, com certa injustiça): (...) são os impotentes, os que se refugiam na 

simplicidade, unicamente por não terem o talento da artificialidade.860
  Em 1918, dá os 

primeiros sinais do que virá a ser uma constante na sua vida: o profundo fascínio que 

sobre ele exercem os ditadores, os homens que encarnam soluções de força. Como 

escreverá, entusiasma-se com a figura do major Sidónio Pais, atrás focada. O futurista 

António Ferro, porém, não poderá seguir nem a aventura dos seus companheiros 

artísticos nem a da República Nova sidonista, dado que também o jovem poeta terá de 

envergar a farda do Exército, mas teria melhor sorte que muitos camaradas seus, 

proporcionada por aquele que passará a considerar como um dos seus mestres na 

política, o então capitão-de-fragata Filomeno da Câmara Melo Cabral,861 que, aliás, 

contará de forma bem-humorada o primeiro encontro entre ambos:  

Conheci António Ferro, que em pouco tempo se revelou um dos escritores mais 

originais do nosso país, em 1918, por intermédio dum amigo comum, o dr. Alberto 

Osório de Castro. Como vestisse kaki com um galãozito dourado, Alberto Osório 

explicou: o poeta António Ferro, mobilizado... Rindo, acrescentou: é preciso reatar a 

tradição dos nossos cronistas... Leve-o o sr. Filomeno da Câmara consigo para Angola 

(fora nomeado governador-geral daquela colónia), ele escreverá a crónica do seu 

Governo. Entrámos rapidamente na intimidade. O moço estudante da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, aturdido com a sua repentina transformação em 

alferes miliciano e em colonial em perspectiva, pedia-me informações e conselhos com 

a preocupação embaraçada de todos os que embarcam, pela primeira vez, para essas 

paragens mal afamadas, onde a imaginação mistura, numa vaga noção de desconforto, 

                                                             
860

 - António Ferro, in As Grandes Trágicas do Silêncio (Francesca Bertini, Pina Menichelli, Lyda 

Borelli), Lisboa, Monteiro & Companhia (Depositários), 1917, p. 47. 
861

 - Governador de Timor entre 1911 e 1913, Filomeno (1873-1934) ganhou fama em funções dessa 

natureza e também como conspirador. Será um dos chefes da tentativa de golpe conhecido como dos 

Fifis, em 1927, no qual estiveram implicados, como figuras muito menores, Henrique Galvão e António 

Ferro. A tentativa golpista prende-se com uma facção do 28 de Maio que estava contra a procura de um 

empréstimo internacional por parte do general Sinel de Cordes, propondo soluções mais austeras. O 

oficial da Armada acaba deportado para São Tomé, mas ainda governará (mais uma vez) Angola, em 

1929. Uma revolta em 20 de Março de 1930, em Luanda, ditará o fim da sua carreira colonial. 
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coisas terríveis com outras grotescas: antropófagos, leões, febres e macacos.(...) Poucos 

meses durou a Aventura (...) Um belo dia, em Luanda, surpreendi-o com a nomeação de 

secretário-geral interino do Governo-Geral (...) Secretário-geral duma província 

ultramarina veio a significar, neste caso, o aparecimento dum jornalista.(...) 862 

Assim sucedeu, realmente, o antigo ajudante-de-campo de Filomeno da Câmara, depois 

do seu brevíssimo serviço militar, a par da publicação de novo livro de poemas (O 

Ritmo da Paisagem), inicia-se como cronista em O Século, o grande baluarte 

republicano, mas, em 1919, estará em O Jornal, órgão do Partido Republicano 

Conservador, que pretende preservar o legado de Sidónio Pais. Desde sempre, Ferro terá 

grande cuidado com o que hoje se chamaria o seu marketing, gosta de dar nas vistas, de 

gerar polémica e reúne em livro, quanto mais depressa melhor, toda a sua produção 

jornalística. É ele muitas vezes o acontecimento, a notícia, o entrevistador que tem mais 

a dizer do que o entrevistado, ou seja, será precursor de uma prática comum hoje no 

nosso burgo comezinho. A diferença reside, precisamente, no valor demonstrado pelo 

antigo futurista (sempre abominará a designação de modernista, preferindo a de 

vanguardista): tem uma notável qualidade de escrita, mesmo quando parece superficial 

na análise de homens e situações; sabe prender o leitor, tornar verosímil o que 

dificilmente seria, se transmitido por pena menos expedita, como demonstram à 

saciedade algumas das suas reportagens. Continua a interessar-se sobremaneira pelas 

artes, dá conferências, e, simultaneamente, inicia-se como ‘repórter internacional’, coisa 

muito de época, como atrás referimos, em O Século, com a ida a Fiume, no Adriático, 

em 1920, onde governa o poeta, dramaturgo e herói de guerra Gabriele D’Annunzio.863 

Ferro fica deslumbrado com a figura do vate de carreira prodigiosa e amantes famosas, 

como a já citada grande actriz Eleonora Duse. É sensível aos seus argumentos de defesa 

da latinidade. Mais tarde, o rebelde aceitará de Benito Mussolini diversas honrarias.864 

O jornalista vai ao ponto de descrever, nas suas reportagens, que chegou a beijar, 

                                                             
862

 - Filomeno da Câmara faz este saboroso relato no prefácio à obra de António Ferro Viagem à volta das 

Ditaduras, Lisboa, ENP, 1927, pp. 9-11.    
863

 - Apaixonado por Nietzsche e os seus super-homens, como se pode apreciar na sua obra autobiográfica 

Il piacere, Gabriele D’Annunzio (1863-1938), autor do  livro de poemas Alcyone, dado à estampa em 

1904, considerado o seu trabalho mais importante, é  perseguido pela justiça devido a dívidas contraídas 

para satisfação de um estilo de vida sumptuoso. Foge para França, mas acaba por regressar à Itália, 

quando a conflagração se inicia, em 1914, para ali advogar a entrada do seu país no conflito. Alistado 

como voluntário, procura constantemente as missões mais perigosas. Passa por diversas unidades 

militares até acabar na aviação, vindo a perder um olho em combate. Cf. The New Encyclopaedia 

Britannica, 15
th
 edition, Chicago, 1993, vol. 3, pp. 877-878.      

864
 - Embora se declare fascista, D’Annunzio não terá mais actividades políticas depois da aventura de 

Fiume, retirando-se para a Lombardia, onde escreverá as suas memórias e textos com confissões, que 

muitas tinha para fazer um homem com vida amorosa, literária e guerreira tão cheia.  
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agradecido, as mãos do autor da controversa novela erótica Il Fuoco, como já 

lembrámos. O caso presta-se a diversas graças no nosso meio acanhado e o jovem 

repórter escreverá sobre o tema:  

Um homem de génio é sempre um cabotino para os medíocres. (...)  D’Annunzio é 

também uma pátria, a pátria de todos os latinos, pátria decadente, amoral, retórica, mas 

uma pátria linda, a pátria onde o sol nasce e onde o sol a morrer esbraseia o mundo... Os 

livros, os gestos de D’Annunzio são as províncias dessa pátria, as diversas províncias da 

nossa Sensibilidade. (...) A propósito da reportagem de Fiume, houve quem risse, houve 

quem escarnecesse da minha admiração por Gabriele D’Annunzio. Houve quem me 

lançasse ao rosto a minha fé, como uma vergonha, quem me julgasse vencido com a 

derrota de D’Annunzio... Eu já disse algures: só não sabem admirar aqueles que não se 

admiram a si próprios. (...) Quando beijei as mãos de Gabriele D’Annunzio, se acaso 

desci, soube voltar para o meu lugar. Só podem descer os que se encontram muito alto. 

Aos que estão resvés da terra não lhes é dada essa volúpia. Quando beijei as mãos a 

D’Annunzio, eu beijei a minha raça, beijei-me a mim próprio, portanto. Não. Eu não me 

envergonho de ter acreditado na vitória de D’Annunzio. A minha fé não me pesa. A 

minha fé é a minha glória. Há lá nada mais belo do que ter uma certeza, mesmo quando 

ela falha?...(...)
 865 

Foi precisamente nesse ano de 1920 que Ferro, ao mesmo tempo que começava a 

afirmar-se como jornalista, ganhou peso enquanto escritor, dando à estampa a Teoria da 

Indiferença. Em estilo modernista, numa toada desafiadora, sucedem-se em catadupa 

frases com uma originalidade muito desigual, mas por vezes traduzindo pensamentos 

interessantes, sínteses felizes: A natureza é apenas um borrão. A pintura é esse borrão 

passado a limpo...(...) Os burgueses são os etceteras da vida.(...) Cesário Verde é o 

cantor da rua. Os seus versos soam como pregões...(...) Raul Brandão escreve com a 

alma do avesso.(...) Nunca me perguntem o que eu penso. O que eu penso é para mim; 

para os outros, é, apenas, o que eu digo...
 866 (Terá Salazar alguma vez lido esta última 

afirmação?) Colaborador literário e crítico teatral no Diário de Lisboa, cujo corpo 

redactorial chega a integrar, o jornalista escreverá, em 1921, o seu curioso manifesto 

literário Nós,867 com algumas inconsistências e muitas frases que se queriam de efeito 

pirobalístico:  

                                                             
865

 - António Ferro, in Gabriele D’Annunzio e Eu, Lisboa, Portugália Editora, 1922, pp. 14-15.  
866

-  Idem, in Teoria da Indiferença, 2ª. Edição, Lisboa, H. Antunes, Editor, 1921, passim.    
867

- Idem, Nós, integrado in António Ferro, selecção, prefácio e comentários de António Quadros, Lisboa, 

Edições Panorama/SNI, 1963, pp. 10-13.   
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(...) Dum lado estaremos nós, com a alma ao léu e o coração em berloque, homens 

livres, homens-livros, homens de ontem, de hoje e de amanhã, carregadores do 

Infinito...  (...) Está Marinetti  esse boxeur de ideias; Picasso  uma régua com 

bocas; Cocteau  o contorcionista do Potomak; Blaise de Cendrars  Torre Eiffel de 

asas e de versos; Stravinski  máquina de escrever música; Bernardo Shaw  

dramaturgo dos bastidores; Colette  o carmim da França, (...) estou Eu  afixador de 

cartazes nas paredes da hora e, finalmente, nos postos avançados, de sentinela está o 

Vigia!... (...) Do outro lado estão eles (...) Morram, morram vocês, ó eteceteras da 

vida!... Viva eu, viva eu, viva a hora que passa... Nós somos a hora oficial do Universo: 

meio-dia em ponto com o Sol a prumo!868 

Distribuída à porta da Brasileira, em edição de autor, a quem por ali passasse, 

despercebida é que a obra não podia de certeza passar...  

O jornalista vai empreender, entretanto, uma experiência nova: dirigir uma revista 

prestigiada, a Ilustração Portuguesa, que se propõe transformar radicalmente, 

chamando alguns dos nomes mais representativos do nosso modernismo, quer nas letras 

quer nas artes. Entre estes últimos, surgem, primeiro, trabalhos de Jorge Barradas e 

Bernardo Marques, que se tornará colaborador permanente, mas por lá passam, com 

maior ou menor assiduidade, Almada Negreiros, Cottinelli Telmo, Milly Possoz, Diogo 

de Macedo, Stuart Carvalhais, António Soares, Eduardo Viana, Francisco e Henrique 

Franco, José Pacheko e outros mais. Da qualidade literária da publicação encarregar-se-

ão, além do próprio Ferro, entre outros, João Ameal, Fernando Pessoa, Almada, Afonso 

Lopes Vieira, Vitorino Nemésio, Tomás Ribeiro Colaço e uma jovem poetisa de nome 

Fernanda de Castro. Auto-entrevistando-se, o director anuncia o seu programa: [A 

Ilustração Portuguesa] procurará mostrar Portugal aos Portugueses, procurará, com 

o auxílio de todos, estilizar a raça. (…) A linha do bailado português, por exemplo, está 

por descobrir. Encontrada essa linha, Portugal pode ter a sua companhia de bailados, 

como os russos, bailados modernos, arco-irisados, bailados de cores bobescas (...) 

Portugal, meu amigo, eu já o disse algures, ou será um baile russo  ou não será.869
 

Da sua passagem pela Ilustração Portuguesa, cuja administração acabará por optar 

pelo regresso à ‘fórmula tradicional’, fica uma inegável e importante afirmação de 

modernidade na Imprensa, da mesma forma que a série de crónicas dadas à estampa em 

O Século e intituladas o ‘Século nas Termas e Praias’. Escritas no tom íntimo muito 

                                                             
868

 - Idem, Ibidem.  
869

 - Citado por Fernando Guedes, in António Ferro e a sua Política do Espírito, Lisboa, Academia 

Portuguesa da História, 1997, p. 17. 
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apelativo de Ferro, marcaram a introdução de um olhar pessoalizado sobre as coisas, 

uma posição subjectiva e parcial, que era já o indicador de que não havia temas 

neutros.870
 Nessa produção vasta e só aparentemente simples, a sua visão, que pode ser 

recriação, passa a ser o único fundamento da realidade».871 Nada ou quase nada, aliás, 

nesta personalidade singular possui a gratuitidade da simples aparência, mesmo quando 

dá a ideia de um puro sacrifício no altar da moda, uma cedência ao cosmopolitismo, que 

o autor cultivava gulosamente. Seria impossível rotular de inconsequente a sua 

conferência Colette, Colette Willy, Colette872 nem muito menos Leviana  Novela em 

Fragmentos,873 com a soberba capa de António Soares, ambas obras porventura faces de 

uma mesma proposta, de uma mesma visão social. Em Maio de 1922, feita a revolução 

na Ilustração Portuguesa, o director deixa João Ameal como seu substituto temporário 

e parte para o Brasil juntamente com a companhia teatral de Lucília Simões e Erico 

Braga. Participa activamente na hoje histórica Semana de Arte Moderna de São Paulo e 

ali convive com Ronald de Carvalho, Sérgio Millet, Oswaldo de Andrade, Mário de 

Andrade, Manuel Bandeira... A revista Klaxon publica o manifesto Nós e as suas 

conferências A Arte de Bem Morrer e A Idade do Jazz-Band entusiasmam, 

respectivamente, os públicos do Teatro Municipal Trianon e do Teatro Lírico da então 

capital brasileira. Casa-se entretanto por procuração com a poetisa Fernanda de Castro, 

que logo parte para terras de Vera Cruz  e ali se manterá o casal até Junho de 1923 

(terão dois filhos, António Quadros e Fernando Quadros Ferro). É lá que o jornalista se 

estreia como actor, numa experiência que não repetirá, na sua peça em três actos Mar 

Alto, que alguma crítica considerará arrojada e até tocada de amoralidade, porventura 

demasiado avançada para o tempo, enquanto outra a rotula de modernista e renovadora. 

Quanto ao público, acorre e demonstra apreço pela obra. De sublinhar que um crítico de 

um jornal fluminense, o Brazil, escreverá: (...) Em língua portuguesa  e dizemo-lo 

com orgulho, porque é nela também que falamos e escrevemos,  não se fez, até hoje, 

                                                             
870

 - Margarida Acciaiuoli, in Os anos 40 em Portugal: o país, o regime e as artes, ‘Restauração’ e a 

‘Celebração’, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1991, p. 494.   
871

 - Idem, ibidem, p. 495  
872

 - Em Colette, Colette Willy, Colette, Lisboa, H. Antunes, Editor, 1921, Ferro dá o exemplo da sua 

especial sensibilidade a certos temas, e da forma hábil como os trata.  
873

 - António Ferro, Leviana  Novela em Fragmentos, Lisboa, H. Antunes, Editor, 1921. 
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nada igual. Mar Alto é a última expressão da moderna dramaturgia da nossa língua. 

(...).874  

Estreada em Lisboa, no Teatro de São Carlos, em 10 de Julho de 1923, a peça será 

proibida no dia seguinte pelo então governador civil major Viriato Lobo, que alega estar 

a obra a causar perturbações entre a população. Um protesto junto do Governo, 

assinado por escritores e jornalistas de peso, desde Raul Brandão e Aquilino Ribeiro a 

Fernando Pessoa e Jaime Cortesão, desmobilizará o anátema do zeloso oficial, mas a 

companhia já encerrara entretanto a temporada, não voltando Mar Alto à cena. 

Como seria de esperar, António Ferro não regressaria para O Século depois da forma 

como tinham terminado as coisas na Ilustração Portuguesa, sendo lógico que 

ingressasse na directa concorrência, ou seja, no Diário de Notícias, primeiro como 

crítico teatral, mas, depois, para se dedicar, durante anos, à tarefa de repórter 

internacional, que o levará a entrevistar políticos, chefes militares, gente da cultura e do 

espectáculo, etc. Fá-lo-á sempre de uma forma muito especial, que, admitimos, tanto 

podia prender como irritar o leitor  e isto porque, como ele dirá, um jornalista (…) 

fornece elementos para a história com as folhas mal arrancadas do seu bloco. Trotsky e 

Mussolini, (…) O senhor D. Manuel de Bragança e o sr. dr. Afonso Costa...875 Deste lote 

impressionante de entrevistas, algumas merecendo só muito forçadamente esse título  

como  a com Clemanceau, que nada diz a Ferro , aquela que o jornalista faz ao último 

soberano português, em 1930, no seu exílio londrino e pouco antes da morte, afigura-se-

nos das mais interessantes. D. Manuel II acabará por aplaudir a obra notável do sr. dr. 

Oliveira Salazar...876
  

O labor jornalístico não impede Ferro de desenvolver outras actividades, como a 

fundação do Teatro Novo, em 1925, instalado no foyer do Cinema Tivoli, em Lisboa, 

decorado por José Pacheko, o  grande inovador das nossas artes gráficas. O espectáculo 

da estreia fez-se com uma peça de Jules Romains, Knock ou a Vitória da Medicina, com 

tradução de Fernanda de Castro e cenários de José Leitão de Barros (1896-1967), 

assegurando Joaquim Oliveira o principal papel. Antecedida de uma palestra (longa) de 

Ferro, a representação teve como complemento a primeira apresentação pública de um 

jovem bailarino português, Florêncio, que, anos depois, daria corpo e alma ao Verde 

                                                             
874

 - A crítica figura no volume que contém a peça em três actos Mar Alto, com prefácio do autor, Lisboa, 

Livraria Portugália-Editora, s/d.  e lembrar-se de citá-la é bem exemplo do sentido de oportunidade do 

futuro director do SPN.  
875

 - António Ferro, in D. Manuel II, o Desventurado, Lisboa, Bertrand, 1954, p. 88.  
876

 - Idem, ibidem, p. 92. 
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Gaio com o nome artístico de Francis,877
 e que porá o fado em bailado mas não com o 

beneplácito de Ferro. Em 1927, o jornalista desloca-se aos Estados Unidos, visita 

Hollywood, entrevista algumas das mais famosas estrelas de então, como Chaplin e 

Mary Pickford, mas, nesse ano, o acontecimento com ele relacionado mais falado será 

um livro já atrás referido, Viagem à volta das Ditaduras, prefaciado pelo seu amigo 

Filomeno da Câmara, que, muito acertadamente, escreverá este lamento: Mussolini, 

Primo de Rivera e Mustafá Kemal são os personagens centrais dos três films  históricos 

que António Ferro reune neste pequeno volume que teria ficado completo com um 

pequeno raid  à Rússia Vermelha;  é pena!878 

Vai o jornalista continuando a publicar livros de crónicas e entrevistas, como Praça da 

Concórdia e Novo Mundo, Mundo Novo, de que adiante falaremos, ao mesmo tempo 

que organiza e preside, em 1931, ao V Congresso Internacional da Crítica Dramática e 

Musical, trazendo a Lisboa, local do evento, personalidades internacionais como o 

futuro Nobel da Literatura (1934) Luigi Pirandello (dele representara a peça Para Cada 

Um Sua Verdade durante a curta vida do seu Teatro Novo), Robert Kemp, Émille 

Vuillermoz, Gerard Bauer e outros nomes igualmente então muito conhecidos. Sempre 

activo, estreará no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a sua peça Estandarte. O ano 

seguinte será determinante para Ferro, decisivo, diríamos sem medo de errar. Eleito 

presidente da Federação Internacional da Crítica, organiza uma série de conferências na 

Casa de Portugal em Paris, na qual participam, nomeadamente, Colette, Pirandello, Paul 

Valéry e Fernand Gregh, enquanto ele e Fernanda de Castro farão, na altura, uma 

conferência-diálogo em francês de propaganda ao País. O dinâmico repórter podia ser 

grande apaixonado pela cultura francesa, como se nota constantemente nos escritos, mas 

o seu coração pulsava de há muito ao ritmo das ditaduras, com particular apego pela do 

                                                             
877

 - Foca-se neste parágrafo, de fugida, o bailarino Francis, que marcará o teatro de revista,e, depois, os 

bailados inventados por Ferro. De seu verdadeiro nome Francisco Florêncio Graça, nascido em Lisboa, 

em 1902, era filho de um abastado comerciante, que cedo o expulsaria de casa, quando soube que ele se 

tornara bailarino. Tendo frequentado o curso de música do Conservatório Nacional, onde foi colega de 

estudos do futuro maestro Frederico de Freitas, Francis não teve educação de ballet clássico, mas possuía 

grande intuição, afirmando-se como peça essencial no Verde Gaio. Em entrevista ao Diário de Notícias 

de 14 de Outubro de 1940, António Ferro afirmaria: ‘(...) tivemos a sorte de possuir um artista dotado 

que, por não estar aproveitado, se ia dispersando em manifestações artísticas inferiores ao seu talento e às 

suas possibilidades. Trata-se – é fácil de adivinhar – de Francis, caso excepcional de intuição, cuja 

personalidade se afirma dia a dia.(...) Se amanhã houver bailados portugueses, ao Francis se fica devendo 

a base.’ Morreria o bailarino em 1980, depois de ter sido obrigado, para sobreviver, a desfazer-se de 

muitas das obras de arte que fora coleccionando ao longo da vida, sendo de recordar que serviu de modelo 

a uma das mais conhecidas telas de Mário Eloy. Cf. Vítor Pavão dos Santos, in catálogo da exposição 

Verde-Gaio, Uma Companhia Portuguesa de Bailado [1940-1950], Lisboas, Museu Nacional do Teatro, 

29 de Abril de 1999 a 31 de Março de 2000.          
878

 - A.  Ferro, Viagem…., do prefácio de Filomeno da Câmara.  
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Duce, que já entrevistara e do qual recebera uma fotografia autografada.
 
Tentará ainda, 

no entanto, usar a sua condição de jornalista  e a peculiar leitura que dela faz , para 

atenuar essa imagem de homem demasiado apegado ao totalitarismo:  

(...) Que dirão, por exemplo, os que me acusam de faccioso, de amador de todas as 

ditaduras, realizadas ou em projecto, do meu primeiro movimento de antipatia por Adolf 

Hitler, que também não teve o condão de agradar a Guido Malaparte? (…) Hitler 

pareceu-me, nesse momento, inferior ao seu papel, erro de visão que só agora 

reconheço. Desiludi-me então injustamente com Hitler como posso amanhã 

entusiasmar-me, também injustamente, com Staline, com a lógica da sua alma, 

indiferente às ideias que ele agita (...)879
  

O ditador que Ferro tinha no seu País não enfileirava, de modo algum, entre os 

exemplos por ele atrás apontados. Continuava a tentar firmar-se num poder que era 

ainda fluido, mantinha-se (teoricamente) na dependência de um Presidente da República 

oriundo do Exército  e murmurava-se, à boca pequena, que a Maçonaria ainda 

possuía influência nas mais altas instâncias da governação.... Contava, é certo, com o 

apoio do seu velho amigo Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977), antigo professor de 

História da Faculdade de Letras de Coimbra, um dos mais jovens príncipes da Igreja,  

determinante nos contactos futuros com a Santa Sé, que permitiriam a Concordata.880 O 

recém-nomeado Presidente do Ministério sabia que para ele chegara a Hora, que o seu 

poder só conseguiria durar através da rápida estruturação de um regime. Quanto ao 

jornalista, também sentiria chegado o seu grande momento, embora a fama de futurista 

levantasse suspeitas, quiçá, entre os católicos mais conservadores, embora ele se afirme 

crente, e, finalmente, o seu republicanismo confesso irritará porventura os sectores 

monárquicos… Mas a Hora apresentara-se nesse ano de 1932  e o jornalista terá de 

utilizá-la para as decisivas entrevistas com o chefe, aquele que não tem farda, nem é 

empolgante a falar, nem inspira ideias de grandezas futuras, mas apenas a mediana 

administração das coisas comezinhas. As propostas do entrevistador irão surgir, 

primeiro, na forma de artigos no Diário de Notícias  e o primeiro acto desta eficaz 

campanha, intitulado ‘Ano Novo – Ano Bom?’,881 avisava: Há que fazer obras, na 

                                                             
879

 - António Ferro, in Prefácio da República Espanhola, Lisboa, ENP, 1933, pp. XX-XXIII. 
880

 - Assinados em 1940, entre o Governo Português e a Santa Sé, a Concordata e o Acordo Missionário, 

com as suas repercussões no plano internacional e a manifesta tradução de concordância de pontos de 

vista entre o Estado Novo e a hierarquia católica, marcaram o fim de um longo diferendo entre o Estado e 

as cúpulas da confissão maioritária entre os portugueses. Seria a liderança do cardeal Cerejeira a 

promover e a facilitar a estreita colaboração da Igreja com o regime, dada a sua condição de figura 

preponderante como patriarca de Lisboa (1929-1971).     
881

 - A. Ferro, in artigo publicado no  Diário de Notícias, edição de 1 de Janeiro de 1932. 
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atmosfera, na atmosfera fechada, na atmosfera do serão à lareira, de candeeiro a 

petróleo e de tapete de retalhos... E preconiza o articulista que uma tal renovação tem 

de entrar nos domínios da arte, da literatura, da sensibilidade. Sublinhará, no artigo 

seguinte, intitulado ‘Vida’882: Faltam actualidades gráficas! Faltam páginas de 

magazine! Façamos tudo para diminuir a crise, para criar movimento, para fabricar 

alegria! Que a vida, a hulha branca da vida, chegue também a Portugal!... Mas seria só 

isso que faltava? Ferro esclarece essa dúvida logo no título do artigo seguinte: ‘Falta um 

realizador...’883 Explicitando: O que falta, para fazer o filme, para criar alegria, alegria 

de viver, o tónico das raças fortes, das raças com futuro? Falta um metteur-en-scène, 

falta alguém que junte esses elementos dispersos, inimigos, quase sempre, que dê as 

entradas e saídas, que faça as marcações, que conduza o baile... No artigo seguinte, ‘O 

ditador e a multidão’,884 já com Salazar a presidir ao Ministério (toma posse em 5 de 

Julho), o jornalista avisa: As paradas, as festas, os emblemas e os ritos são necessários, 

indispensáveis, para que as ideias não caiam no vazio, não caiam no tédio...(…) Se a 

natureza do chefe é avessa a certos contactos, se é preferível, talvez, não a contrariar 

para não a quebrar na sua fecunda inteireza, que se encarregue alguém, ou alguns, de 

cuidar da mise-en-scène necessária, das festas do ideal, dessas entrevistas 

indispensáveis, nas ditaduras, entre a multidão e os governantes... A proposta seguinte, 

perfeitamente alinhada, surge pouco depois e chama-se política do espírito,885
 

inspirando-se num termo do poeta Paul Valéry (1871-1945), que, na França ocupada 

pelos nazis, proferirá o corajoso elogio fúnebre do judeu Henri Bergson e terá funerais 

nacionais por ordem do general De Gaulle: O desenvolvimento premeditado, consciente, 

da arte e da literatura é tão necessário, afinal, ao progresso duma nação como o 

desenvolvimento das suas ciências, das suas obras públicas, da sua indústria, do seu 

comércio e da sua agricultura.  

As entrevistas com o futuro Presidente do Conselho, que não pôde deixar de tomar boa 

nota de todos estes artigos atrás mencionados, aparecerão, no Diário de Notícias, entre 

18 e 24 de Dezembro de 1932, não tardando a surgirem em livro (Salazar  o homem e 

a sua obra), cedo traduzido em diversos idiomas. Da análise deste autêntico programa 

de acção política não podem nem nos parecem deverem cuidar estas linhas, com 

                                                             
882

 - A. Ferro, in artigo publicado no  Diário de Notícias,  edição de 7 de Maio de 1932. 
883

 - A. Ferro, in
 
artigo publicado no  Diário de Notícias, edição de 14 de Maio de1932.   

884 - A. Ferro, in
 
artigo publicado no  Diário de Notícias, edição de 31 de Outubro de1932.   

885
 - A. Ferro, in

 
artigo publicado no  Diário de Notícias, edição de 21 de Novembro de1932.   
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excepção das partes com mais directas repercussões no nosso meio artístico, como a 

seguinte e ultra-conhecida afirmação:  

Há aí duas dúzias de rapazes, cheios de talento e mocidade, que esperam, ansiosamente 

para serem úteis ao seu País, que o Estado se resolva a olhar para eles. (…) E Salazar, 

demonstrando-me a largueza do seu espírito, disposto a abrir-se a todas as inovações:  

Estamos de acordo. O pensamento e o espírito não devem parar. Há que estimulá-los e 

dar-lhes um movimento contínuo. Diga, portanto, a esses rapazes que tenham confiança 

e que saibam esperar...886            

Cabia agora a Salazar tomar decisões quanto ao futuro. Quereria apostar num Estado 

Novo com algum lastro cultural, capaz de mostrar à população maioritariamente 

analfabeta, através dos modernos meios de comunicação, a obra já feita e a que se 

planeava fazer? Muito possivelmente, a componente artística era aquela que menos 

interessaria ao Presidente do Conselho e até lhe despertaria algumas desconfianças. Mas 

a proposta do jornalista fora feita em bloco, inteligentemente: a sua política do espírito 

não se resumiria à pura e simples propaganda; as suas preocupações vão desde as artes 

ao fomento do turismo, ou seja, abrangem todos os elementos constitutivos da imagem 

do País. A resposta do ditador surge em 25 de Setembro de 1933, com a criação do 

Secretariado da Propaganda Nacional, e, no dia 3 de Outubro, António Ferro é nomeado 

seu director. Dias depois, porventura para inviabilizar possíveis retrocessos, o novo 

reforço governamental dá uma entrevista oportuna ao Diário de Lisboa887. Nela aponta 

a necessidade de divulgar a obra do Governo; uma grande campanha a favor da pobreza 

e, sobretudo, da pobreza envergonhada; fazer uma série de publicações de carácter 

nacionalista e imediatista; animar e estimular toda a vida do espírito, criando 

anualmente prémios literários e prémios de arte; considerar todos os artistas portugueses 

colaboradores do SPN, dando-lhes trabalho sempre que for possível; organizar 

conferências públicas sobre questões nacionais e promover a criação de um jornal 

sonoro de actualidades; proteger o teatro: nacionalizá-lo! E declara, afirmativo: Levar, 

por sua vez, ao estrangeiro todos aqueles portugueses que possam honrar-nos, que 

possam contribuir para o nosso prestígio; (...) divulgar e impor ao mundo a nossa obra 

de grande nação colonial. (...) Preparar ambiente dentro do País e lá fora para a 
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 - António Ferro, Salazar  o homem e a sua obra, Lisboa, ENP, 1933, pp. 89-90. 
887

 - É curioso como o jornalista escolhe sempre os órgãos mais indicados para divulgar as suas 

mensagens. Neste caso, interessa-lhe, manifestamente, utilizar o liberal e anti-situacionista Diário de 

Lisboa, dirigido por Joaquim Manso,  para difundir a sua mensagem. A entrevista foi publicada na edição 

de 11 de Outubro de 1933.    
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realização de uma exposição internacional que seja o nosso grande cartaz diante do 

mundo...888  

Quem não perde tempo a assinalar esta parceria Salazar-Ferro foi o teatro de revista, 

pouco do agrado do antigo crítico teatral: 

                                                               I 

                                               Hei-de comprar umas terras 

Co’uma eira e um lagar, 

Como tem um meu amigo,  
Oliveiras no pomar 

 

O terreno irei lavrando 

E lá, só, descansarei, 

Como faz de vez em quando 

Um sujeito que eu cá sei. 

              Ref. 

Uma casa, uma janela! 

Fazer contas dentro dela! 

Dessas contas é que há-de 

A todos vir f’licidade. 

               II 

Mal eu possa, lá me encerro 

Outro andar eu hei-de erguer! 

E hei-de empregar o Ferro 

Nessas obras que eu fizer! 

                                                

                                               Esse será o meu lar, 

Cheio de luz e calor! 

Viver lá muito sozinho 

E mais o senhor prior! 

              III 

Terei lá toda a família 

Mas p’ra não faltar o pão 

Todos têm de pagar 

A sua contribuição. 

 

 

Unirei à minha volta 

Quem for amigo e parente! 

A casinha é pequenina 

Mas paga lá toda a gente! 

              IV 

Não rejeite este conselho 

Vá p’ra terra e faça um lar 

É assim que leva a vida 
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 - Idem, ibidem.  
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O amigo a descansar! 

 

E dará a toda a gente 

Um exemplo em Portugal, 

Porque é isto finalmente 

A união fraternal.889 

Temendo exageros dispendiosos, quando dá posse ao director do SPN, Salazar não 

resiste a fazer uma advertência: Vamos abstrair de serviços idênticos noutros países, 

dos exaltados nacionalismos que os dominam, dos teatrais efeitos a tirar no tablado 

internacional. Tratemos do nosso caso comezinho.890 E, indiscutivelmente, lembra 

também a imposição de uma fronteira ideológica que já traçara com clareza (Não 

discutimos Deus e a sua virtude; não discutimos a Pátria e a sua história; não 

discutimos a Autoridade e o seu prestígio; não discutimos a Família e a sua moral; não 

discutimos a glória do trabalho e o seu dever891). Habilidoso, Ferro, embrulhando os 

avisos na linguagem patrioteira da época, responderá dramaticamente: Honrados 

ficaremos (…) se formos a vanguarda sacrificada, se for necessário ser vencido, ou 

morrer, para que Salazar viva, para que o Estado Novo se realize completamente, para 

que Portugal seja grande.892 O trabalho pode, pois, começar. Quando no ano seguinte, 

poucos meses volvidos sobre a posse, entrega os primeiros prémios literários, não hesita 

em advertir: Política do Espírito, por exemplo, neste momento que atravessamos, não 

só em Portugal como no Mundo, é estabelecer e organizar o combate contra tudo o que 

suja o espírito. No banquete comemorativo da I Exposição de Arte Moderna do SPN, 

em 1935, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, perante muitos dos artistas que tinham 

participado no I Salão dos Independentes (1930), sublinha as encomendas de arte feitas 

pelos poderes públicos aos modernistas, a vinda a Lisboa de cartazistas como o francês 

Paul Colin (1892-1985) e o trabalho desenvolvido nas artes gráficas, ao mesmo tempo 

que anuncia a criação dos primeiros prémios destinados às artes plásticas    e adverte:  

                                                             
889

 - Senhor Almeida, revista Arraial (1933), de Alberto Barbosa, José Galhardo e Vasco Santana; música 

de Raul Ferrão e Raul Portela, apud Vítor Pavão dos Santos, op. cit., p. 209.  
890

 - Cf.’Discurso pronunciado pelo Senhor Presidente do Conselho em 26 de Outubro de 1933’, in 

Secretariado Nacional da Informação, Um Instrumento do Governo – 25 Anos de Acção (1933-1958), 

Lisboa, Edições SNI, 1958, pp. 15-20.   
891

 - É este, verdadeiramente, o programa político de Salazar, a chave da sua acção, completada com a 

defesa intransigente do império colonial. que, como diria um especialista estrangeiro, foi «algo a que 

Portugal se agarrou como a um corpo sem vida». O resto, simplificando, tudo está contido no Deus, 

Pátria, Autoridade dos seus discursos primordiais. 
892

 - Cf. discurso do director do SPN na inauguração do Secretariado, em 26 de Outubro de 1933, in 

Catorze Anos de Política do Espírito, Lisboa, Edições SNI, 1948, s/p.  
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Nós somos pura e simplesmente um órgão animador. Não consagramos: estimulamos. 

(...) Não nos compete, meus senhores, dar o sinal da chegada mas o da partida!... (...) Ao 

estrangeiro pode interessar o que se está fazendo em Portugal e não o que já se fez. (…) 

A uma nova época, se essa época tem grandeza e perspectiva, deve corresponder uma 

nova arte.893
  

Não deixa de ser curioso assinalar, tanto mais que é conhecido o pouco apreço que 

António Ferro tinha pela trova, ter saído vencedora uma letra de fado, A Cruz de 

Guerra, que alcançou o primeiro prémio de poesia no Concurso Literário do SPN de 

1935. Da autoria de Armando Neves (1899-1944), foi uma criação de um dos ícones do 

fado do século XX, Berta Cardoso (1911-1997), como atrás referimos: 

Quando vieram dizer à pobre mãe 

Que o filho tinha morrido lá na Guerra 

Ela ajoelhou, a tremer, sentindo bem; 

O desgosto mais dorido que há na terra! 

 

                                    Trouxeram-lhe a cruz de guerra que o filho 

Como valente soldado merecera, 

E sobre ela a mãe poisou o olhar sem brilho,  

Recordando o filho amado que perdera. 

 

Na cruz de guerra pegou, como quem sente 

Um reconforto divino que sonhara —   

Com ternura a colocou serenamente 

No berço em que pequenino o embalara! 

 

Pobre mãe-santa do céu em pleno inferno — 

Pôs-se a embalar o berço e a dizer: 

‘Dorme, dorme, filho meu o sono eterno, 

Como eterna é minha dor em te perder’ 

 

E a pobre mãe rematou neste contraste: 

‘Dorme, dorme, o sono eterno filho meu 

Por causa da cruz de guerra que ganhaste 

Quantas mães estão chorando como eu’ 

 

Voltemos à década de 30 para focarmos outro momento importante para o secretário da 

Propaganda Nacional: a representação portuguesa na Exposição Internacional de Paris 

de 1937, a Exposition Internationale des Arts et  Techniques dans la vie moderne, que o 

tinha como comissário-geral luso, inaugurada em Maio daquele ano, numa França 
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- Cf. o discurso proferido na SNBA, em 23 de Março de 1935, no banquete comemorativo da I 

Exposição de Arte Moderna, in António Ferro, Arte Moderna, Lisboa, Edições SNI, 1949.   
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governada então pela Frente Popular do socialista — e futuro deportado para a 

Alemanha nazi — Léon Blum (1872-1950), resposta falhada da esquerda francesa 

coligada aos totalitarismos europeus cada vez mais ameaçadores (o Gabinete cairá em 

21 de Junho desse mesmo ano). Numa mostra subordinada ao tema artes e técnicas na 

vida moderna, competia ao responsável português disfarçar as nossas fragilidades 

nesses domínios. Ele assim faria com a sua habitual habilidade não isenta de desfaçatez, 

ao interpretar arte como forma de governar um povo e ver na técnica a explanação das 

complexidades dessa governação. Vencedor do concurso público e suplantando assim o 

projecto de Raul Lino, o pavilhão projectado pelo jovem Keil do Amaral (1910-1975), 

modernista tanto quanto as características portuguesas obrigatórias permitiam,894
 com 

uma fachada voltada para o Sena, ou seja, muito bem localizado, animado por um grupo 

de artistas de talento e com salas articuladas num discurso de leitura simples, sob a 

figura tutelar da estátua de um ditador com farda civil (o capelo e borla que Salazar 

nunca chegou a ter em Coimbra), modelado por Francisco Franco, angariaram 

insuspeitos elogios. Também no aspecto fotográfico, utilizado para divulgar recentes 

organizações do regime como a Legião e a Mocidade Portuguesa, a mostra patenteava 

um cuidado na mensagem que os actos de charme em relação ao visitante, desde as 

múltiplas e esmeradas publicações aos cálices de porto, completavam com eficácia. Era 

a representação de um oásis de paz, ordeiro, progressivo e com futuro imperial, que, 

nem de propósito, se localizava geograficamente ao lado de uma Espanha dilacerada por 

um dos mais sangrentos conflitos fratricidas do século XX  e em cujo pavilhão, 

concebido pelos arquitectos Luis Lacasa e Josep Lluis Sert, se podia admirar a 

Guernica, de Pablo Picasso e outras obras de arte importantes de artistas republicanos.895 

Certamente desconhecido da maior parte dos visitantes, Portugal era representado por 

um pequeno pavilhão amável, situado próximo das esmagadoras (por razões diversas) 

representações da União Soviética e da Alemanha do III Reich, postas frente a frente, 

nas arquitecturas imponentes do estalinista Boris Iofan e do nazi Albert Speer. A 

primeira era coroada por uma ceifeira e um operário, gigantescos, ela com foice em riste 

                                                             
894

 - Raul Hestnes Ferreira considera a proposta de Keil ‘para o Pavilhão Português da Feira de Paris, de 

uma maestria invulgar para um jovem de 26 anos, mas em ruptura com anteriores opções de raiz 

modernista. A mudança verificada reflectia o descrédito geral desta corrente, acelerado pela vontade do 

regime, dez anos após a ‘Revolução Nacional’, de adoptar um estilo também nacional...’ Cf. Raul 

Hestnes Ferreira, ‘Keil do Amaral e a Arquitectura’, in Keil do Amaral – O Arquitecto e o Humanista, 

Lisboa, CML, 1998. O arquitecto terminara o curso em 1936. 
895

 - Cf. Diccionario de Arquitectos-De la Antigüedad a nuestros dias, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, p. 

224. 
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e ele de martelo em punho, olhando directamente a enorme águia alemã sobre a 

suástica, e, também, os nus em bronze de Arno Breker (1900-1991).  

Nem um filme intitulado La Révolution de Mai António Ferro deixaria faltar em Paris. 

De salientar que esta obra de propaganda (habilíssima e inovadora) de António Lopes 

Ribeiro (1908-1995), que dela se orgulharia até ao fim da sua longa vida, tivera como 

guionistas António Ferro e próprio realizador, sob os pseudónimos de Jorge Afonso e 

Baltazar Fernandes, respectivamente. Desta película diria João Bénard da Costa (1935-

2009): 

Lopes Ribeiro conta que antes dele, Ferro convidou sucessivamente para a realização 

Leitão de Barros, Jorge Brum do Canto e Chianca de Garcia e que todos recusaram. E o 

acolhimento ao filme (…) foi discreto, para dizer o mínimo. Ninguém se lembrou de 

insistir mais em tal género de fitas, (…). Aliás, o mais curioso exemplo dessa 

colaboração das ‘imagens com a história’ consiste na extensa passagem de Revolução 

de Maio em que Lopes Ribeiro montou, com a ficção, o documentário do discurso de 

Salazar em Braga. Muito tempo depois, o realizador afirmou que essa ideia 

(‘actualidades’ mais ‘ficção’) lhe viera da sua estada na URSS em 1929 e dos filmes de 

‘agit prop’ de Dziga Vertov...896  

Outra coisa que o chefe do SPN não deixou faltar em Paris foi o fado, algo pouco falado 

quando se recorda essa jornada parisiense, porventura visto que por cá se arquitectavam 

então ataques cerrados contra essa nossa manifestação artística. Através de uma 

brochura, existente na Torre do Tombo, sabe-se que a Exposição Internacional de Paris 

de 1937 contou com uma noite portuguesa, a 28 de Junho, com fados de Lisboa e 

canções da província, por Maria Albertina (1909-1985) e Tomás Alcaide (1901-1967), 

sendo o acompanhamento à guitarra e à viola de Macedo de Freitas e Armando 

Machado. Pode dizer-se que eram dois artistas do canto de gabarito, embora de géneros 

muito diferentes. Cantadeira de fado, actriz de revista, opereta e folclore e também de 

cinema (apareceu a cantar, nomeadamente, em A Canção de Lisboa e Camões), Maria 

Albertina, natural de Ovar, teria uma carreira longa e com os favores do público. 

Quanto a Tomás Alcaide, nascido em Estremoz, foi um dos melhores tenores 

portugueses, com uma carreira internacional que a Segunda Guerra Mundial havia de 

prejudicar grandemente. Depois do curso do Colégio Militar, tentou Medicina em 

Coimbra por pouco tempo, dado que sua voz de beleza incomum o levaria a enveredar 

pela carreira artística. Cedo pisou o palco do São Carlos, estudou depois em Milão e a 

                                                             
896

 -  Cf. João Bénard da Costa, Histórias do Cinema, Lisboa, INCM, 1991. 
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sua presença tornou-se habitual nos teatros de ópera italianos mais importantes, 

incluindo a Scala milanês; actuou em grandes cidades da Europa, Estados Unidos e 

América do Sul, interpretando o repertório clássico, mas quando estava no auge das 

suas faculdades viu limitarem-se os contratos e as deslocações devido à guerra. Em 

1948 decidiu pôr um ponto final na carreira operática, passou a fazer parte dos quadros 

da Emissora Nacional e, na década de 60 do século passado, dirigiu a Escola de Canto 

do Teatro da Trindade e exerceu os cargos de mestre de canto e encenador da 

Companhia Portuguesa de Ópera. Não conseguimos apurar se ambos os artistas 

cantaram fados. E isto porque Alcaide gostava da trova lisboeta (começara pelas toadas 

coimbrãs) e não hesitou certa vez em fazer ouvir a sua voz no rigoroso, em pleno Retiro 

da Severa, facto que os jornais da especialidade noticiaram. Certa vez, numa entrevista, 

o poeta e jornalista João Linhares Barbosa perguntou-lhe se ele já cantara fado alguma 

vez no estrangeiro — e ele responderia que sim, precisando: em Genebra e Paris.897
 

Tanto Maria Albertina como o antigo menino da Luz deixaram gravações. Sabe-se que a 

noite portuguesa incluiu uma conferência dialogada entre Fernanda de Castro e António 

Ferro, com ilustrações pelos bailarinos Francis e Ruth, musicadas por maestros como 

Frederico de Freitas, Rui Coelho e Alexandre Rey Colaço, sob inspiração de varinos, 

fados e danças das províncias, envergando trajes regionais segundo maqueta de Maria 

Adelaide Lima Cruz e Bernardo Marques.898
   

O saldo da Exposição de Paris de 1937 foi considerado pelo SPN largamente positivo, 

embora lhe pusesse a termo não poucos problemas de mínima credibilidade, devido à 

persistência de Ferro em incongruências propagandísticas insustentáveis. Uma parcela 

desse êxito, salientado por alguns jornais franceses, ficaria a dever-se à acção dos 

arquitectos Jorge Segurado e Keil do Amaral, o primeiro responsável técnico do 

pavilhão português, que contou com decorações de Fred Kradolfer e Bernardo Marques,  

Carlos Botelho, José Rocha, Emmérico Nunes, Paulo Ferreira, Tom, Maria Keil e 

Adelaide Lima Cruz. Além da já citada estátua de Salazar, exibia-se uma de Carmona, 

obra de muito pouca inspiração de António da Costa. Salvador Barata Feyo fez três 

baixos-relevos representando figuras históricas, Luís Fernandes também produziu 

trabalhos dessa natureza, enquanto outras tarefas artísticas foram levadas a efeito por 

António de Azevedo, Henrique de Bettencourt, António Duarte e Canto da Maia. As 

                                                             
897

 - João Linhares Barbosa, ‘Alcaide cantou o fado no Retiro da Severa’, in Guitarra de Portugal, 

edição de 31 de Maio de 1936. 
898

 - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, brochura pertencente ao Arquivo Salazar, cota AOS/CO/PC-

12B, 9.ª subdivisão. 



449 

 

ampliações fotográficas estiveram a cargo de Mário Novais e Alvão, cabendo a 

Francisco Smith pintar um quadro a óleo representando a cidade de Faro, ficando  

outras produções pictóricas a cargo, nomeadamente, de Abel Manta, Jorge Barradas, 

Lino António, Dordio Gomes, António Soares, Eduardo Malta, Estrela Faria, Júlio 

Santos, Guilherme Camarinha e Sousa Lopes. Numa informação à Imprensa francesa, 

ficava-se a saber que o comissário-geral adjunto da nossa representação era António Eça 

de Queiroz, um dos filhos do escritor, que desempenhava as funções de subdirector do 

SPN. Os produtos de excelência, como o vinho do Porto, tiveram direito a pavilhão 

próprio para degustação, podendo ver-se, flutuando no Sena, uma embarcação de pesca 

à sardinha e um imponente barco rabelo. Apostara-se assim numa subtil folclorização da 

realidade, confundindo-a tanto quanto possível com uma maneira peculiar (e porventura 

simpática) de estar num mundo cada vez mais agressivo e prenunciador de tempos 

terríveis. Um Grand Prix899 premiaria este apelo a uma simplicidade só aparentemente 

simplória.     

O próximo desafio internacional do SPN, aprazado para Nova Iorque, seria de índole 

muito diferente, capaz de pôr à prova o engenho do propagandista-mor do regime. Se a 

mostra da capital francesa ainda obedecera à lógica das grandes exposições universais 

do passado,900
 os Estados Unidos pretendiam, na sua New York World’s Fair, através de 

efeitos especiais, visualizar o futuro, apontar o que de bom a técnica, nas suas 

capacidades julgadas infinitas, tinha para oferecer, dentro de um quadro de globalização 

muito caro aos americanos e muito pouco recente, como por vezes se julga. Excepção 

feita a alguns membros da élite intelectual da futura superpotência, os cidadãos comuns 

não nutriam quaisquer dúvidas sobre a excelência do american way of life, que deveria 

ser exemplo da nova civilização do amanhã. Lembre-se que o maior nome da 

arquitectura americana de então, Frank Lloyd Wright (1869-1959), se mostrava 

impermeável a qualquer influência europeia, embora simpatizasse com algumas ideias 

vindas do Oriente, nomeadamente do Japão, onde desenharia o Imperial Hotel de 

Tóquio. Num país que venerava a máquina e a mecanização do dia-a-dia, tendo como 

símbolo o automóvel, pareceria inaceitável, à primeira vista, um regime cujo chefe 

                                                             
899

 - A crer em testemunhos e notícias saídas na Imprensa parisiense, os franceses parecem ter gostado da 

representação portuguesa, justificando-se assim esta distinção alcançada colectivamente, dado que ainda 

houve algumas concedidas individualmente. 
900

 - Este aspecto é focado por Margarida Acciaiuoli, in Exposições do Estado Novo: 1934-1940, p. 77, 

fundamentando-se em opiniões de Maurice Barret  e, sobretudo, Maurice Isaac.  



450 

 

demonizava a deificação da aparelhagem que diminua o homem,901 continuando a 

defender a retrógrada vida simples e a duvidosa limpidez de hábitos preconizada desde 

o início pelo Estado Novo. Por outro lado, estando já em preparação as comemorações 

do Duplo Centenário da Fundação e da Restauração da nacionalidade e a Exposição do 

Mundo Português, possíveis representações no certame nova-iorquino e naquele que 

devia decorrer na outra costa, mais concretamente na cidade californiana de São 

Francisco, apresentar-se-iam aos olhos de Salazar como algo pouco atraente, tanto mais 

que não lhe agradava gastar em obras passageiras o que se podia gastar, dentro do 

país, em obras definitivas.902 Isto para já não se falar das desconfianças que o supremo 

dirigente lusitano nutria em relação ao país do dólar. O director do SPN, por seu turno, 

como jornalista viajado e culto, percebia a importância da presença portuguesa nos 

EUA, onde éramos praticamente desconhecidos como nação, apesar da existência de 

uma relativamente numerosa comunidade de nacionais e luso-descendentes, tanto numa 

costa como na outra. Estava assim escolhido o tema-alvo da nossa representação, a 

vocação andarilha nacional, os nossos esforçados emigrantes   e o comissário-geral 

António Ferro, numa altura em que também ia tutelar o turismo,903 com a apertada 

dotação de seis mil contos, deveria pô-los a par do que por cá se convencionara 

considerar um futuro radioso, ou seja, a subalternização da técnica e o primado da 

apologia do passado, das tradições e, claro, a crença indefectível nas capacidades 

realizadoras do Estado Novo, instrumento para se atingir a felicidade segundo os 

axiomas salazaristas.  

Com os fortes ventos de guerra reinantes na Europa e o conflito civil na nação vizinha 

(a República Espanhola só em 1939 seria esmagada), havia que apostar também na 

continuação da ideia da nação ordeira e pacífica, algo muito do agrado dos nossos 

                                                             
901

 -  Em 17 de Abril de 1937, o Presidente do Conselho, ao receber uma embaixada da colónia 

portuguesa no Brasil, aproveitara para expender, mais uma vez, as suas conhecidas opiniões sobre o 

progresso (cf. A. de Oliveira Salazar, in Discursos e Notas Políticas, Coimbra, 1937, vol. III, 2ª ed., p. 

277), e, por isso, a representação nacional nos EUA teve logo balizas bem definidas, como se pode 

verificar no artigo publicado na edição de 1 de Junho de 1938 pelo Diário de Notícias, intitulado ‘A 

participação de Portugal na Exposição de Nova York’.     
902

 - 
 
Cf. declarações no Diário de Notícias, edição de 3 de Junho de 1938. 

903
 - No início de 1939, as atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Turismo transitam, 

definitivamente, para o director do SPN, que, em Fevereiro do mesmo ano, entrega o Galo de Prata a 

representantes da ‘aldeia mais portuguesa de Portugal’, Monsanto da Beira, vencedora do concurso 

inventado em 1938. Ferro cometera ao SPN, entretanto, a produção do Jornal Português, ‘a única revista 

de actualidades cinematográficas produzida em Portugal, com continuidade’ (cf. Catorze Anos de Política 

do Espírito...). Em 1939, além de comissariar os pavilhões de Portugal nas exposições de Nova Iorque e 

São Francisco, Ferro promoveu a inauguração do primeiro posto de turismo fronteiriço, em Vilar 

Formoso, e organizou uma quinzena portuguesa em Londres, com conferências, sessões de cinema, 

concertos e diversas recepções.     
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emigrantes, geralmente conservadores, como Ferro bem sabia, permeáveis a 

manifestações nacionalistas que lhes conferissem alguma visibilidade junto das outras 

comunidades étnicas do enorme país. Poderia o comissário português ter feito outras 

opções ou, pelo menos, tentar introduzir algumas nuances à doutrina oficial? Estaria ele 

informado sobre a realidade americana? A dúvida tem a sua razão de ser, porque ele já 

por lá andara há alguns anos904… e não poupara em lugares-comuns e estereótipos.905
 

Superados os anos da Grande Depressão, desencadeada pelo crash da Bolsa de 1929 

(em 1932, há 12 milhões de desempregados),906 a  Exposição de Nova Iorque, que 

decorrerá em Long Island, deve ser um lugar para se sonhar o futuro (ainda vem longe o 

dia 7 de Dezembro de 1941, quando a Marinha imperial japonesa atacará a esquadra 

americana do Pacífico, em Pearl Harbor, no Hawai, sem declaração de guerra)   e, 

talvez por isso, os seus dois mais importantes símbolos, um grandioso obelisco de 215 

metros de altura e um perisfério, deveram-se a nomes muito conhecidos dos palcos da 

Broadway, Norman Bel Geddes e Henry Dreyfuss. Há que creditar-se ao primeiro o 

impressionante projecto Futurama da General Motors, patente na World’s Fair.907 

Quanto a Henry Dreyfuss908  era o responsável pela Democracity, cidade de um mítico 

                                                             
904

 - Com efeito, Novo Mundo, Mundo Novo, Lisboa, Portugal-Brasil, e Hollywood, Capital das Imagens, 

Lisboa, Portugal-Brasil, foram dados à estampa, respectivamente, em 1930 e 1931. 
905

 - Abundam as frases como estas: «Rostos familiares, rostos portugueses, da cor da terra, da cor da 

saudade, morenos e tristes. Sinto o desejo, a tentação de cumprimentar, de acenar, de dizer adeus a este, 

àquele, a um que parecia da minha família, a outro que parecia meu amigo...», António Ferro, in Novo 

Mundo, Mundo Novo, Lisboa, Editora Portugal-Brasil, 2ª edição, 1930, p. 84. 
906

 - Viveram-se situações terríveis, documentadas num caudal de obras literárias e cinematográficas 

durante a Depressão  e só a chegada ao poder do presidente democrata Franklin Delano Roosevelt 

(1882-1945), com a sua política de New Deal, entre 1933 e 1939, conduzirá a um dinâmico programa de 

recuperação através de vastas reformas sociais e económicas, alargando-se as actividades do Governo 

federal em diversas frentes. A recuperação traz de volta o velho sentimento isolacionista que a 

participação na Primeira Guerra Mundial quebrara. A maioria da população aceita de bom grado o 

Neutrality Act de 1937, pois sente nada ter a ver com as querelas do Velho Continente. 
907

 - Depois de assinaláveis contributos para o teatro americano e trabalhos cenográficos para a 

Metropolitan Opera de Nova Iorque (desenhou, produziu ou dirigiu mais de duas centenas de 

espectáculos, entre óperas, peças de teatro e musicais, também tendo colaborado em filmes), ajudando a 

afastar o naturalismo com cenários funcionais, Norman Bel Geddes (1893-1958) visitou a Exposição 

Internacional de Artes Decorativas de Paris, em 1925, e, nos anos finais dessa década, começou a dedicar-

se ao design industrial, criando uma organização na qual trabalhavam cerca de duas mil pessoas. Embora 

tenha concebido formas para os mais diversos produtos, incluindo carroçarias para automóveis, Bel 

Geddes viveu um dos seus momentos mais altos com o Futurama da General Motors, desenhado para a 

New York World’s Fair. A sua versatilidade levou-o, inclusivamente, a criar equipamentos e a 

desenvolver técnicas destinadas às Forças Armadas dos EUA. Escreveu livros sobre os mais variados 

assuntos e deixou uma autobiografia publicada depois da sua morte, Miracle in de Evening, abordando 

sobretudo as suas experiências teatrais, que ocorreram em diversos países.      
908

 - Nova-iorquino, Henry Dreyfuss (1904-1972) começou a desenhar cenários para a Broadway  com 

apenas 17 anos, e, em 1929, fundou a primeira empresa de design industrial, para pôr em prática a ideia 

de trabalhar em estreita ligação com a fabricação, ou seja, desde a concepção de um produto até à 

embalagem para o mesmo. Isso não o impediu de continuar a conceber cenários para espectáculos na 

Broadway. Trabalhando para a Bell Telephone Laboratories, deu forma a uma apreciável gama de 
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2039, figurada no Perisfério, que mostrava como se poderia atingir o equilíbrio através 

da racionalidade, disciplinando um vasto espaço com um Centertron, destinado a 

serviços de ordem diversa, incluindo culturais, sociais e educativos, que se mostrariam 

aptos a suprir as necessidades diárias de 250 mil pessoas, entre utentes e trabalhadores 

de múltiplas especialidades. Os cidadãos da ficcionada Democracity, que poderiam 

ascender a milhão e meio, teriam as suas residências repartidas por 70 cidades-satélites, 

algumas apenas para habitação (Pleasantvilles) e outras que, como o nome indicava 

(Millvilles), albergariam unidades industriais de média dimensão e poderiam conter nos 

seus limites zonas de habitação unifamiliar. Todo este conjunto de um centro rodeado 

de racionais urbes, onde abundavam as vias rápidas de acesso entre os diversos espaços, 

estava imerso, como era lógico, numa multiplicidade de zonas verdes amplas, 

permitindo usos agrícolas ou simples usufruto aos felizes habitantes da futura urbe-

modelo, que radicava, em termos de inspiração, nas ideias expendidas pelo filósofo da 

arquitectura Frank Lloyd Wright, quando concebeu a sua Broadacre City, na primeira 

metade da terceira década do século passado. A grande potência industrial, que tinha 

então em Nova Iorque o seu coração  e iria desenvolver-se tecnologicamente de 

forma ainda inimaginável com a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial  não 

deixava assim de explanar as suas potencialidades imensas naquela World’s Fair que 

dezenas de milhões de pessoas visitariam. Se o diorama City of Light, da Edison 

Company, fez furor, a nação que elegera como símbolo moderno de independência o 

automóvel  corporização metálica do individualismo fundador nacional  não 

poderia deixar de exibir os seus mais recentes e sofisticados modelos nos stands das 

marcas internacionalmente comercializadas. Seria a General Motors, com a citada 

Futurama, que mostraria a interacção dos espaços (urbanos e rurais) nas décadas 

vindouras com a máquina omnipresente, que precisava de dispor, para cumprir a sua 

missão de elo e símbolo, de múltiplas veias e artérias no vastíssimo território eregido 

em corpo. Fez furor este vasto local de efeitos especiais, que levava o visitante, 

comodamente sentado numa poltona, a empreender uma viagem virtual do Altântico ao 

Pacífico, vencendo a alta velocidade, em veículos futuristas, todos os acidentes naturais, 

graças a grandes obras de engenharia. Patrocinada por grupos económicos ligados à 

cidade e ao Estado de Nova Iorque, tendo como figura mais visível desse conglomerado 

                                                                                                                                                                                   
telefones  e também desenhou o interior dos famosos aviões comerciais Super G Constellation, 

fabricados pela Lockheed. São seus, igualmente, os interiores do transatlântico Independence. Grande 

teórico do design industrial, que ensinou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, escreveu dois 

livros considerados importantes pelos especialistas: The Measure of Man e Designing for People.      



453 

 

de interesses o comissário do evento, Grover Whalen (1886-1962),909 a World’s Fair 

constituía uma oportunidade de urbanizar e desenvolver uma área menos favorecida de 

Long Island. Já se sentia, portanto, que o mundo tinha uma nova capital do outro lado 

do Atlântico, cabeça de uma potência industrial com capacidade de assumir o 

transitório como sua expressão definitiva,
910

 definição curiosa do às vezes leviano 

António Ferro. Ali podiam ensaiar-se todas as utopias, nos mais diversos domínios, com 

relevo para o científico e o artístico, e, neste último, tanto as formuladas por americanos 

como por estrangeiros, entre os quais o Le Corbusier (1887-1965) da Cidade Radiosa911, 

porque os americanos possuem por definição o segredo do melting pot. Dessa 

singularidade pretendia o nosso comissário dar um quinhão a Portugal, implicando no 

caso o Infante D. Henrique, Fernão de Magalhães com a sua circum-navegação 

(espanhola); não hesitou, sequer, em nacionalizar o ingrato Cristóvão Colombo e 

realçou a contribuição dos nossos emigrantes (operários, agricultores, pescadores) na 

construção dos EUA e até no nascimento do seu teatro, como figurantes das primeiras 

produções de Eugene O’Neill (1888-1953). O já então Prémio Nobel e futuro sogro 

(contrariado) de Charlie Chaplin conheceu de certeza muitos portugueses nos seus 

tempos de vadiagem e também nos Provincetown Players. Quanto à Fair propriamente 

dita, como que anunciada pelo fox-trot dos irmãos Ira e George Gershwin, Dawn of a 

New Day (o criador de Rhapsody in Blue morrera em 1937), era um nunca mais acabar 

de motivos de interesse para o grande público, como o stand dos Community Interests, 

que apresentava a mulher liberta das tarefas caseiras pela tecnologia  e que tudo podia 

encomendar pelo telefone , até aos inventos mais futuristas, como o Rocketport, para 

viagens virtuais a Marte. Como sempre, algumas das antevisões já faziam parte da 

formação de um clima propício à sua aceitação como realidades muito próximas. Sem a 

comparência da Alemanha do III Reich, mas registando a presença da futura aliada dos 

EUA na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, com um pavilhão concebido por 

Boris Iofan (1891-1976),912 tal como o de Paris, as representações dos diversos países 

                                                             
909

 - Margarida Acciaiuoli, in Exposições do Estado Novo: 1934-1940 (passim e nas notas ao capítulo 

dedicado à nossa presença nestes eventos em solo americano), alude a esta dinâmica personagem e 

assinala a existência de uma autobiografia, Mr. New York, publicada em 1955.   
910

 - António Ferro, in Novo Mundo, Mundo Novo, p. 138. 
911

 - Ideia presente nos considerandos de Margarida Acciaiuoli, in Exposições do Estado Novo: 1934-

1940, pp. 80-81.   
912

 - Boris Iofan é um dos arquitectos por excelência do período estalinista, que marca o regresso da 

tendência académica e a derrota definitiva daqueles que pensavam ser possível modernizar a arquitectura 

soviética. Julgado pelas autoridades como demasiado elitista, o construtivismo conhece um ponto final 

em 1932 e os arquitectos mais avançados, como era o caso de Ivan Leonidov (1902-1959), saem 
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seguiam um classicismo modernizado ou adoptavam o chamado estilo internacional, 

resumindo: arriscavam pouco em termos de projectos de futuro. O mesmo se iria passar 

com Portugal, com um pavilhão concebido numa dezena de dias por Jorge Segurado,913 

o arquitecto da confiança de Ferro, que, sem se submeter a concurso, devia ter em mente 

traçar uma obra para albergar material que desse aos visitantes a possibilidade de julgar 

do que seja Portugal de Amanhã através de algumas verdades essenciais sobre o 

Portugal de Ontem e de Algumas afirmações essenciais sobre o Portugal de Hoje.914
 

Para acentuar o carácter mais português do empreendimento, recorreu o arquitecto a um 

individualizante ar acastelado no corpo cilíndrico do pavilhão nacional, anuladas as 

alusões modernas, mas acentuadas as identificações nacionais também com a presença 

na fachada, além de imenso quadrado (sugerido pelo próprio Presidente do Conselho), 

de um enorme escudo nacional sobre a entrada principal, marcando a dominante 

ideológica da obra e indo contra o que da concepção geral dela deveria possuir o 

respectivo autor.915 Outros elementos, como a estatuária  um infante D. Henrique de 

Ruy Gameiro (1907-1935) em pose piedosa  acentuavam a fácil e imediata 

legibilidade do espaço pelos netos da velha Lusitânia, mas, mesmo assim, não fosse o 

diabo tecê-las, ainda se lhe colocou o nome do País em imponentes e modernos 

caracteres. Obras de muitos artistas ali puderam ser apreciadas, desde Bernardo 

Marques, Botelho e Dordio Gomes (1890-1976) a Francis Smith, Varela Aldemira e 

Martins Barata, passando por Maria de Lourdes Melo e Castro e Raquel Roque 

Gameiro, num conjunto demasiado ecléctico para ser representativo de um momento 

determinado. À sala do Turismo e Arte Popular, situada num piso mais elevado e 

aconselhada como bom início da visita, acedia-se por uma escada, onde em nichos se 

podiam admirar os figurinos vestidos com trajos regionais, obra sem dúvida de grande 

rigor assinada por Tomás de Mello, que em Paris fora largamente elogiada. A parte 
                                                                                                                                                                                   
definitivamente de cena, para deixarem o caminho livre aos velhos projectistas dos tempos do czar, 

reabilitados por Estaline para conceberem empreendimentos monumentais, como o metropolitano de 

Moscovo, construído entre 1933 e 1935. Em 1933, juntamente com Gelfreikh e Chtchuko, Iofan mostra 

uma visão grandiosa do que deverá ser o gigantesco Palácio dos Sovietes, cujo concurso, em 1931, 

suscitara o interesse de arquitectos como Gropius e Le Corbusier.     
913

 - Esta escolha directa do arquitecto que desenhara a Casa da Moeda, obra de indiscutível qualidade 

estética no conjunto da arquitectura do Estado Novo, não parece ter provocado descontentamento entre os 

seus pares. Segurado desde há muito que formava equipa com Ferro. 
914

 - Cf. ‘Portugal na Exposição de Nova York’, in Diário de Notícias, edição de 3 de Junho de 1938.  
915

-  A intervenção de Salazar no projecto foi relatada a Margarida Acciaiuoli pelo pintor Paulo Ferreira 

 e terá ocorrido porque o governante achou o pavilhão desequilibrado (cf. Exposições do Estado Novo: 

1934-1940, p. 104). Quanto à arquitectura exterior daquele, toda ela plena de decorativismos, é um facto 

que Jorge Segurado, no catálogo do I Salão dos Independentes (1930), p. 25, escrevera e bem: Quando 

para se caracterizar um edifício se recorre aos emblemas decorativos, não se faz indubitavelmente 

Arquitectura. Faz-se com certeza  Arquitectura, de dentro para fora, e não de fora para dentro.      
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ligada ao turismo incluía reproduções fotográficas das ilustrações de Bernardo Marques 

e Tomás de Mello para o livro de António Ferro, Portugal, the rainbow of Europe, bem 

como maquetas que já tinham alcançado êxito na capital francesa. Numa antecâmara, 

vitrinas muito grandes deixavam ver produtos nacionais destinados à exportação. 

Seguia-se, para o visitante, a elucidação da antiguidade da pequena casa lusitana, 

grande potência colonial, a apologia do humilde salvador da Pátria,916 tudo num 

palavreado destinado a comparar Salazar às grandes figuras do passado, como o infante 

D. Henrique, que dominava a sala dita do Descobrimento do Atlântico, com uma 

alegoria à sua vida e à Escola de Sagres num baixo-relevo polícromo, trabalho em 

cerâmica de Barradas. Tutelada por um simbólico padrão, via-se uma habilidosa e 

imaginativa construção de Fred Kradolfer sobre a descoberta (faseada) do Atlântico, 

apoiada em cinco globos de tamanhos progressivos munidos de miniaturas de caravelas, 

com as rotas para os diversos destinos devidamente assinaladas. Informação adicional 

era dada por legendas que partiam do chão e evoluíam pelas paredes, ligadas a um 

grande planisfério com as navegações representadas em relevo, vendo-se reproduções 

de mapas e documentos da época. Seguia-se a sala dedicada a Cristóvão Colombo, cuja 

imagem era tema de uma tela de António Soares (1894-1878), de grandes dimensões, 

que se contrapunha à carta iluminada (obra de Manuel de Melo Correia) dirigida pelo 

navegador a D. João II, em 1488, oferecendo-lhe os seus serviços. Um grande códice 

estava aberto na página que mostrava a residência madeirense do descobridor do Novo 

Mundo, caindo do tecto uma esfera armilar de belo efeito imaginada pelo artista suíço. 

O visitante acedia, em seguida, à sala da Expansão Portuguesa no Mundo, destinada a 

demonstrar as viagens feitas ao continente americano antes do navegador dos Reis 

Católicos. Havia alusões às navegações de João Vaz Corte-Real à Terra Nova, de João 

Fernandes Labrador e Pedro de Barcelos à região que tomaria o nome do primeiro e à 

Gronelândia, e de Gaspar Corte-Real ao estreito do Hudson, bem como o descobrimento 

da Califórnia por Cabrilho, que podia observar-se na reprodução da bela estátua de 

Álvaro de Brée (1903-1962). Uma considerável quantidade de gráficos, mapas, 

reproduções de manuscritos e pinturas alegóricas mostrava as navegações lusas pelas 

quatro partidas, com relevo para o Brasil, havendo (nomeadamente) alusões à acção 

civilizadora dos missionários católicos. Informado sobre os feitos dos seus anfitriões, o 

visitante podia passar à observação da sala com o Planisfério Luminoso, fabricado em 

                                                             
916

 - Do texto de Ferro patente no catálogo da nossa participação no evento.  
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cortiça e com os trajectos marítimos da epopeia lusa em cores diferenciadas, que quem 

quisesse podia iluminar desde que premisse um botão. Engenho original, precursor até, 

não pode ter deixado de provocar interesse no país da tecnologia. Perto, numa vitrina, 

encontravam-se um astrolábio e o sextante adaptado à navegação aérea pelo almirante 

Gago Coutinho (1869-1959), pois também a primeira travessia em avião do Atlântico 

Sul (Sacadura Cabral-Gago Coutinho), efectuada em 1922, se encontrava assinalada no 

Planisfério. Nos espaços reservados à actualidade, garante desse passado e anunciadora 

do futuro, que começavam no baixo-relevo de Henrique de Bettencourt (c.1905-1939), 

mostrando os sustentáculos do Estado Novo, a família e as Corporações, com remissão 

para uma simbólica cristã, que estas últimas também podiam assumir na representação 

dos pescadores, seguindo-se a Justiça e a Assembleia Nacional, com signos tradicionais 

e eficazes, mas, à cautela, o todo era iluminado por legendas clarificadores. Ao lado, 

uma grande árvore resumia metaforicamente, na sua estrutura, desde a raiz à copa, a 

fórmula organizativa imposta pelo regime. A Legião e a Mocidade Portuguesa surgiam 

em ampliações fotográficas, enquanto em paredes frente-a-frente se podiam ver uma 

cabeça de Salazar em bronze, da autoria de Barata Feyo (1899-1990), e a célebre frase 

do Presidente do Conselho: Estudar com dúvida, realizar com fé. Gráficos sobre a 

recuperação económica e financeira do País procuravam demonstrar, através do 

paralelismo oferecido ao visitante, que ali estava um alto infante, que apenas por 

desfasamento de época não pertencera à Ínclita Geração… De salientar, nesta parte 

reservada ao Presente, as alegorias pictóricas de Botelho e Bernardo Marques sobre 

diversas actividades económicas e culturais, fotomontagens de Mário Novais de 

monumentos restaurados e de infra-estruturas de natureza múltipla  e um mapa em 

relevo do País, da autoria de Jorge Matos Chaves, que fechava o ciclo. O passo seguinte 

já era a antevisão do Futuro, representado num corpo separado, com um terraço, ao qual 

se acedia percorrendo, primeiro, uma simbólica passerelle em linha recta (os anos a vir) 

e, depois, subindo uma escada não menos simbólica. Assim se chegava à encenação dos 

tempos vindouros, representados por uma enorme fotomontagem com chaminés de 

fábricas em consonância com campanários e outros signos quer construídos quer 

naturais, um friso escultórico e um baixo-relevo. Era O Mundo de Amanhã, que tinha no 

baixo-relevo evocativo da simplicidade estado-novista, porventura, a sua peça mais 

interessante, dado que saira das mãos de Canto da Maia (1890-1981). Tudo apelava à 

paz, à concórdia e à serenidade  e também ao comedido progresso, num todo 

oferecido como santo e cristianíssimo legado, pelo regime salazarista, aos seus 
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compatriotas de amanhã. O pavilhão português tinha, ainda, outros motivos de interesse 

para o visitante, no seu recinto exterior, como o baixo-relevo de Barata Feyo, 

representando Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Luís de Camões, próximo da 

entrada principal, e a sua estátua Raça, localizada no topo do jardim. Sobre um pedestal 

de mosaico, um anjo com aspecto de guerreiro, segurando na dextra enorme espada e 

tendo na sinistra os símbolos imperiais, chamaria a atenção para o pequeno país com 

vastos territórios além-mar, numa descontinuidade geográfica que nem por isso lhe 

retirava o estatuto de grande. Também uma réplica da tão falada Pedra de Dayton, que 

provaria a chegada dos portugueses antes de quaisquer outros europeus à América, seria 

certamente motivo de interesse. Impunha-se às demais obras escultóricas do exterior 

uma réplica de estátua de Cabrilho, trabalho cheio de força e originalidade de Álvaro de 

Brée, e claro, também podia ser admirado o painel cerâmico de Paulo Ferreira que Ferro 

resolvera crismar, na Exposição de Paris de 1937, como Lisbonne aux mille couleurs. 

Pensamos que este retrato de Portugal levado ao estrangeiro pelo Estado Novo, que 

parece ter funcionado em Paris, representava grande contraste em relação ao tema 

proposto pelos anfitriões norte-americanos, devendo inserir-se assim, sem desprimor 

para os artistas e técnicos que nele colaboraram, num choque de mentalidades 

demasiado difícil de superar. Com o natural recuo, poder-se-á dizer que cada um joga 

com as cartas que possui, mas as nossas, não apenas apresentavam tudo menos um 

mundo novo ao novo mundo, usando o título do livro de Ferro, como nos mergulhavam 

numa ficção onde se vegetava num tempo suspenso, porventura sem atmosfera viável. 

Como não podia deixar de acontecer, o fado esteve presente no nosso pavilhão nova-

iorquino, na pessoa de Ercília Costa  (1902-1985), cantadeira e actriz de revista de 

grande êxito, que fez muitas digressões ao estrangeiro. Também conhecida pela Santa 

do Fado, pelo seu hábito de cantar de mãos postas, terá dado com toda a certeza o 

melhor do seu talento, mas os olhos de muitos americanos estavam postos numa outra 

artista nascida em terras lusas, mais propriamente em Marco de Canaveses e que, nesse 

ano de 1939, fazia grande êxito na Broadway, na revista Streets of Paris: referimo-nos, 

claro, à grande vedeta brasileira Carmen Miranda (1913-1955), que, mais tarde, seria 

estrela em Hollywood, cheia de exotismo e glamour.  Quanto ao tal orgulho a despertar 

no público alvo, nos emigrantes e seus descendentes  a imperiosa razão capaz de 

arrancar alguns milhares de contos das mãos avaras de Salazar , não nos parece que 

seja hoje possível avaliar os verdadeiros resultados ou, retrospectivamente, conjecturar 

válidas alternativas. Algumas palavras para a presença na Golden Gate Exposition, em 
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São Francisco, inaugurada em Março de 1939. Para já o investimento fora muito mais 

modesto, como se via pelo próprio pavilhão, sendo a nossa participação assegurada pela 

mesma equipa artística da exposição nova-iorquina. Se o projecto de Segurado para 

Nova Iorque figura, sem sombra de dúvida, entre as suas obras mais desinteressantes, 

destituída de um rasgo de imaginação, folcloricamente acastelada e com uma sobrecarga 

de simbolismos primários, o da Golden Gate International Exposition prima por um 

confuso tradicionalismo. De acordo com a imprensa portuguesa de então, o nosso stand 

é dominado pela estátua de Cabrilho, o navegador português que em 1542 descobriu a 

Califórnia, classificando de magnífico o trabalho escultórico de Álvaro de Brée, que, 

aliás, seria oferecido pelos emigrantes portugueses ao Estado californiano. Diz a notícia 

que na parte histórica, com valiosa documentação e interessantes painéis feitos sobre 

trabalhos de cartografia do século XVI, quer na parte referente à actualidade, nos 

diversos aspectos do Estado Novo, a representação portuguesa é brilhante (...).917  

Tínhamos o trunfo histórico não apenas de ter sido um português a crismar de Pacífico o 

oceano daquelas paragens, mas também a certeza de que João Rodrigues Cabrilho 

demandara antes de qualquer outro aquelas terras. Espinhosa tarefa esta, no entanto, de 

explicar aos americanos que ambos os navegadores trabalhavam para os soberanos 

espanhóis, numa espécie de regime de mercado livre, sem que isso no século XVI 

constituísse traição por aí além... De qualquer forma, a mostra pode ainda hoje ser 

apreciada, pelo menos para se ficar com uma ideia, nos documentários Cavalcade a San 

Francisco e Night descend on Treasure Island, que revelam um ambiente de festa 

proporcionado pelos muitos pavilhões, numa ampla zona de San Francisco Bay, ligada 

à Ilha do Tesouro. Os americanos da bela cidade da costa do Pacífico estavam 

maravilhados, sobretudo, com o número de obras de arte preciosas presentes nas 

diversas representações.  

Voltemos à nossa santa terrinha, mais concretamente à Lisboa de 1940, que ficaria  

marcada pela apoteose da governação salazarista, a Exposição do Mundo Português, 

inaugurada em 2 de Junho, de 1940, enquanto mais ou menos intensamente o País 

sentiria, nesse mesmo ano, o ressoar das comemorações do duplo centenário 

(instauração da independência e sua restauração). António Ferro foi muito 

subalternizado em relação ao grande evento de Belém, que viu ser-lhe confiada a tarefa 

de dar corpo à Secção Etnográfica Metropolitana da Exposição. Sobre ela, como parecia 

                                                             
917

 - Cf. Diário de Notícias, edição de 3 de Março de 1939.  
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hábito, teceria de imediato ideias muito precisas  e deveria considerar uma sorte 

poder ter o autor dos pavilhões de Nova Iorque e São Francisco, Jorge Segurado, como 

seu directo colaborador.   

De salientar que o estado-maior do magno evento transmitia uma ideia precisa do tom 

geral dominante: pôr em evidência a faceta muito peculiar da nossa viagem através dos 

séculos, vibrante de nacionalismo (não raras vezes) primário. A coordenação histórica 

estava confiada a Gustavo de Matos Sequeira (1880-1962),918 jornalista de grande 

erudição, crítico teatral e ímpar estudioso de Lisboa, mas muito longe de poder 

considerar-se um historiador de vulto. Leitão de Barros, artista de incontestável bom 

gosto, eterno habilidoso, recebera o pelouro dos serviços externos  e como 

comissário-geral adjunto, por obra e graça de Duarte Pacheco, surgia o seu amigo e 

também engenheiro Sá e Melo. O único membro da comissão que não era técnico de 

ideias gerais, perdoe-se-nos a expressão, chamava-se Gomes de Amorim, um 

engenheiro agrónomo de profissão que tivera papel relevante na florestação do parque 

de Monsanto e devia encarregar-se dos espaços verdes da mostra. Viria a falecer  no 

mesmo acidente que custou a vida ao ministro das Obras Públicas e presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa.919
      

Quanto à minguada participação de Ferro na grande montra de consagração do regime, 

poder-se-á afirmar que ele não levou até tão longe o artificialismo do povo estilizado 

que habitava o seu espírito de citadino inveterado. Porventura graças aos colaboradores, 

guardou esse campesinato de hábitos de vida idílicos para os bailados do seu Verde 

Gaio. As aldeias da Exposição do Mundo Português pertenciam ao chamado centro 

regional, que possuía outro pólo na denominada vida popular. Nesta mostravam-se, 

com arquitectura de João Simões (1908-1993) e Veloso Reis Camelo (1899-1985), 

trajos regionais em perspectiva histórica, alfaias agrícolas, indústrias caseiras, artes de 

pesca, meios de transporte, ourivesaria, bem como os mais diversos produtos artesanais, 

desde os têxteis feitos em teares tradicionais às múltiplas qualidades de pão e aos doces. 

Diversos etnólogos participaram nesta tarefa (o dramaturgo Francisco Lage, Cardoso 

Marta, Luís Matos Chaves, Sales Viana e mais alguns) e a equipa de técnicos e 

                                                             
918

 - Que não se veja nestas palavras qualquer diminuição da figura de Matos Sequeira, pessoa de imensa 

cultura. Apenas se enfatiza que não se tratava de um historiador, embora tivesse dado fundamentais 

contribuições historiográficas, nalguns campos, com obras extensas, por exemplo, como Depois do 

Terramoto. Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa e O Carmo e a Trindade.     
919

 - Foi vitimado pelo brutal acidente que também tirou a vida ao eng.º Duarte Pacheco, ocorrido em 15 

de Novembro de 1943, em Vendas Novas, quando regressavam de visitar obras em Vila Viçosa.  

 



460 

 

decoradores do SPN (Marques, Botelho, Emmérico, Kradolfer, Rocha, Tom, Paulo, 

Anahory, Estrela Faria e Dalila Braga, exímia a vestir pequenos modelos). Já então 

famoso pelas suas participações no estrangeiro, este grupo de artistas daria boa conta do 

recado ao insuflar bom gosto numa mostra interessante que contava, num ou noutro 

caso, com autênticos artífices a trabalharem perante os visitantes. Não admira que 

despertasse atenção essa autêntica feira colorida, apresentada em pavilhões 

individualizados conforme os temas, espécie de país de sonho leve e doce quando 

confrontado com o pesadelo histórico-mitológico dos grandes espaços de exaltação 

patriótica, feita através da recordação das glórias passadas. Como sublinharia Luís 

Cristino da Silva, autor do Pavilhão de Honra e de Lisboa, sobre a Exposição do Mundo 

Português, era algo em que tudo estava feito no sentido de cultivar quem lá fosse 

através do conhecimento profundo da História, do esplendor do passado histórico.920
 

Contou o evento de Belém, no entanto, por alguma razão, com opiniões favoráveis 

vindas de personalidades insuspeitas, como o jornalista e escritor francês Antoine de 

Saint-Exupéry, que, em 1944, desaparecerá aos comandos do seu avião militar, 

envergando o uniforme da França Livre. O autor de O Prìncipezinho tê-la-á mesmo 

classificado como la plus ravissante exposition qui fut au monde.921 Julgamos que a 

parte folclórica terá contado bastante para afirmações como esta, sobretudo se levarmos 

em linha de conta que o mundo já começara a viver a mais mortífera de todas as guerras 

 e nunca como nas alturas dramáticas são apreciados os países de sonho. Regressados 

às aldeias portuguesas, conjunto com a sua importância nesta mostra, aquelas eram 

vistas pelo comissário-geral Augusto de Castro, como uma espécie de Portugal 

pequenino de trazer ao peito, dando uma visão de províncias irmãs que, depois da 

jornada, se juntam ao canto da lareira, na casa paterna, para contar umas às outras, 

histórias maravilhosas.922 Um dos pontos de honra daquele verdadeiro milagre, como 

lhe chamaria Ferro, residia no facto de qualquer visitante poder falar com os 

malpiqueiros da casa da noiva, com as rendeiras, com as tecedeiras, com todo esse 

pequeno povo que trabalha e canta nos umbrais das suas casas. Quem o fizesse, 

verificaria que não estão diante de figurantes mas de camponeses autênticos, filhos da 
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 - Declarações de Cristino da Silva numa entrevista publicada pela revista Arquitectura, n.º 119, 

Janeiro-Fevereiro de 1971.  
921

 - Cf. Luís Elias Casanovas,’As obras públicas no tempo de Cassiano Branco’, in Cassiano Branco: 

uma obra para o futuro, p. 191.   
922

 - Do discurso de Augusto de Castro, publicado pelo Diário de Notícias, na edição de 3 de Julho de 

1940. Cf. Margarida Acciaiuoli, in Exposições do Estado Novo: 1934-1940, Lisboa, Livros Horizonte, 

1998, p. 170.  
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terra, instalados num antigo areal agressivo, onde há seis meses não brotava árvore 

nem flor mas que se tornara abreviatura rústica de Portugal maneirinho  e muito 

satisfeito ele ficaria se cada português tiver a sensação ao entrar nas Aldeias que pôde 

fechar Portugal repentinamente na palma da mão como pomba assustada que logo se 

acalma.923 Pródigo em elogios gongóricos, Augusto de Castro, classificaria o centro 

regional como um delicioso poema folclórico escrito pelo director do SPN, um lindo 

livro sobre o Portugal íntimo, o Portugal repousante e lírico (...) dos açougues, da 

província, da indústria caseira, dos descantes e das eiras.924 Percebem-se as razões da 

observação de Margarida Acciaiuoli quando afirma: A encomenda inicial do projecto a 

Raul Lino e o seu plano organicamente traçado, com o rigor e a erudição que se lhe 

conhecia (…) não podia agradar completamente à literária visão de Ferro que, 

claramente, desejava um conto de fadas.925 As habitações da exposição, representativas 

das 13 províncias de então procuravam reflectir de alguma forma um conjunto coerente, 

porque esse era o lema último da exposição  a unidade nacional. Convém também 

sublinhar que as casas o eram realmente: nelas viviam pessoas trajadas consoante cada 

região, que não se limitavam a permanecer em meros papéis de figuração, mas que 

levavam a efeito tarefas domésticas ou desempenhavam simples mesteres, dando assim 

ao conjunto a verdade almejada pelo director do SPN. Será da parte da Exposição do 

Mundo Português confiada a Ferro, mais concretamente dos pavilhões da secção da 

vida popular, que irá sair, anos mais tarde, o seu Museu de Arte Popular, recentemente 

remodelado e reactivado. Aponte-se a título de curiosidade que, sob a regência de um 

antigo «cadete do Sidónio» convertido mais tarde em director da Emissora Nacional, o 

escritor e dramaturgo Henrique Galvão (1895-1970)926, parte da mostra dedicada às 

colónias possuía aldeamentos animados com indígenas, que se exibiriam em danças e 

trajes exóticos, constituindo a herança viva, tangível e gloriosa do nosso grande 

                                                             
923

 - Do discurso de António Ferro, in Diário de Notícias, edição de 3 de Julho de 1940. Cf. Margarida 

Acciaiuoli, op. cit., p. 170.   
924

 - Do discurso de Augusto de Castro, in Diário de Notícias, edição de 3 de Julho de1940. 
925

 - Cf. Margarida Acciaiuoli, in op. cit., p. 171. 
926

 - Henrique Carlos Malta Galvão, oficial do Exército e escritor, exerceu diversos cargos coloniais. Teve 

sucesso como dramaturgo, sendo algumas das suas peças levadas à cena pela Companhia Rey Colaço 

Robles Monteiro. Viria a romper abertamente com o regime salazarista, contra o qual conspirou. Detido 

em 1958, conseguiria evadir-se de forma ousada em 1959, exilando-se no Brasil. Em Janeiro de 1961, 

comanda a «operação Dulcineia», que tem por objectivo o assalto ao paquete português Santa Maria, do 

qual se consegue apoderar com êxito, fazendo tremer as estruturas do Estado Novo  já abaladas pela 

campanha eleitoral do general Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958. Morrerá no 

exílio, em São Paulo, Brasil.   
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património histórico e da nossa afirmação imperial,927 conforme sublinharia Augusto de 

Castro, referindo-se aos forçados habitantes do Jardim do Ultramar. O fado, esse, não 

tinha lugar entre as manifestações genuinamente portuguesas acarinhadas pelo director 

do SPN e que seriam a base da sua concepção de uma companhia de bailado, dado que  

nas nossas danças populares, nos nossos trajes regionais, nos nossos costumes, temos 

matéria prima para utilizações admiráveis, temos tintas de sobra para um grande 

cartaz a pôr na Europa, a pôr no Mundo.928 Pena é que a velha trova lisboeta, que lhe 

fora útil nas exposições internacionais — e continuaria a servir no futuro — não 

surgisse a seus olhos (ao menos) como matéria-prima para o Verde-Gaio, enquanto dele 

foi mentor. A velha trova vingar-se-ia dessa má vontade de Ferro, como veremos 

adiante, mostrando-lhe as suas potencialidades para se impor internacionalmente. As 

letras do agrado dos cultivadores já eram uma raridade localizada, embora a sátira que 

se segue tivesse o seu (muito) quê de verdade — e o Fado do Perna Fina seja de fino 

humor: 

 

                 I 

O fado p’ra que se note 

tem de ter em rima airosa 

quatro mortos só no mote 

e mais dez em cada glosa. 

 

A mãe espichou à noitinha, 

o pai caiu da sacada´ 

e o tio deu ‘ma navalhada 

nas goelas da madrinha. 

Ao ver-se só a orfãzinha 

ingeriu subelimado, 

suicidou-se o cunhado,  

a avó de dor se consome, 

o avô morreu de fome 

e co’isto se faz um fado! 

               II 

À desventurada Alice 

roubou a honra um perverso, 

e a seguir faz-se outro verso 

com mais outra chaladice.  
No tribunal se desdisse, 

O juiz caiu p’rò lado, 

matou a mãe o malvado 

                                                             
927

 - Cf. Margarida Acciaiuoli, in op. cit., p. 152. 
928

 - Cf. A. Ferro, in Bailados Portugueses Verde-Gaio (1940-1950), Lisboa, Edições SNI, 1950. 
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e com mais duas patranhas 

e um filhinho nas entranhas, 

catrapuz!, faz-se outro fado. 

              III 

Morta já, a orfãzinha 

soltou ainda um gemido. 

O filho, ao ver-se perdido, 

despejou um tiro na pinha! 

A mãe, essa coitadinha, 

nunca mais deu cor de si. 

A caveira do pai ri; 

o sobrinho vai às sortes, 

e com mais umas três mortes 

fica um fadinho daqui!929
   

 

  

5.5 — O príncipe, a impossível e alguns improváveis poetas do fado  

Um dos mais coerentes e duradouros inimigos figadais da velha trova lisboeta, o 

compositor e musicólogo Fernando Lopes-Graça, escreveria certa vez o seguinte: 

A questão não está, pois, em o fado ser ou não triste, melancólico, elegíaco; está sim, 

em ser ou não bom, aceitável ou sofrível, como forma, como expressão artística 

(generalizando, é claro, o conceito de arte a toda e qualquer manifestação estética, desde 

a mais complicada e requintada, à mais simples, espontânea e primitiva). E ele não é 

bom, nem aceitável nem sofrível, neste sentido apenas; não por ser triste, melancólico 

ou elegíaco (…) Enquanto houver quem sofra, por este ou por aquele motivo — haverá 

‘cancões de vencidos.’ Mais: enquanto houver uma mentalidade fadista — cantar-se-á o 

fado. 930
    

Tocava este grande estudioso, cujo ódio à chamada canção nacional derivaria também 

desse duvidoso epíteto — o fado é tanto isso como outras manifestações nossas, mas a 

designação apareceu no século XIX —, num ponto que reputamos de grande 

importância: a trova como possuidora ou não de potencialidades artísticas, estéticas, o 

que Lopes-Graça recusa liminarmente. Como noutros locais deste texto já afirmámos, 

falece-nos a competência para abordarmos a trova pelos seus aspectos melódicos (há 

bons especialistas na matéria) — e estamos longe de pretender fazer a história da canção  

                                                             
929

 - Da revista O Mexilhão (1931), de X. de Magalhães, Silva Tavares, L. Rodrigues, C. Mourão e 

Almeida Amaral; música de Raul Portela, Ramon Torralba, F. de Freitas —  in Luiz Francisco Rebello, 

História do Teatro de Revista em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, II vol., p. 221.   
930

 - Fernando Lopes-Graça, Obras Literárias, Reflexões sobre Música, Lisboa, Edições Cosmos, 1978, 

pp. 226-227. 
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lisboeta por excelência. A nossa tarefa, convém lembrar de vez em quando, reside nas 

diversas formas do seu relacionamento com as artes e também com o passado colectivo 

deste povo convulso e engenhoso, amiúde apontado como calmo e ignorante. O fado, 

convirá lembrar, vive tanto da música como da letra — e esta é poesia. Como isso 

parece indiscutível, há nele, com maior ou menor qualidade, uma transmissão de algo 

que se prende à sensibilidade e ao testemunho. É nesse campo das letras cantadas na tal 

toada triste e alegre que nos atrevemos a uma breve incursão, procurando evitar o 

óbvio…obviamente. Não constitui segredo que até certa altura, mais concretamente, na 

viragem da carreira de Amália Rodrigues ou numa ou noutra deriva acidental das 

demais cantadeiras de topo, o abastecimento poético foi sempre feito por poetas ditos 

populares. Como todas as humanas actividades acabam por possuir a sua aristocracia, 

mesmo as por vezes feitas contra ela, também estes autores tiveram o seu príncipe, 

considerado indiscutível: João Linhares Barbosa. Como urge fazer escolha, com tudo o 

que tal implica de injusto para outros letristas insignes, falemos então deste inspirado 

poeta fadista, que vivia dos seus versos. Ouvimos certa vez Amália dizer, que, quando 

estava em início de carreira, lhe comprava os fados a vinte escudos cada (uma 

cantadeira séria procurava constituir então o seu próprio repertório), e havia ocasiões 

em que adquiria muitos mais do que usaria para ajudar o poeta, visitante nocturno dos 

retiros. Outras versões, alheias à diva, avançam que isso também acontecia por desejo 

de natural açambarcamento, dado que o que umas compravam as outras não cantavam... 

Linhares Barbosa (1893-1965), natural da Ajuda, onde sempre viveu e morreu, era um 

autodidacta com espantosa vocação para a poesia, autor de milhares de versos, que 

também gostava de declamar desde os tempos de criança no salão de A Voz do 

Operário, e foi o jornal dessa instituição de solidariedade social e cultura que lhe 

publicou as primeiras produções. Tendo aprendido a profissão de torneiro mecânico, a 

sua vida estava na poesia e no jornalismo ligado à defesa e divulgação do fado. Se 

alguma coisa eventualmente possuía de comum com Lopes-Graça, que dificilmente o 

consideraria um artista, não residia, portanto, na antipatia pela velha trova. Em 1922, ao 

completar 29 anos, fundaria o periódico Guitarra de Portugal, verdadeiro caso de 

imprensa especializada e autêntica trincheira de defesa de uma expressão artística 

vivamente atacada, nos anos 30 do século passado, num retomar das acerbas 

condenações vindas da centúria anterior, mas desta vez por indivíduos ligados ao Estado 
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Novo, como Luís Moita (1894-1967),931 com as suas palestras na Emissora Nacional, 

para referirmos um dos casos então mais falados — e ao qual o compositor alude ao 

falar em ‘canção de vencidos’. Somar-se-iam estes ataques salazaristas, portanto, aos 

dos sectores de oposição ao regime, que possuíam forte preconceito em relação à trova, 

entendida como um instrumento de propaganda situacionista, juntamente com Fátima e 

o futebol. Tendo numerosos e bons colaboradores, tanto no domínio gráfico como no 

jornalístico — e até literário —, a Guitarra divulgou incontáveis letristas, bateu-se pela 

dignificação dos profissionais de fado e tornou-se um meio de unir os incontáveis 

apreciadores da tão vilipendiada canção. Alvo de merecidas homenagens, Linhares 

Barbosa, que dirigiria artisticamente o Salão Luso, recebeu o Prémio da Imprensa 

(Melhor Poeta de Fado) e existe uma rua com o seu nome na zona da Ajuda. Era o 

letrista preferido por Berta Cardoso e outros grandes, contando-se entre os seus êxitos 

de outrora diversos ainda hoje difundidos com frequência na rádio, como  É Tão bom 

Ser Pequenino, Lá porque tens cinco pedras ou Troca de Olhares.932 Um dos nossos 

preferidos é Não Digas Mal Dele, grande êxito de Amália com música de Armandinho: 

Foi mau, não minto, 

Falso, ruim, 

Vil e cruel, 

Mas não consinto 

Que ao pé de mim 

Digas mal dele 

Tu és banal, 

Não se perdoa, 

Não é decente 

Dizer-se mal 

De uma pessoa 

Que está ausente 

Não, não tolero 

E não quero 

Trazer de novo à cena 

Dor que ainda me dói, 

Não foi nada contigo 

Não, não tolero, 

A não ser que tenhas pena 

De não ser como ele foi, 

Para meu maior castigo 

                                                             
931

 - Seriam editadas em livro, com polémicas ilustrações de Bernardo Marques: Luís Moita, O Fado 

Canção de Vencidos, oito palestras na Emissora Nacional, Lisboa, Empresa do Anuário Comercial, 

1936. De registar que se trata de uma obra com muita e interessante informação sobre o fado. 
932

 - Cf. Eduardo Sucena, Lisboa, o Fado e os Fadistas, Lisboa, Vega, 1992. 



466 

 

Tudo ruiu 

Como um castelo 

Feito na areia 

Deves ter brio 

E não trazê-lo 

À minha ideia 

Agora é tarde 

Para censuras, 

Sabe-lo bem 

Que Deus o guarde 

De desventuras 

E a nós também 

Não, não tolero 

E não quero (etc.) 

 

Autor da música deste fado, falemos um pouco dessa pedra fundamental que foi o 

guitarrista Armando Augusto Salgado Freire (1891-1946), mestre de nomes ilustres 

como Raul Nery, Jaime Santos ou Fontes Rocha — e já atrás referido quando o PCP 

estava a dar os primeiros passos. Sapateiro, moço de bordo, operário fosforeiro, servente 

do Casão Militar e fiscal no mercado da Ribeira, aquele a quem todos chamavam 

Armandinho cedo conseguiu com acerto acompanhar fadistas e também fazer 

improvisações aprendidas com o seu mestre, o lendário Luís Petrolino. O tempo das 

gravações não se fez esperar, nelas obtendo êxito, sendo quase sempre acompanhado 

pelo violista Georgino de Sousa. Também não tardaram as digressões ao estrangeiro e 

às colónias, tocando para múltiplos intérpretes em diversos continentes. Embora 

autodidacta, tinha grande facilidade em compor, deixando temas ainda hoje muito 

tocados. Fê-lo também para o teatro de revista e nomes sonantes, como Estêvão 

Amarante, cantaram ao som de composições suas. Um dos melhores poetas populares, 

João Silva Tavares (1983-1964), autor da Casa da Mariquinhas, celebrizada por 

Alfredo Duarte Marceneiro (1891-1982), dedicou-lhe estas quadras:       

A guitarra – alma da raça, 

Amante do meu carinho, 

Tem mais perfume e desgraça 

Nas mãos do nosso Armandinho. 

 

Benditos os dedos seus 
Que arrancam assim gemidos 
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Tal como se a voz de Deus 

Falasse aos nossos ouvidos.933 

  

Recuemos agora até uma poetisa impossível do fado, Maria Browne, uma senhora da 

melhor sociedade portuense do século XIX, que deixou um belo livro, Virações da 

Madrugada, dado à estampa em 1854.934 É geralmente classificada na poesia ultra-

romântica, algo cujo significado deixamos ao parecer de quem autoridade possui nestas 

matérias, Jacinto do Prado Coelho (1920-1984):  

Tornou-se habitual classificar de ultra-românticos os poetas surgidos na literatura 

portuguesa depois de 1838: Maria Browne, Alexandre Braga, José da Silva Mendes 

Leal, (…) Camilo Castelo Branco, Soares de Passos, (…) O período ultra-romântico iria 

até 1865, data da Questão Coimbrã. (…) Mas, tendo a palavra Ultra-Romantismo um 

matiz claramente pejorativo, não parece justo aplicá-la por igual a toda a produção 

daqueles autores; e aspectos ultra-românticos (ingredientes terríficos, folhetinescos, 

convencionais, e oratória de melodrama, convencional também) encontram-se nas obras 

dos grandes românticos, Garrett e Herculano, como se nos deparam nos poemas de 

Castilho à maneira romântica (…) Alguns cantam a Pátria e a Liberdade, denunciando 

aspirações sociais. Nota-se, por outro lado, que a poesia desempenha uma função 

mundana: há muitos versos para álbuns, versos para recitar em salões particulares ou 

teatros. O preconceito da espontaneidade torna esta poesia demasiado fácil, de 

versificação frouxa e vocabulário muito repetido. (…)935 

 

João Pinto de Carvalho (Tinop), já nosso conhecido de outros capítulos, ocupou-se dos 

dois filhos desta poetisa, Ricardo e Manoel de Clamouse Browne, ambos janotas de 

nomeada, mas sobretudo o segundo, autêntica figura de romance. Faz, por isso, o 

escritor alusão à mãe deles, nascida em 1800 — e de maneira tão elegante e 

informativa, que não há como transcrevê-lo: 

(…) D. Maria da Felicidade do Couto Browne, senhora de alta cultura intelectual, foi 

poetisa de mérito, e, sob o pseudónimo de Soror Dolores, escreveu numerosas poesias 

nos jornais portuenses (partes das quais em O Nacional), poesias que reuniu em dois 

volumes em 1857 (já publicara um volume de versos, intitulado Soror Dolores, Porto, 

1849, Editor Gondra & Filhos). Tomou parte nas porfiosas lutas entre a rosa branca e a 

                                                             
933

 - Cf. Mário Rodrigues, Armandinho: sua vida-sua história, in Azes do Fado, Ano I, nº 2, 15 de 

Fevereiro de 1936; Eduardo Sucena, op. cit.; Guitarra de Portugal, edição de 1 de Janeiro de 1947.  
934

 - Terá publicado quatro livros (A Coruja Trovadora, Soror Dolores, Sonetos, Poesias Líricas e o 

citado). Existe este último (pelo menos) na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa (cota L. 53412 P). 

As obras não se destinariam a venda, mas apenas a oferta, dada a condição abastada da autora.  
935

 - Cf. Jacinto do Prado Coelho, Dicionário de Literatura, 3ª edição, 4º vol., Porto, Figueirinhas, 1979. 
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rosa vermelha no ano de 1849, luta em que intervieram diversos plectros, entre eles o de 

D. Ana Amália Moreira de Sá, a Poetisa de Vizela. D. Maria Browne deu grandes bailes 

na sua casa das Virtudes e brilhou nas festas da sociedade desde 1844. Num baile em 

casa dos Terenas (1853), apareceu trajada de bruxa de Macbeth, fiando na roca (neste 

baile, as valsas, polcas e mazurkas foram acompanhadas de versos, cuja letra era, em 

parte, original de Soror Dolores). Esta preclara dama faleceu em 7 de Novembro de 

1861, recebendo sepultura na igreja da Lapa.936 

 

Diz Tinop que Manoel Browne se bateu ao florete com Camilo Castelo Branco, por 

causa de uma questão melindrosa, e desarmou-o, fazendo-lhe saltar a lâmina. E 

acrescenta: não o matou porque não quis. Passados tempos, voltaram a ter um conflito 

a chicote, no Hotel Universal, ao Chiado.937 O que o historiador do fado não conta é que 

a questão melindrosa se prendia com murmurações sobre um possível caso amoroso 

entre a mulher de um rico proprietário e negociante de vinhos do Porto, fidalgo-

cavaleiro da Casa Real, e o autor de Amor de Perdição. Claro que o rebento da dita 

senhora, que até na guerra da Crimeia terá participado, homem de incontáveis proezas 

bélicas, portanto, poderia ter facilmente riscado do número dos vivos o romancista, mas 

existem outras versões sobre a grave questão de honra. Dão estas como protagonista da 

lavagem da dita o filho Ricardo, que teria tirado desforço, baseando-se na boataria, 

primeiro com os punhos e, depois, batendo-se à espada com Camilo, que sofreria leves 

ferimentos numa perna.938 Houvera assim sangue derramado, mesmo pouco — e nisso 

residia o mais importante. Seja como for — e deixando para trás duelos, à espada e à 

chapada —, a inspirada poetisa terá despertado acesas paixões, e certamente não foi 

apenas o marido de Ana Plácido a requestá-la. Também admiração causaram os seus 

versos à época, porventura pelo dramatismo que instilava em alguns, tornando-os 

invulgares, e, quanto a nós, com um toque indefinível de fado, canção que o seu alegado 

e talentoso soupirant referiu em romances, dado que, afinal, sempre era a trova da 

cidade e bairro onde nascera. Vejamos este poema, intitulado A minha cruz, um entre 

muitos com esse toque fadista: 

Foi um raio, que passou… 
Já não luz, já se apagou; 

Eu deslumbrada o tomei 

                                                             
936

 - Cf. Pinto de Carvalho (Tinop), ‘Um grande janota portuense (Manuel Browne)’, in Brasil-Portugal, 

revista quinzenária ilustrada, ano IV, n.º 73, pp. 394-396. 
937

 -Idem, ibidem. 
938

 - Cf. Alberto Pimentel, Os amores de Camilo, 2.ª edição, Lisboa, Guimarães, 1923. 
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Por centelha de afeição 

Dalgum ígneo coração, 

Que atraí; porquê, não sei.  

 

Eu vivia sem amar; 

Eu dormia sem sonhar; 

Acordei do raio à luz; 

Era mago o que então vi; 

Mas tive medo, fugi; 

Fugi para a minha cruz. 

 

Cruz de ferro…e tão pesada!... 

Mandou-ma Deus, é sagrada, 

Não a posso abandonar! 

Matou-me em flor a esperança; 

É um mar sem a bonança, 

Sem uma estrela polar! 

 

Venha agora a Primavera, 

Que ternura em tudo gera, 

A natureza aditar; 

Venha o astro sedutor, 

Que de noite diz amor, 

A linfa pura argentar: 

     

Nem a mais leve impressão, 

Nem a sombra de emoção 

Em meu rosto se há-de ver; 

Mas as cinzas do vulcão, 

No gelado coração, 

Hão-de achar, quando eu morrer!939  

 

 

5.5.1 — Florbela Espanca: o fado, ‘minha doce canção dos deserdados’   

 

Personalidade literária colocada à margem dos nossos poetas mais reconhecidos e 

divulgados — o que nem sempre é a mesma coisa… —, Maria Browne, a rica burguesa 

portuense, mulher de um comendador de diversas ordens e mãe de janotas de nomeada, 

mereceu de Jacinto do Prado Coelho940 o cognome de a Florbela do ultra-romantismo. 

                                                             
939

 - Maria Browne, Virações da Madrugada, Porto, s/e, 1854, pp. 67-68 
940

 - Parece-nos do maior interesse, para este caso particular, o livro de Jacinto do Prado Coelho, Ao 

contrário de Penélope, Lisboa, Bertrand, 1976.  
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Mostra-se azado, portanto, passarmos à figura seguinte, ou seja, a própria Florbela 

Espanca (1894-1930), que, logo em 1916, escreve um poema sobre o fado: 

  

Corre a noite de manso, num murmúrio, 

Abre a rosa bendita do luar, 

Soluçam ais estranhos de guitarra,   

Um gemido de amor anda no ar. 

   

Há um repouso imenso em toda a terra,   

Parece a própria noite a escutar   

E o canto continua mais profundo 

Que página sentida de Mozart! 

  

E' o fado. A canção das violetas 

Que foram almas tristes de poetas 

P'ra quem a vida foi uma desgraça! 

    

Minha doce canção dos deserdados,   

Meu fado que alivias desgraçados 

Bendita sejas tu, cheia de graça.941 

 

Poderia ser menção episódica na obra desta poetisa que continua a ser lida, estudada, 

sobretudo no Brasil onde conhece verdadeiro culto — e cantada. Tendo transposto para 

os seus versos a dor, a entrega, a melancolia, as múltiplas desilusões do amor e da vida 

em geral, esta personalidade ímpar na nossa literatura das primeiras décadas do século 

passado não iria adivinhar, certamente, embora pudesse com a sua sensibilidade 

incomum intuir, que os seus poemas conheceriam significativa expansão, muito depois 

da sua morte, graças (também) à velha trova lisboeta. Que estará presente, aliás, noutras 

composições suas, como acontece na que seguidamente transcrevemos:      

                                   Meu Portugal querido, minha terra  

De risos e quimeras e canções  

Tens dentro em ti, esse teu peito encerra,  

Tudo que faz bater os corações!  

 

Tens o fado. A canção triste e bendita  

Que todos cantam pela vida fora;  

O fado que dá vida e que palpita  

Na calma da guitarra onde mora!  

 

Tu tens também a embriaguez suave  

Dos campos, da paisagem ao sol poente,  

                                                             
941

 - Intitulado O Fado [26], pertence ao conjunto de poemas de um livro de apontamentos, manuscrito a 

tinta azul pela autora e intitulado Trocando Olhares (1915-1917), pertencente ao espólio de Florbela 

Espanca depositado na BNP. 



471 

 

E esse sol é como um canto d’ave  

Que expira à beira-mar, suavemente…  

 

Tu tens, ó Pátria minha, as raparigas  

Mais frescas, mais gentis do orbe imenso,  

Tens os beijos, os risos, as cantigas  

De seus lábios de sangue!… Às vezes, penso  

 

Que tu és, Pátria minha, branca fada  

Boa e linda que Deus sonhou um dia,  

Para lançar no mundo, ó Pátria amada  

A beleza eterna, a arte, a poesia!…942 

 

Poetisa acidental, diremos mesmo involuntária do fado, tinha tudo na sua atribulada e 

breve vida para à trova pertencer, sem que dela carecesse, naturalmente, para um 

reconhecimento literário que não chegaria em vida. Com apenas 36 anos, daria a si 

própria, como prenda de aniversário, dois frascos de Veronal e pediria previamente que 

a não incomodassem. O seu melhor livro, Charneca em Flor, só depois seria publicado, 

embora a autora tivesse meticulosamente revisto as provas tipográficas escassos dias 

antes do suicídio. Mistura de influências e discípula sobretudo de António Nobre (1867-

1900), esta neo-romântica, mas também simbolista, decadentista e até saudosista, 

cultora de Camões e Antero de Quental, chegaria ao mundo literário em pleno 

modernismo, quando se esperavam ousadias de outro tipo, dado que ousada seria ela em 

vida e obra, ignorando as convenções e ultrapassando até as desvantagens de um 

nascimento fora dos laços matrimoniais, em País mais católico de aparências que de 

virtudes. Nascida em Vila Viçosa, Florbela D`Alma da Conceição Espanca, filha 

ilegítima de Antónia da Conceição Lobo, criada, e do seu patrão, João Maria da Rocha 

Espanca (1866-1952?), permanecerá como de pai incógnito até 1949, altura em que o 

progenitor, então com 83 anos, decide dar legalmente o apelido à filha morta em 1930. 

O motivo nada tem de romântico: quer usufruir dos direitos de autor sobre a obra da 

poetisa. Do citado casal à margem do matrimónio, nascerá também um filho, Apeles 

Demóstenes da Rocha Espanca (1897-1927), futuro oficial da Marinha de Guerra. 

Casado com uma mulher estéril, Mariana Toscano Inglesa, João Maria, que começara 

por sapateiro e depois se dedicara ao negócio de cabedais, às antiguidades, à fotografia e 

ao cinema, fizera o habitual na região. A criada dera-lhe dois filhos, que a mulher 

legítima apadrinhou, destinados a uma vida tranquila e educação esmerada. Bom 

                                                             
942

 - Idem, ibidem, Meu Portugal [54] [55]. 
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republicano, porventura com simpatias anarquistas, era homem engenhoso, desenhava, 

pintava, tirava fotografias à filha. Fora um dos introdutores em Portugal do Vitascope, 

um projector cinematográfico que, em 1896, o inventor americano Thomas Alva Edison 

comercializara. Os filhos possuem ambos temperamentos artísticos (a mãe biológica 

falecerá aos 29 anos) — e Florbela, aos sete anos de idade já escreve versos, oferecendo 

ao pai e ao irmão, duas pessoas fundamentais na sua vida, uma poesia estranhamente 

intitulada A vida e a morte. Criados pelo pai e pela madrinha, frequentam a instrução 

primária em Vila Viçosa. Quando a jovem entra no Liceu de Évora, em 1908 (ali 

estudará até 1912), toda a família se muda para a então capital da província do Alto 

Alentejo. Atraente, sabe-se que teve três namorados — e do relacionamento com um 

deles, chamado José, escreverá mais tarde: Fizeram-se ruínas todas as minhas ilusões e, 

como todos os corações verdadeiramente sinceros e meigos, despedaçou-se o meu para 

sempre.943
   

Com uma sensibilidade constantemente à flor da pele, construirá toda a sua obra. Um 

dos primeiros críticos literários a interessar-se pela vate calipolense, José Régio (1901-

1969), escreverá: 

A obra de Florbela é a expressão poética de um caso humano. Decerto para infelicidade 

da sua vida terrena, mas glória de seu nome e glória da poesia portuguesa, Florbela 

viveu a fundo esses estados quer de depressão, quer de exaltação, quer de concentração 

em si mesma, quer de dispersão em tudo, que na sua poesia atinge tão vibrante 

expressão. Mulheres com talento vocabular e métrico para talharem um soneto como 

quem talha um vestido; ou bordarem imagens como quem borda missanga; ou (o que é 

ainda menos agradável) se dilatarem em ondas de verbalismo como quem se espreguiça 

por nada ter o que fazer, que dizer — naturalmente as houve, e há, antes e depois da 

vida de Florbela. (...) Também, decerto, apareceram na nossa poesia autênticas poetisas, 

antes e depois de Florbela. Nenhuma, porém, até hoje, viveu tão a sério um caso tão 

excepcional e, ao mesmo tempo, tão significativamente humano. Jorge de Sena dirá: tão 

expressivamente feminino.944 

O primeiro casamento da jovem alentejana é com um condiscípulo, aos 19 anos, Alberto 

de Jesus Silva Moutinho, mas não correrá bem. Agustina Bessa-Luís terá a seguinte 

opinião sobre esse fracasso inicial:  

                                                             
943

- Obras Completas de Florbela Espanca, recolha, leitura e notas por Rui Guedes, Contos e Diário, vol. 

IV, Lisboa, Dom Quixote, 1985, p. 10.   
944

 - José Régio in Sonetos de Florbela Espanca, Lisboa, Bertrand, 19ª ed., 1981. 
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É por puro narcisismo que ela casa pela primeira vez. ‘Ele mata-se se não caso com ele 

—  diz, entre deslumbrada e curiosa. O casamento não lhe oferece nada senão a 

admiração  de um rapaz que a segue nas bibliotecas e lê os mesmos livros que ela.945
  

Lúcido, Régio pensa que pelo seu apurado instinto de beleza formal, tão raro em 

mulheres até boas escritoras; pelo seu excepcional temperamento e vibrante 

sensualidade; pela profundeza da sua alma revolta e ardente; pelo poder de 

comunicação com que, nos seus versos, se exprime o seu drama pessoal e o da 

paisagem que tão bem sentiu, — Florbela Espanca é a maior poetisa portuguesa de 

qualquer tempo e um dos grandes nomes da nossa poesia moderna, porque na obra 

espelha-se a sua vida, os seus estados de alma, reflectindo-se assim nos poemas os 

prazeres, angústias, dores, cansaços… Detecta o ensaísta três aspectos da sua poesia: o 

narcisismo, o donjuanismo e o hermafroditismo psicológico, algo que ele próprio 

classifica como pesados termos, por demais pesados, mas é dele esta arguta observação: 

Pormenor impressionante: o que em si própria mais parece agradar-lhe — as mãos e os 

olhos — é o que também mais canta no amante-amado. Dir-se-ia que ainda nele se 

espelha e se procura. E sem dúvida poderemos pensar que, em vários dos seus sonetos 

considerados de amor, ela é que é o verdadeiro motivo; e o pretenso amado um 

pretexto.946
      

O casamento acaba em divórcio, claro, sobretudo porque o marido recusa-se a 

acompanhá-la para viver em Lisboa, onde Florbela tenciona ser uma das poucas 

mulheres que frequentam a Faculdade de Direito. Seu contemporâneo na vida 

académica, o jornalista Norberto Lopes recordava-se que a alentejana era muito 

requestada e havia murmurações, como noutros tempos se dizia. Existia até quem 

contasse histórias e pronunciasse nomes concretos… Nunca lhe ouvimos mais do que 

isto ou talvez sim, mas convém atermo-nos às opiniões dos estudiosos encartados. Em 

1919 saiu a sua primeira obra, Livro de Mágoas, colectânea de sonetos. Florbela sofre 

um aborto espontâneo e decide trocar Lisboa pelo Algarve, indo tentar recompor a 

saúde abalada para perto de Olhão. Em meados de 1920 interrompeu os estudos na 

Faculdade de Direito. O seu divórcio de Alberto Moutinho torna-se realidade, está 

formalmente livre. Mas por pouquíssimo (e apenas aparente) tempo, dado que decide 

                                                             
945

- Agustina Bessa-Luís, A vida e a obra de Florbela Espanca, 2ª ed. Lisboa, Arcádia, 1979, p. 30. 
946

 - José Régio in op. cit., pp. 18-21. O poeta, antes do estudo crítico que acompanhará as muitas edições 

da Bertrand, fizera o prefácio dos Sonetos Completos, Coimbra, Livraria Gonçalves, 1946.    
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consorciar-se com um oficial da Guarda Nacional Republicana com quem já vivia 

mesmo ainda sendo casada, o alferes de artilharia daquela então politicamente 

problemática corporação, António José Marques Guimarães. Em 1921, ocorre a 

mudança do casal para o Porto. O casamento tinha tudo para fracassar, dado que o 

militar não parecia especialmente interessado nos aspectos criativos da mulher. Em 

1922 regressam a Lisboa, para António Guimarães chefiar o gabinete do ministro do 

Exército. Paga por João da Rocha Espanca, em 1923, Florbela dá à estampa a sua 

segunda obra, o Livro de Soror Saudade. Com problemas de sobrevivência, a poetisa 

ministra lições particulares de português. Divorcia-se, pela segunda vez, em 1925, 

registando as suas fortes razões de queixa do militar:  

Sofri todas as humilhações, suportei todas as brutalidades e grosserias, resignei-me a 

viver no maior dos abandonos morais, na mais fria das indiferenças; mas um dia chegou 

em que me lembrei que a vida passava, que a minha bela e ardente mocidade se 

apagava, que eu estava a transformar-me na mais vulgar das mulheres, e por orgulho, e 

mais ainda por dignidade, olhei de frente, sem covardias nem fraquezas, o que aquele 

homem estava a fazer da minha vida, e resolvi liquidar tudo e simplesmente, sem um 

remorso, sem a mais pequena mágoa.947 

Quando se divorcia, a poetisa já conhecia o médico Mário Lage, como paciente, desde 

1921, considerando-o pessoa sensível e interessada na vida artística e literária. Sempre 

indiferente aos preconceitos de ordem social, passa a viver com ele em 1924. Será o seu 

terceiro marido. Casam-se em Matosinhos e ali residem desde 1926. Agustina Bessa-

Luís foca o alegado narcisismo em Florbela, que seduz os homens para manter viva a 

imagem de si própria. Lembra que todos os seus casamentos foram tempestuosos e só 

se realizavam porque havia um período em que o noivo era o terno reflexo da própria 

Florbela...Para a escritora, que lembra o donjuanismo patente na produção da poetisa e 

a sua insaciabilidade (pensa que Régio ao diagnosticar essas facetas sentiu a sua lucidez 

como um remorso), remata que toda a sua vida [da calipolense] é uma permanente 

reivindicação. Nada lhe basta, nada a satisfaz, porque há uma carência anterior.948 

Como se a saúde seriamente abalada não lhe bastasse, a sonetista brilhante está prestes a 

receber aquele que é certamente o maior golpe da sua vida: a morte do idolatrado irmão 

Apeles. Primeiro-tenente da Armada, o jovem, certamente entusiasmado com as proezas 

                                                             
947

 - Florbela Espanca, Contos e Diário, p. 11. 
948

 -  Cf. Agustina Bessa-Luís, Florbela Espanca – a vida e a obra, 2.ª ed., Lisboa, Arcádia, 1979. 
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de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, entre outros, decide tentar a aviação, então muito 

popular, frequentando o Centro de Aviação Naval de Lisboa, criado em 1917 e instalado 

na Doca do Bom Sucesso. É possível vê-lo numa fotografia de grupo de alunos 

sorridentes, onde está também um futuro vice-almirante chefe do Estado-Maior da 

Armada, Armando Júlio de Roboredo e Silva. A instrução destes futuros aviadores 

navais era ministrada em aparelhos de fabricação francesa Hanriot H-41,949 um 

hidroavião monomotor de treino de dois lugares, que, segundo os especialistas, não era 

dos mais bem concebidos, produzindo-se dele apenas 12 exemplares para a Grécia e 

Portugal. Este aspecto, na nossa opinião, possui algum interesse devido às inúmeras 

especulações levantadas pelo acidente fatal, quase sempre apontado como suicídio. Em 

6 de Junho de 1927, o hidroavião, durante um voo de treino em provas finais do curso, 

mergulha no Tejo junto ao Porto Brandão, matando o jovem primeiro-tenente. É facto 

que ele sofrera uma rude perda, em 1925, quando lhe morreu a noiva, Maria Augusta 

Teixeira de Vasconcelos, manifestando então desejo de acabar com a vida por esse 

motivo. Mais complexa se apresenta a tese, por alguns defendida sem quaisquer provas, 

de uma antiga relação incestuosa lhe envenenar a existência. Que havia uma ligação 

fortíssima entre irmão e irmã, intensa e incomum, provam-no as palavras que Florbela 

escreveu ao pai: Morreu. Parece que morreu tudo, que ele não deixou cá ficar nada, 

parece que levou tudo. A gente é muito forte, já que não endoidece nem morre depois 

dum pavor assim.950 Pedirá, aliás, para ser enterrada juntamente com alguns destroços 

do Hanriot H-41, mas isso coaduna-se, julgamos, com o seu pendor dramático para 

uma certa espectacularidade. Se atentarmos na intuição de Agustina, bem mais 

interessante que alguns dos psicólogos e psiquiatras que tentaram interpretar a 

personalidade da autora, um poeta canta a existência que ele encarna; mas a sua [da 

alentejana] canção é ...desencarnada: 

Toda a sua mensagem é um discurso para atingir a libertação do medo, e assim ascender 

à condição perfeita do homem que as paixões e os erros não comovem. Toda a vida de 

Florbela decorre entre o perigo do afecto, da ligação com as pessoas e as coisas; e tenta 

furtar- se a elas pela fixação num objecto, que é a sua forma poética.951 

                                                             
949

 - Como a designação do aparelho costuma aparecer  sempre mal, decidimo-nos documentar in Michael 

J. H. Taylor, Jane's Encyclopedia of Aviation, Londres, Studio Editions, 1989,  p. 470; e World Aircraft 

Information Files, Londres, Bright Star Publishing, pasta 896, folha 11. 
950

 - Florbela Espanca, Contos e Diário, p. 12.  
951

 - Agustina Bessa-Luís, op. cit., p. 115.  
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Só que a afeição desmesurada por Apeles vinha no ADN, era anterior ao nascimento do 

futuro marinheiro, provinha da mãe verdadeira, a pobre Antónia Lobo, e, depois, algo 

de que nunca se fala, o irmão era uma pessoa sensível, como demonstra a 

correspondência mandada das Áfricas à irmã, quando por lá andara em missão no 

cruzador Carvalho Araújo. António Ferro tinha por ele muita simpatia e admirava-lhe 

os desenhos, alguns dos quais publicados na Ilustração Portuguesa, nos seus tempos 

de director da prestigiada publicação pertencente a O Século. Possuía Apeles um traço 

modernista e original, a arte integrava-se nos seus interesses. No ano deste golpe rude 

entre todos, Florbela começa a colaborar num jornal de Vila Viçosa, dirigido por José 

Emídio Amaro (1903-1985), com poemas do seu (póstumo) Charneca em Flor, ao 

mesmo tempo que traduz romances franceses para uma editora portuense. Está a 

escrever um livro de contos (O Dominó Preto ou As Máscaras do Destino, dedicado à 

memória do seu querido morto?) e, claro, faz poemas (para o também póstumo 

Reliquiae). Fuma muito, a depressão acentua-se, o casamento (o único contraído na 

Igreja) não corre bem. Terá ainda encontrado um ou outro pretendente, mas, como 

reconhece esta mulher capaz de escrever com extrema sensualidade — e instilar 

erotismo subtil nos versos, emancipada e moderna —, o tempo está a esgotar-se-lhe e a 

dor a convidá-la à desistência:  

 
a minha dolorosa experiência ensinou-me que sou só, que por mais que a gente se 

debruce sobre o mistério duma alma nunca o desvenda que as palavras nada exprimem 

do que se quer dizer e que um grande amor de que a gente faz o sangue e os nervos e as 

próprias palpitações da nossa própria vida, não passa duma pobre coisa banal e 

incompleta, imperfeita e absurda, que nos deixa iguais, miseravelmente iguais ao que 

éramos dantes, ao que continuaremos a ser.952 

E, no entanto, em Janeiro de 1930, escreve:  

O que tu foste, só tu o sabes: uma corajosa rapariga, sempre sincera para consigo 

mesma. (…) E consola-te que esse pouco já é alguma coisa. Lembra-te que detestas os 

truques e os prestidigitadores. Não há na tua vida um só acto covarde, pois não? Então 

que mais queres num mundo em que toda a gente o é…mais ou menos?953
  

 

                                                             
952

 - Florbela Espanca, Contos e Diário, p. 13. 
953

 - Florbela Espanca, Diário do Último Ano, edição fac-similada com um prefácio de Natália Correia, 

Amadora, Livraria Bertrand, 1981, p. 35. 
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A derradeira tentativa de suicídio (já teria existido uma anterior, talvez duas, segundo os 

autores), levada a efeito entre 7 e 8 de Dezembro desse último ano posto em diário, resultou — 

e até constará que a morte se deveu a edema pulmonar, como era uso à época para evitar 

complicações de ordem religiosa com a inumação. Cumprira-se o destino de quem (também) 

escrevera:     

                                               Meu fado, meu doce amigo  

Meu grande consolador  

Eu quero ouvir-te rezar,  

Orações à minha dor!  

 

Só no silêncio da noite  

Vibrando perturbador,  

Quantas almas não consolas  

Nessa toada d′amor!  

 

Cantado p′r uma voz pura  

Eu quero ouvir-te também  

P′r uma voz que me recorde  

A doce voz do meu bem!  

 
Pela calada da noite  

Quando o luar é dolente  

Eu quero ouvir essa voz  

Docemente... docemente... 954 

 

Poderia ficar por aqui a história, mas não ficou. Ainda apenas somente jornalista, 

António Ferro, secundado por sua mulher, a poetisa Fernanda de Castro, deram voz a 

um movimento de senhoras consagradas à poesia, para que a memória de Florbela 

Espanca fosse perpetuada, em Évora, cidade onde estudara e então capital da sua 

província. O futuro director do SPN escreveria um artigo em que afirmava: 

Florbela nunca foi uma poetisa de ‘sociedade’, e foi esse o seu mal, e foi por isso que 

não a conheceram, que não a descobriram ou que não quiseram, descobri-la. (…) eu 

revolto-me contra essa injustiça, contra esse silêncio criminoso, contra essa morte 

depois da morte.955
  

A imprensa lisboeta dava conta, meses volvidos, que o escultor Diogo de Macedo e o 

arquitecto Jorge Segurado, solidários com a iniciativa, estavam a preparar um 

monumento para colocar no Passeio Público da citada cidade — e ali lembrará aos 

vindouros a poetisa alentejana.956 Só que não haviam contado com o peso de uma 
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 - Florbela Espanca in O Livro D′Ele (1915-1917). 
955

 - António Ferro, in Diário de Notícias, edição de 24 de Fevereiro de 1931.  
956

 - Notícia assinada por Celestino David, in Diário de Notícias, edição de 27 de Setembro de 1931. 
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instituição tão poderosa como a Igreja Católica — e muitas pessoas alinhavam com as 

suas posições. Um busto da escandalosa escritora em plena cidade? Impensável. O 

escritor Albino Lapa (1898-1968), em 1936, explica o que se passara, nas colunas do 

Diário de Lisboa,957 como o ter-se quase chegado a redigir-se um protesto assinado 

por algumas senhoras de Évora, considerando a homenagem como afrontosa às suas 

dignidades. Regista também os protestos do capelão João da Costa Lobato e do padre 

Palma. Pronto o busto, que modelei gratuitamente em 1931, lembrará em carta Diogo de 

Macedo, este encaixota-o e envia-o à Câmara Municipal de Évora, que, por sua vez, o 

manda para as suas caves, como coisa inútil, sublinha Albino Lapa, que, juntamente 

com uma comissão de estudantes calipolenses, pensa que o mais ajustado, perante o que 

se passa, é erguer o monumento, em local adequado, na terra onde nasceu a poetisa, ou 

seja, em Vila Viçosa. Escultor, arquitecto, o Diário de Notícias, que apoiara a ideia e 

trabalhara para a sua concretização, o próprio António Ferro, todos concordaram com 

essa solução. Em Évora, o caso foi-se arrastando ao longo de anos e anos — e o busto 

de Diogo de Macedo com arranjo arquitectónico de Jorge Segurado só será inaugurado 

em 18 de Junho de 1949.958 Pelo caminho ficam as ofensivas opiniões do padre José 

Augusto Alegria (1917-2004), no seu livro intitulado A poetisa Florbela Espanca: o 

processo de uma causa, publicado através do Centro de Estudos D. Manuel Mendes da 

Conceição Santos, criticando a obra da autora, pelo erotismo monocórdico de que estão 

trespassados os seus sonetos, contrário às estruturas sadias de qualquer sociedade 

cristã, e por decorrência recorda a sua conturbada existência. Opõe-se à colocação do 

busto e dedica o seu escrito ‘às mães e filhas de todos aqueles para quem este livro não 

for um escândalo’. Em sua opinião, erguer uma estátua a uma mulher cuja obra reflecte 

uma posição perante a vida, diametralmente oposta à que está na Constituição do 

Estado Português, é praticar um acto de sabotagem, porque representa uma traição ao 

que se jurou defender.959 A ameaça não podia ser mais clara, por sinal vinda de um 

musicólogo de valor, especialista em canto gregoriano, director do Coro Polyphonia de 

Lisboa e doutor ‘honoris causa’ pela Universidade de Évora em 1988. De notar que os 

restos mortais da poetisa, sepultada no cemitério de Sendim (Matosinhos), em 1930, só 

serão trasladados para o de Vila Viçosa em 17 de Maio de 1964.    

                                                             
957

 - Albino Lapa, ‘A poetisa Florbela Espanca e a cidade de Évora’, in Diário de Lisboa, edição de 26 de 

Setembro de 1936. 
958

 - Cf. Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção de José Fernandes Pereira, Lisboa, Caminho, 

2005, p. 368. 
959

 - Cf. José Augusto Alegria, A poetisa Florbela Espanca: o processo de uma causa, Évora, edição do 

Centro de Estudos D. Manuel Mendes da Conceição Santos, 1955. 
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5.5.2 — Três exílios brasileiros: um amargo, dois felizes e produtivos 

 

Estes dois improváveis poetas do fado que passamos a abordar, António Botto (1897-

1959) e Sidónio Muralha (1920-1982), merecem-nos o epíteto por motivos muito 

diversos — e isso acontece sobretudo com o primeiro. Pertencentes a gerações e 

estéticas diferentes, possuem em comum, no entanto, o facto de ambos serem 

admiráveis escritores infantis, especialidade literária não muito comum entre nós 

quando a começaram a exercer; os dois escolheram o exílio brasileiro e ali foram 

falados e reconhecidos, cada um a seu modo, está bem de ver, creditando-se-lhes 

capacidades inovadoras na utilização das palavras. Tanto o modernista Botto (mais 

geracional que outra coisa) e o neo-realista Sidónio Muralha mostraram sempre 

interesse pelas artes plásticas e ficariam indelevelmente ligados à trova lisboeta, embora 

o primeiro fosse natural de Concavada, no concelho de Abrantes, dizia-se alfacinha — e 

o segundo não necessitasse de o fazer, pois era nado e criado na Madragoa. As 

similitudes acabam aqui.  

Embora não saibamos com absoluta certeza se gostava ou não de fado, mas admitindo 

que este não lhe fosse indiferente, sempre acrescentaremos também algumas linhas 

sobre a fascinante figura do actor, poeta e encenador Fernando Muralha (1923-2005), 

irmão do segundo (como o apelido deixa antever) e um dos divulgadores mais actuantes 

e eficazes do teatro junto das camadas populacionais desfavorecidas do Brasil, com a 

sua pioneira em terras sul-americanas (e não só) ‘Carroça de Ouro’, experiência de 

commedia dell’arte conseguida e aplaudida em 17 estados brasileiros. Se considerarmos 

que Sidónio igualmente escreveu para cena, averbaremos aqui mais um traço comum 

com o autor da peça Alfama, atrás focado na sua condição de dramaturgo. 

Começando pelo Botto-poeta, sempre tivemos a sensação de que ele procurou 

constantemente (até certa época) distanciar-se da trova da sua amada cidade madrinha, 

porventura com receio que o labéu fadista pudesse retirar-lhe a seriedade que tanto 

procurava para uma obra iniciada nos tempos de Orpheu e não neste — e quando 

privava com alguns dos mais destacados representantes dessa publicação a começar por 

Fernando Pessoa. Poucos fados propriamente ditos escreveu o controverso vate: Fado 

Triste dos Meus Olhos, com música de Ruy Coelho; e as letras das seis canções do filme 

Gado Bravo (1934), de António Lopes Ribeiro (1908-1995), com música de Luís de 
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Freitas Branco (Sol do Ribatejo, Canção das Lavadeiras, Serenata, Anda o Sol nos 

Laranjais e Fandango) e o Fado do Pascoal. Trata-se, aliás, de uma película com forte 

participação de actores e técnicos alemães. O escritor Alves Redol escreve a propósito 

da longa-metragem em causa: ‘Gado Bravo’, inteiramente ribatejano, foi o filme 

necessário à produção portuguesa, para que a confiança voltasse e nos 

convencêssemos da verdade das nossas possibilidades. ‘Gado Bravo’ —  Ribatejo no 

Cinema.960 O poeta, que em 1920 dará à estampa o escandaloso livro Canções, assunção 

da sua homossexualidade sem lugar a dúvidas, sabe que muito dificilmente escapará a 

uma identificação com o fado. Quase todos os seus versos, com algumas excepções de 

índole nacionalista ou religiosa, podem ser cantados ao som dos instrumentos 

tradicionais da velha trova — e, recordando a infância, em poesia publicada numa obra 

de 1944, recordará: 

Lisboa da velha Alfama 

Onde brinquei de boné 

E um bibe azul de riscado, 

E onde me deram no sangue 

Essa vacina do fado!961
  

 

Vindo com a família para a capital em 1902, dado que o pai arranjou trabalho nas 

fragatas do Tejo, Botto viverá no bairro de Alfama durante anos. Empregado de livraria 

e grande frequentador dos cafés do Chiado, procura com êxito entrar em contacto com 

personalidades do mundo literário e artístico. Elegante e insinuante, embora com pouca 

educação formal, será pintado por Columbano e terá um busto modelado por Diogo de 

Macedo, ao mesmo tempo que o poeta Guerra Junqueiro o distingue com a amizade. A 

sua inovação poética e posição estética causam, simultaneamente, agudo interesse a 

muitos, enquanto os mais moralistas se revoltam com as temáticas ousadas dos seus 

poemas, marcadas pela apologia de um amor diferente e apresentado como algo de 

límpido e natural. Tendo dado à estampa Trovas (1917), será o quarto livro Canções 

(1920) a provocar ruído: a moral pública e a hipocrisia nacional dão as mãos aos 

sectores mais reaccionários da sociedade contra os poemas do jovem Botto. Que, por 

sua vez, deseja ser jornalista, começando a colaborar no recém-fundado Diário de 

Lisboa. Quando surge a revista Contemporânea, aparecem poemas seus nos números 1 
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 - Alves Redol, ‘Ribatejo no Cinema, Gado Bravo’, in Mensageiro do Ribatejo, ano V, n.º 239, edição 

de 11 de Agosto de 1934, pp.1-4. 
961

 - Os versos pertencem ao poema ‘Lembrança e Louvor’, in O livro do Povo, Lisboa, Edição da 

Livraria Ecléctica, 1944. 
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e 3; a editora Olisipo, propriedade de Fernando Pessoa, decide publicar a segunda 

edição de Canções —  e o futuro autor da Mensagem dá à estampa, no terceiro número 

da citada publicação, o ensaio ‘António Botto e o Ideal Estético em Portugal’: 

António Botto é o único português, dos que conhecidamente escrevem, a quem a 

designação de esteta se pode aplicar sem dissonância. Com um perfeito instinto ele 

segue o ideal a que se tem chamado estético, e que é uma das formas, se bem que a 

ínfima, do ideal helénico. Segue-o, porém, a par de com o instinto, com uma perfeita 

inteligência, porque os ideais gregos, como são intelectuais, não podem ser seguidos 

inconscientemente. (…) Só Deus, e a alma, que ele criou e se lhe assemelha, são a 

perfeição e a verdadeira vida. Este é o ideal a que poderemos chamar cristão, não só 

porque é o cristianismo a religião que mais perfeitamente o definiu, mas também porque 

é aquela que mais perfeitamente o definiu para nós. Pelo último dos mesmos critérios 

teremos a vida por imperfeita por a julgarmos consubstanciada com a imperfeição, isto 

é, não existente, porque a não existência, sendo a negação suprema, é a absoluta 

imperfeição. Teremos a vida por ilusória não já imperfeita, como para os gregos, por 

não ser perfeita, não já imperfeita, como para os cristãos, por ser vil e material; senão 

imperfeita por não existir, por ser mera aparência, absolutamente aparência, vil 

portanto, se vil, não tanto com a vileza do que é vil, quanto com a vileza do que é falso. 

(…) Se tivermos presentes estas considerações na análise do livro de António Botto, não 

nos será difícil determinar que esse livro representa uma das revelações mais raras e 

perfeitas do ideal estético, que se podem imaginar. (…) Tudo é pensado, tudo é crítico e 

consciente. Não há, porém, como seria de esperar de uma inteligência tão 

constantemente empregada, metafísica nenhuma, nem explícita nem implícita, interesse 

nenhum pelas ideias como tais. É uma inteligência que dirige, porém não pensa; que 

compreende, porém não aprofunda; que guia, porém não se preocupa. Nem 

positivamente, nem negativamente, sugere o livro Canções qualquer metafísica. (…) 

Canções é um hino ao prazer, porém não ao prazer como alegria, nem como raiva, 

senão simplesmente como prazer.(…) Há neste livro, sim, a intuição do fundo trágico 

do ideal helénico, do fundo trágico de todo o prazer que sabe que não tem além. (…) O 

tipo perfeito do esteta é raríssimo na civilização cristã, ou de origem cristã, e mais que 

raro, porque, até às Canções, desconhecido, em Portugal. (…) Artistas tem havido 

muitos em Portugal; estetas só o autor das Canções.962
      

Pessoa é atacado, no n.º 4 da Contemporânea, por Álvaro Maia, colaborador do 

Orpheu, que, por sua vez, recebe como resposta, em Fevereiro de 1923, o folheto de 
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 - Cf. Fernando Pessoa, ‘António Botto e o ideal estético em Portugal’, in Textos de Crítica e de 

Intervenção, Lisboa,  Ática, 1980. 
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Raul Leal, intitulado Sodoma Divinizada. O Governo Civil manda apreender a 

publicação, e o Ministério, pressionado pela Liga de Acção dos Estudantes de Lisboa, 

com o Manifesto dos Estudantes das Escolas Superiores de Lisboa, já atrás 

mencionado, ordena que também se retirem de circulação as Canções e o livro de Judite 

Teixeira, Decadência. Segue-se a destruição física dessas obras. Cerca de três anos mais 

tarde, ainda o futuro primeiro-ministro do Estado Novo Marcelo Caetano escreverá, 

deleitado com o auto-de-fé episódico, pedindo mais e anunciando quiçá uma política e 

uma polícia do espírito…: 

Têm ultimamente aparecido nas livrarias —  vários livros obscenos. Houve já uma 

inundação parecida, aqui há uns anos, quando um tal Sr. Raul Leal publicou um 

opúsculo intitulado Sodoma Divinizada, que nas montras era ladeado pelas Canções 

dum tal António Boto e por um livro de grande formato intitulado Decadência, duma 

desavergonhada chamada Judite Teixeira. A intervenção dos estudantes de Lisboa pôs 

cobro a este estado de coisas com grande indignação do Sr. Júlio Dantas e de vários 

outros impagáveis bípedes, catedráticos e não catedráticos, académicos e não 

académicos Ele há cada um! O que é facto é que o Leal e o Boto e a Sr.ª Judite Teixeira 

foram todos para o Governo Civil onde, sem escolha, se procedeu à cremação daquela 

papelada imunda, que empestava a cidade. Houve uma pausa. Os homenzinhos e as 

mulherzinhas dispensaram-nos por algum tempo das náuseas que forçosamente causa a 

um homem normal a vista — não digo já a leitura — do seu cibo espiritual. Mas 

voltaram agora. Novamente, quem quer que entre numa livraria, se arrisca a encontrar a 

tal «arte» avariada, demonstrativa da miséria moral que por aí vai, da falta de pudor que 

caracteriza hoje em dia esta sociedade burguesa, traidora da burguesia e da má 

organização da polícia de costumes. (…) Que degradação! De que forma se obliterou o 

conceito da arte e até certo se levaram as consequências do princípio enunciado tantas 

vezes da independência da arte e da moral! (…) A ponto de ninguém se importar (…) 

com as armadilhas que a cada canto, a cada momento estão preparadas para perverterem 

os que amanhã hão-de ser os homens e as mulheres portuguesas (…) Ninguém vê. 

Ninguém se importa. (…) constantemente  aumentam os efeitos da educação sem moral 

nenhuma, ministrada por uma escola laica e por uma imprensa crapulosa. (…)963
  

Raul Leal e Fernando Pessoa tomam posições públicas contra os ataques dos ditos 

Estudantes de Lisboa, mas António Botto não, atitude que manterá ao longo da sua 

vida. Em 1925, quando Norton de Matos é alto-comissário em Angola, vai até lá como 

funcionário público e chega a chefiar a repartição política e civil do Zaire. Escreverá 
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 - Marcello Caetano, ‘Arte sem moral nenhuma’, in Ordem Nova, revista, anti-liberal, anti-

democrática, etc.,  ano 1.º, Junho-Julho, números 4-5, Lisboa, 1926, pp. 156-158. 
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alguns poemas, reunidos em Piquenas Esculturas (edição de autor) e um ou outro 

conjunto de versos a roçar o ordinário. Regressado a Lisboa, arranja um caso amoroso 

com um membro da realeza espanhola, o infante Luís Fernando de Orléans y Borbón 

(1888-1945), com quem viaja faustosamente pela Itália e do qual tenta colher todas as 

benesses possíveis. Nisso Botto é transparente, nunca esconderá as suas inclinações, 

embora viva até ao fim da vida com uma mulher, natural do Alentejo (Beja? Santiago 

do Cacém?) Carminda da Conceição Silva Rodrigues, com quem se casará. Colaborador 

da Presença desde 1928, o autor de Canções suscita o vivo interesse do líder do 

chamado segundo modernismo, José Régio, que defende a produção daquele que João 

Gaspar Simões classificará de ser eminentemente mundano — e com o qual começa por 

simpatizar para mais tarde sobre ele escrever as mais duras críticas, sobretudo no 

tocante ao comportamento público. Botto podia ser uma pessoa encantadora, um 

conversador cheio de interesse, mas também conseguia surgir aos olhos de outros, não 

necessariamente seus inimigos, como criatura intriguista, plena de chistes mordazes e 

ofensivos. Como alguém diria, uma autêntica víbora. Este amigo de Florbela Espanca, 

com a qual se corresponde, merecerá de José Maria dos Reis Pereira (1901-1969), vulgo 

Régio, logo no primeiro número da citada revista, um artigo no qual afirma: Literatura 

viva é aquela em que o artista insuflou a sua própria vida, e que por isso mesmo passa 

a viver da vida própria. Sendo esse artista um homem superior pela sensibilidade, pela 

inteligência e pela imaginação, a literatura que ele produza será superior. (…)964 Era 

pois neste elevado patamar que o poeta de Deus e do Diabo colocava o pouco humilde e 

nada discreto filho do fragateiro de Alfama, conferindo-lhe assim o que para os 

presencistas era tão importante como a originalidade: a sinceridade, que resumia a 

autenticidade emocional, a capacidade de afirmação humana geradora da mencionada 

literatura viva, algo que representava, afinal, o máximo galardão atribuído então pelo 

grande ensaísta em que Régio se tornará. Para ele, Botto é o único vate modernista a 

merecer tal honra, embora a revista vá contar com a colaboração do idealizador do 

Orpheu,965
 Luís de Montalvor, pseudónimo de Luís Filipe de Saldanha da Gama da 

Silva Ramos (1891-1947), além de poeta e ensaísta, fundador da editora Ática (1930), 

grandemente inovadora em termos gráficos, que, na década de 40, publicará as obras de 

Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa, que, pelos vistos, não seria (para Régio) 
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 - José Régio, ‘Literatura Viva’, in Presença, n.º 1, edição de  10 de Março de 1927.   
965

 - Orpheu, ano 1, 1915, n.º 1, Janeiro–Fevereiro-Março, editor António Ferro, direcção de Luís de 

Montalvor e Ronald de Carvalho.  
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muito sincero.966 Nascido em Cabo Verde (São Vicente) e tendo vindo para Lisboa com 

meses de idade, Montalvor, uma das mais curiosas e activas personalidades das 

primeiras décadas do século XX português, viverá no Brasil durante alguns anos e ali 

será secretário de Bernardino Machado. Juntamente com o poeta brasileiro Ronald de 

Carvalho, é ele que, em 1915, surge como um dos maiores entusiastas da revista, que 

contará com um editorial programático revelador, da sua autoria, no primeiro número: 

Bem propriamente, Orpheu é um exílio de temperamentos de arte que a querem como a 

um segredo ou tormento... — escreverá este simbolista-decadentista, que, no ano 

seguinte, lançará o único número da revista Centauro.967 Ali dará à estampa a sua 

‘Tentativa de um ensaio sobre a Decadência’, procura de definição do conceito que 

representa ser-se enfim, andrógino e equívoco de qualquer maneira, e, afinal, conclui, 

apenas são decadentes os que receberam o mandato de Deus e da Beleza. Colaborador 

de diversas publicações ao longo da vida, é nessa de periodicidade trimestral somente 

imaginária que revelará a um público alargado Camilo Pessanha (1867-1926),968 o nosso 

anunciador mais conseguido do poder simbólico da palavra. Assinalável homem de 

cultura e sua divulgação, Luís de Montalvor morrerá num estranho acidente em 1947, 

quando o seu automóvel mergulha no Tejo com ele, a mulher e o filho. Muito se 

especulou então sobre um possível suicídio, dado que o veículo utilitário seguia em 

velocidade moderada.969 É nesse ano que Botto partirá para o Brasil com a mulher, 

quando mais um companheiro das lides literárias desaparece e em circunstâncias 

dramáticas. Muito antes dessa decisão, publica livros infantis, escreve peças de teatro, 

letras de canções, poemas… Continua a pertencer à função pública, e, em 1937, é 

nomeado escriturário de 2.ª classe do Arquivo Geral de Registo Criminal e Policial no 

posto de identificação do Porto. Nesse mesmo ano, com desenhos de Almada Negreiros, 
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 - O reconhecimento apenas de Botto causará estranheza, por exemplo, em autores como Fernando 

Guimarães, que a isso se refere in A Poesia da Presença e o Aparecimento do Neo-Realismo, Porto, 

Brasília Editora, 1981, p.68.   
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 - A revista Centauro publicou o seu primeiro e único número em Outubro de 1916, com colaborações 

de Alberto Osório de Castro, Fernando Pessoa, Raul Leal , Júlio de Vilhena e Silva Tavares, que será um 

nome maior entre os poetas do fado ditos populares. 
968

 - Estes poemas até então inéditos de Camilo Pessanha serão reunidos e dados à estampa em 1920, no 

único livro do poeta, Clepsidra, devido à iniciativa de João de Castro Osório.   
969

 - Segundo o Diário de Notícias, edição de 3 de Março de 1947, o carro ‘cerca das 12 horas passou a 

linha-férrea e entrou no recinto da Estação Fluvial de Belém’ e, depois, ‘desceu a rampa um pouco 

inclinada da muralha e mergulhou nas águas escuras do rio’.   
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publica um poema nacionalista, Brasão, dedicado à memória de Mouzinho de 

Albuquerque970, que termina desta forma: 

                                    (…) 

Ó África de sonho, Império de gigantes 

Que tombaram no ardor de uma cruzada santa, 

Sois a base e o troféu da pátria portuguesa 

Que na minha alma vibra e nestes versos canta!   

 

É precisamente no ano seguinte que José Régio dará à estampa a sua obra António Botto 

e o Amor, que também aborda aspectos especialmente interessantes para nós: 

Já Gaspar Simões notou afinidades profundas entre certos poemas de António Boto e o 

fado. Exactamente! O fado (…) Não foi, pois, necessário que António Botto 

exteriorizasse nas Baionetas da morte a sua simpatia pelo fado para Gaspar Simões lha 

descobrir. Quer isto dizer, e quero eu dizer, não entra na poesia de António Botto como 

simples motivo pitoresco e passageiro capricho, — mas antes está nela, ao fundo dela, 

como expressão profunda ao mesmo tempo individual e atávica; pois em que pese ver 

aos que preferem ver o que desejam que seja a ver o que é, o fado, aliás, rico em 

modalidades, exprime um aspecto profundíssimo da nossa personalidade rácica.(…) 

Podem todas as nossas grafonolas e cantadeiras de palco reduzirem-no a mais uma 

expressão de exibicionismo ou da choraminguice nacionais. Nada disto obsta a que seja 

voz daquele nosso fundo comprazer-se na desgraça, e, à falta de vigor ou gosto para lhe 

resistir, narcisar-se com ela.(…) [Aproveita Régio para fazer aqui uma referência 

elogiosa ao livro anti-fado do salazarista e procurador à Câmara Corporativa Luís 

Moita, atrás citado por mais de uma vez. Mas aproveitemos para dizer que a velha trova 

tira por vezes desforço destas situações — e não apenas a sem dúvida interessante obra 

referida possui hoje utilidade meramente para estudiosos, como o dramaturgo, poeta, 

ensaísta, ficcionista, coleccionador e esforçado artista plástico de Vila do Conde chega 

às camadas mais vastas e menos ilustradas da nossa sociedade, apenas, por causa de um 

fado, apenas um…] Quis mostrar que nem a estes [sociólogos, pedagogos, moralistas] 

convém negar o fado como expressão própria de profundas inclinações além de que 

humanas em geral, portuguesas em particular. (…) Sendo, porém, medíocre o seu valor 

como peça musical ou literária, (…) tem o fado, além de interesse psicológico de 

destapar profundos escaninhos da alma dum povo, o de sugerir caminhos de 

expressão.971 (…) Há hoje grande tendência a se confundir arte e vida; mas a arte é uma 

coisa e a vida outra, embora tantas vezes intimamente relacionadas na obra dos grandes 
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 - O poema Brasão surgiu no suplemento literário do Diário de Lisboa, edição de 8 de Julho de 1937.  
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 - Não apenas o sublinhado é nosso como convirá recordar que o texto data de 1938.  
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escritores. Liberto António Botto dessa inoportuna preocupação de imitação quase 

servil do fado quer nos motivos quer nos meios expressionais — nem por isso o fado foi 

arredado, em seu sentido profundo, de tantos dos mais belos poemas do nosso poeta. 

(…)972 

E adianta o autor dos Poemas de Deus e do Diabo, que, não tardará muito, escreverá um 

livro chamado Fado (1941), o tal que sobretudo o fará descer, de alguma forma, do seu 

pedestal onde só arte se respirava, para olhar a pobre humanidade da sua terra rude e 

viva e não apenas a fabricada e plena de elevação intelectual: 

Assim, há o fado que arrota e o que põe água de cheiro, o que soluça e o que satiriza, o 

que pode refrescar a literatura e o que a envilece, o que vai barra fora em terceira classe, 

guardado numa caixa de guitarra como no coração de um búzio saudoso, e o que se 

embarca em discos ou navega em ondas sonoras enviadas pelas emissoras. Assim há o 

fado às vezes execrável e o fado âs vezes tocante, — um e outro característicos através 

das suas várias modalidades.(…) O certo é que a desonra, a miséria, a infâmia, a 

desgraça, a renúncia, a dor, — fontes inspiradoras embora turvas, de muitas obras-

primas e fontes inspiradoras das principais modalidades de fado — por um lado não têm 

outro meio de se redimirem senão cantando-se e nimbando-se elas próprias nem que de 

sinistras auréolas, (assim ao fado advem parte do poder redentor de toda a arte) por 

outro lado têm, também, as suas vantagens, embora compradas caro; e assim o fado é 

também …um cântico afirmativo. (…) Mas o que afinal me interessa (…) são as 

correntes humanas que subterraneamente alimentam essa expressão não raro 

ridícula;(…) O parentesco de grande parte da poesia de António Botto com o fado, não 

estará, profundo, na identidade de certas dessas correntes? E não poderiam achar-se 

relações semelhantes entre o fado e parte da obra de Camilo, de António Nobre, de Raul 

Brandão, de tantos outros? (…) Fados, vilancetes, quadras, — António Botto sabe fazê-

los vivos de verdadeiro sentimento…(empreguemos lá o adjectivo!...) lusíada. Mas todo 

o verdadeiro poeta é, simultaneamente, muito nacional e universal.(…) E notemos que 

nacional não é a mesma coisa que nacionalista.973
   

Que o ambiente fadista pode ser fonte de inspiração autêntica, sincera, como gostavam 

de dizer os presencistas? Nada como o poema Alfama, de Botto, para o provar, quase 

como se as palavras fossem elementos vivos e exactos para a composição de um quadro:  

                                               Na viela anoiteceu rapidamente. 

 

Aquele rancho de crianças 
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 - José Régio, Obras Completas, António Botto e o Amor, seguido de Críticos e Criticados, ensaio, 

Porto, Brasília Editora, 1978, pp. 42-55. 
973

 - Idem, ibidem. 
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Que brincavam, eram oito! 

Sumiu-se, já não as vejo 

E não as oiço cantar 

O giró-flé-giró-flá, 

Giró-flé da beira mar! 

 

Tão lindas! Tão pobrezinhas! 

 

Ó Deolinda!, Miguel, 

Ó Clementina!, Luzia!, 

Então o jantar? Não ouvem? 

Tu não ouves, Leonel?, 

 

Gritam as mães…E a petizada 

Numa corrida ligeira 

Põe um fim na brincadeira… 

 

Um silêncio perturbado  

Pelo clarão momentâneo 

De uma luz numa janela,  

Alastra e brilha amarelado 

Trémulo, fraco, indeciso…  

 

Uma guitarra diz coisas  

Na voz eterna do fado. 

É o Chico do ‘Benfica’ 

Que mora no vinte e sete 

Da Rua do Paraíso. 

Quando sai da oficina 

E enquanto a mãe, a velhota, 

Lhe prepara a paparoca, 

Pega na banza e vai disto: 

 

‘Afirmam que a vida é breve,  

Engano, a vida é comprida; 

Cabe nela amor eterno 

E ainda sobeja vida!’ 

O jantar está na mesa;  

Deixa a sanfona, meu filho, 

Olha que a sopa arrefece, 

Diz-lhe a mãe, enternecida. 

E o Chico senta-se à mesa 

Indo arrumar com jeitinho 

O ‘pianinho’ da tristeza. 

 

Não falas? Temos tragédia? 

 

Mas, o Chico, não responde: 

E mal acaba o jantar 

Vai-se deitar, sorrateiro… 
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E a mãe deita-se, também. 

Depois de lavar os pratos… 

E de ‘abaixar’ a torcida 

No seu velho candeeiro. 

 

Na viela a noite cai 

Soturnamente cansada. 

Ninguém passa, ninguém vem, 

Ninguém se vê, ninguém sai. 

 

Sombra, silêncio, — mais nada! 

 

Na baiuca da Celeste, 

O marido, — um entrevado, 

Olha a mulher e os dois filhos 

Numa expressão de abandono; 

O mais pequeno adormece 

Ao pé da mãe e o mais velho 

Que tem dez anos, também, 

Está cheiinho de sono. 

 

Comeram sardinhas fritas  

E beberam água-pé; 

Mas, a mãe, pra rebater 

Bebe um pouco de café.  

 

Um som baço de cantiga 

Paira e sobe diluído 

No silêncio da viela! 

 

No céu não brilha uma estrela. 

 

O guarda-nocturno passa 

E passa a mão com violência 

Pla porta do carvoeiro.  

 

Tilintam as chaves. Palmas. 

— Lá vai. É o Zé fragateiro 

Pelo bater da mãozada.  

 

E a noite cai, e o silêncio  

Só o silêncio, mais nada!  

                                                

                                               A roupa do marinheiro  

Não é lavada no rio; 

É lavada no mar alto 

À sombra do seu navio! 

 

— Ena!, saiu-se a Rosário! 
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Coitada, embala o miúdo, 

Um petiz de quinze meses 

E canta a pensar no pai 

O seu amado Guilherme 

Que é fogueiro no «Gil Eanes». 

 

E a noite cai mais sombria;  

Não há rumor de ninguém! 

                                               E tarda a romper o dia!974 

 

Fiel à memória de alguns amigos, como o poeta Guerra Junqueiro, que lhe reconheceu 

talento quando dava os primeiros passos na carreira literária, colaborador do Diário de 

Lisboa, Botto, por ocasião de uma conferência de João de Barros sobre o autor do Finis 

Patriae, faz uma entrevista à filha do poeta, embrulhada numa peça jornalística primária 

e sem qualquer interesse no tocante ao velho lutador republicano, mas definidora das 

próprias ideias de quem a escrevia. Ao recordar o ilustre vate, lembra, nomeadamente, 

as suas sadias anedotas, a sua imensa piedade pela estrumeira das ideias políticas, 

então em luta de contraditórias e míseras reacções, fala no mortal cepticismo com que 

ficou desde muito novo e que diz sentir cada vez mais persistente: acreditar e descrer, 

ou confiar sem convicção na palavra do meu semelhante.975 É a admissão do tal 

comportamento por muitos execrado e já atrás referido, que alguns atribuíam a 

neurastenia e outros avançavam resultar de uma sífilis nunca convenientemente tratada. 

É a eterna questão da complexidade humana. Ao apreciar a sua obra Ciúme (1934), 

Fernando Pessoa dirá: 

Sempre ele se mostrou sentindo o contrário do que estava a sentir. Sempre ele disse, ao 

mesmo tempo o avesso do que dizia. O mesmo ritmo de todos os seus versos traz, no 

fluxo audível, o sussurro implícito do refluxo que se lhe vai seguir. Um temperamento 

conscientemente emotivo, que, por emotivo exclui tanto a paixão como as formas 

intensas da inteligência; que, por consciente, conhece as suas contradições e se alimenta 

da ironia delas. Em resumo, António Botto. E assim o que a análise dividira em quatro, 

tem a mesma lógica que reconhecer que a vida reunira em um. Em seus livros 

anteriores, António Botto afirmara-se mais como só um emotivo sem paixão e um 

contraditório de sentimentos. Neste, melhor consigo, estabelece-se como também um 

                                                             
974

 - Cf. António Botto, Canções e outros poemas, edição, cronologia e introdução de Eduardo Pitta, 

Lisboa, Quasi Edições, 2008; ou António Botto, Obras Completas, volume I, 14.ª edição, Lisboa, Livraria 

Bertrand, s/d.  
975

 - António Botto, ‘A propósito duma conferência, Junqueiro na intimidade: O que nos disse a filha do 

Poeta’, in Diário de Lisboa, edição de 22 de Março de 1941, p. 4.  
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inteligente das superfícies e um ironista das suas emoções. Em outras palavras, revela-

se, agora, o total de si mesmo.976 

Sobre todo este sentir, incomum e escandaloso aos olhos de alguns mais preocupados 

com as normas do que com a sensação transmitida, Régio, falando do mesmo livro, põe 

em relevo: 

O mal-entendido que frustra a preciosa lição de António Botto — lição de sinceridade, 

originalidade e equilíbrio, — resume-se em que os seus admiradores se esforçam mais 

por arremedar a sua arte pessoalíssima do que por ouvir, e entender, a lição impessoal 

dela. (…) António Botto sofreu; e enriqueceu-se, complicou-se, da contínua experiência 

que é a vida. (…) Mas de tudo isto uma obra ficará pesada de sentimento e cristalina de 

timbre, sobre a qual o tempo não terá poder.977
  

 Jorge de Sena (1919-1978), que reconhece nem sempre ter o poeta sabido manejar a 

auto-crítica suficiente com vista a evitar superficialidades, convencionalismos literários 

ou, mesmo, algum mau gosto eventual, fala de microdramas de uma subtileza psicológica e 

emocional por vezes admirável, brevíssimos monólogos dramáticos, densos da amarga 

teatralidade dos encontros e das separações eróticas, em que os versos desarticulados ou 

as pausas e os intervalos estróficos adquirem uma poderosa capacidade expressional. E aponta 

o facto de Botto haver conseguido, nos seus versos, transcender a tradição literária de que os 

mesmos provinham, não apenas com o que atrás ficou dito, mas também pelo coloquialismo 

conversado ou segredado, ou a extrema contensão retórica posta nos poemas.978 Já o 

seu cunhado, Óscar Lopes (1917-2013), escreveria:  

As Canções falham inteiramente, até por simples falta de inteligência e cultura, no seu 

visível intuito de recriar a lírica anacreôntica em termos modernos. O culto da 

sensualidade, do vinho, o seu específico donjuanismo ou narcisismo, o registo das 

vicissitudes de um amor escondido, não recuperam a dignidade dos predecessores. O 

amoralismo não se liberta, afinal, de laivos de uma baixeza inconscientemente assumida 

(…)979
  

Considera este prestigiado intelectual, para quem o mau gosto [de Botto, nessa obra] é 

por vezes atroz, que o poeta de Alfama e todos os seus livros são o mito de um talento 

que não resiste à leitura atenta,980 opinião que não deixa de se revelar interessante: 

desde a extrema-direita que lhe queimou os livros nos anos 20 do século passado até a 

                                                             
976

 - Fernando Pessoa, in Textos de Crítica e de Intervenção, Lisboa, Ática, 1980, p. 217. 
977

 - José Régio, ‘O Poeta António Botto e o seu novo livro Ciúme’, in Diário de Lisboa, edição de 21 de 

Julho de 1934, p. 9.  
978

 - Cf.  Jorge de Sena, in Líricas Portuguesas, vol. I, 3.ª edição, Lisboa, Edições 70, 1983.  
979

 - Óscar Lopes,  História da Literatura Portuguesa, Época Contemporânea, 2º vol., Lisboa, Editorial 

Estúdios Cor, 1973,  p. 713.  
980

 - Idem. Ibidem, p. 712. 
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um ensaísta e professor de inegável mérito, falecido aos 95 anos e membro destacado 

entre os intelectuais do Partido Comunista Português, o poeta conseguiu sempre ver-lhe 

negado o engenho, que, sem dúvida, possuía. Em 1941, começa António a colaborar no 

jornal Os Sports, uma referência no panorama da nossa imprensa desportiva, tri e 

depois bissemanário (com a guerra o papel era caro e escasso) que tivera como director 

Cândido de Oliveira e, nessa altura, era dirigido por Gomes Monteiro. Botto tinha ali 

uma coluna e publicava crónicas, contos infantis e poemas, dado que o jornal pretendia 

não ser apenas conhecido e difundido pelos temas desportivos. Sujeito a uma 

concorrência grande, o periódico duraria até 1945 — e surgiria em seu lugar O Mundo 

Desportivo, que se manteve até 1953. 

O ano de 1942 é, precisamente, aquele em que o autor de Baionetas da Morte se vê 

afastado da função pública, apesar de englobado num grupo de sete trabalhadores do 

Estado, entre os quais três mulheres. O primeiro escriturário do Arquivo Geral do 

Registo Criminal e Policial, por parecer do Conselho Disciplinar do Ministério da 

Justiça, sofre a mais gravosa sanção, ao darem-se como provadas as acusações 

seguintes: ‘a) Ter desacatado uma ordem verbal de transferência dada pelo primeiro 

oficial investido ao tempo em funções de director (…); b) Não manter na repartição a 

devida compostura e aprumo, dirigindo galanteios e frases de sentido equívoco a um seu 

colega, denunciando tendências condenadas pela moral social; c) Fazer versos e recitá-

los durante as horas regulamentares do funcionamento da repartição, prejudicando 

assim não só o rendimento dos serviços, mas a sua própria disciplina interna.’ A decisão 

foi publicada no Diário do Governo,981
 e, embora Botto com a sua irreverência mordaz 

possa ter feito algumas blagues sobre o assunto, como se sabe que fez, dizendo-se o 

único homossexual português oficialmente reconhecido, a demissão nem por isso o 

deixou de afectar. Primeiro, o sempre bem vestido escritor, com o seu chapéu 

impecável, posto ligeiramente de lado, tão amigo da maledicência praticada nos cafés 

das zonas do Rossio e Chiado — com Pessoa morto o Martinho da Arcada perdera para 

ele o encanto — sabia que o seu tempo áureo se esgotara na década anterior, os versos 

não lhe saíam com a mesma limpidez e a imaginação falhava (por motivo da alegada 

sífilis terciária?). Depois, ele que cada vez chocava menos com os seus modos 

arrogantes (nunca falava dos pais e dos dois irmãos, gente por certo humilde), e com os 

versos de amor diferentes, tinha agora de viver exclusivamente das colaborações em 
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 - Diário do Governo de 9 de Novembro de 1942, II série, n.º 262. 
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jornais, das reedições das obras, e, sobretudo, dos livros para crianças…Neste capítulo, 

aliás, alcançara assinalável sucesso: os seus contos infantis, sob o título de The 

Children’s Book, com tradução de Alice Lawrence Oram, tinham sido oficialmente 

aprovados como material didáctico nas escolas da República da Irlanda, relembramos. 

Só que o seu ego desmedido, a sua natural vaidade, coadunam-se mal com os ditos e 

olhares de troça que lhe são dirigidos em locais públicos. Embora fosse um 

homossexual assumido desde há muito, agora que saiu no Diário do Governo, pode 

inclusivamente, segundo uma graçola da época, pôr tal título no cartão de visita, se 

assim o desejar… Mais habituado a gracejar sobre os outros, por vezes de forma pesada, 

do que a ser alvo dos dichotes alheios, segregado de alguma forma pelos antigos 

companheiros das lides literárias, como era recordado muitos anos depois, por 

testemunhos de quem muito o conheceu, na redacção do velho Diário de Lisboa, 

juntamente com as dificuldades materiais atrás focadas, o autor das Canções começa a 

pensar em abandonar Portugal. Não havia muitas hipóteses: para a sua megalomania, 

apenas um paraíso lhe surge no horizonte, uma grande nação que fala o mesmo idioma 

e onde poderá restaurar o brilho perdido, numa época em que por cá com muita 

facilidade tende a arranjar inimizades. É o Brasil, claro, ali tem amigos, conhecidos, 

pessoas que o admiram, como sucede com o antigo embaixador em Portugal, João das 

Neves da Fontoura (1887-1963), que aqui permaneceu entre 1943 e 1945. Ministro das 

Relações Exteriores (Negócios Estrangeiros) por duas vezes, este jornalista, advogado, 

académico e político, conhecia Botto e era grande defensor da língua comum. Quando 

aqui representava o seu país, foi estabelecido o acordo ou convenção ortográfica luso-

brasileira de 1943, que se destinava, conforme constava do respectivo texto, a assegurar 

a defesa, expansão e prestígio da língua portuguesa no mundo. Vivia então o Brasil o 

seu período de Estado Novo, com Getúlio Vargas (1882-1954).982 Quando sobraçava a 

pasta dos Negócios Estrangeiros, em 1953, Neves da Fontoura saudou Oliveira Salazar 

pelos seus 25 anos de governação, algo que lhe terá dado prazer como lusófilo, 

fundamental para tornar-se realidade o Tratado de Amizade e Consulta, firmado em 

Novembro do ano atrás citado. Figura de relevo na vida brasileira, representante do seu 

                                                             
982

 - Getúlio Vargas, político e advogado, cognominado o pai dos pobres e hoje declarado Herói da Pátria, 

liderou a Revolução de 1930, que pôs termo à chamada (também lá) República Velha, depondo o 

presidente Washington Luís (1869-1957), que, durante algum tempo, esteve exilado em Portugal. 

Presidente da República de 1934 a 1945 (entre 1930 e 1934 chefiou o Governo Provisório), Getúlio 

instituiu o Estado Novo, de pendor autoritário. Tendo-se apresentado mais tarde ao eleitorado, desta vez 

em democracia, voltaria ao Palácio do Catete em 1951 e ali se suicidaria com um tiro no coração em 

1954.       
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país em ocasiões como a Conferência de Paz de Paris (1946), era uma personalidade à 

qual o nosso poeta parecia ter acesso, dado que foi a ele que dirigiu amargas palavras, 

quando já se encontrava em terras brasileiras, dizendo-se imensamente cansado de 

Portugal, ou de alguns portugueses indesejáveis, e sublinhando que ao ver o Rio de 

Janeiro do barco, então capital federal, o imenso território iluminado emocionou a 

minha sensibilidade ansiosa de ternura e de sossego, para formular depois a seguinte 

queixa: De permeio, a infamiazita com ramificações inferiores de sabotagem vindas de 

um bando comunista pretendendo pôr-me na boca mentiras que nunca poderia dizer. 

Não sei mentir.983 

Mas será que António Botto possuía por cá assim tantos inimigos? Teria razões de 

queixa tão profundas? Dos meios do fado certamente não, dado que o ajudaram no 

sonho de rumar ao Brasil, com D. Carminda, numa época em que as deslocações longas, 

neste caso de navio, se apresentavam bastante dispendiosas. Mesmo quando foi expulso 

da função pública, o Diário de Lisboa trouxe notícias simpáticas a seu respeito, o 

amigo João Villaret (1913-1961), o nosso mais brilhante declamador, interpretou o 

Tríptico da Raça, no Avenida (o poeta encarregou-se da cenografia e do desenho do 

guarda-roupa), pôde reeditar e escrever obras — e uma figura do fado e das artes 

plásticas, o escultor Júlio de Sousa, fez interessantes ilustrações para o Livro das 

Crianças … Dirigido pelo seu fundador, major Jorge Botelho Moniz, figura do 28 de 

Maio e ex-combatente da Guerra Civil de Espanha, o Rádio Clube Português escolhe 

Botto para coordenar as suas emissões infantis, em 1944, o que muito se assemelha a 

voto de confiança nas suas capacidades e até idoneidade. Tirando as eventuais graçolas 

em locais públicos, a situação não parecia, portanto, ser assim tão má. Mas o Brasil 

chamava. Com vista à concretização desse sonho, os seus amigos levaram a efeito 

diversas iniciativas para angariação de fundos, entre as quais sobressai, naturalmente, 

um espectáculo de despedida, no São Luís, em 7 de Maio de 1947, que contou com o 

apoio do escritor Aquilino Ribeiro (noutros capítulos deste trabalho amplamente 

falado), e, em palco, entre outros, estiveram os artistas Palmira Bastos, Erico Braga, 

Alves da Cunha, Vasco Santana, João Villaret e a então cantadeira Amália Rodrigues. 

Era habitual dizer-se que um nome a ela muito associado, o do poderoso banqueiro 

Ricardo Espírito Santo (1900-1955), grande coleccionador de arte, teria manifestado a 

sua liberalidade nesta ajuda colectiva ao poeta das Canções. Este e a mulher abandonam 
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 - Há cópia dactilografada da carta, no espólio de A.B., existente na BNP. De notar  que, como bom 

funcionário público, o poeta guardava duplicados de todas as missivas escritas à máquina.  
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Portugal em Agosto do ano atrás citado, rumo a um país que não trará ao inseguro e 

atormentado escritor a felicidade tanto ambicionada. O seu percurso brasileiro, muito 

mitificado, abundante em azares e gerador de histórias que o dão como chegando a 

passar fome e a viver, portanto, na maior das misérias, mostra-se demasiado ficcionado, 

cópia do de alguns outros homens de grande talento… É um tempo em que muito coisa 

terá feito, mas nada de literariamente com grande interesse. Em 4 de Março de 1959, 

quando atravessava a Avenida de Copacabana, em pleno Rio de Janeiro, é colhido por 

uma viatura governamental, ficando em coma. A morte acabará por chegar no dia 16 do 

mesmo mês.    

Testemunho de derradeira prova de amor, a viúva, D. Carminda Rodrigues Botto, 

enviará para Lisboa a um parente o espólio do poeta, que será entregue à Biblioteca 

Nacional pelo eng.º João José de Oliveira Barros em Setembro de 1986. A doação 

definitiva, com reserva de reprodução de documentos, ocorrerá em 15 de Janeiro de 

1999 e será feita por Carlos da Silva Tomás Botto. O espólio (‘26 cx. [3631 doc.]; 

35x30x10 cm.’) é ‘constituído por: manuscritos do autor (poesia, prosa, teatro, edições, 

etc.); cartas recebidas e enviadas; documentos biográficos; recortes de imprensa 

(recortes de/sobre o autor e de terceiros; impressos (do autor, com colaboração, e 

outros); iconografia (fotografias, ilustrações, etc.); manuscritos (poesia, prosa, 

desenhos, etc.) e cartas de terceiros.’984
                              

Durante esta procura de um paraíso nunca encontrado, o dramaturgo e contista, que 

partira com um emprego numa rádio em São Paulo e pouco mais, vai encontrar uma boa 

recepção por parte de intelectuais brasileiros de primeiro plano, como os poetas Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987) e Manuel Bandeira (1886-1968), além de um 

terceiro, também contista e diplomata, Ribeiro Couto (1898-1963), que estivera 

colocado em Portugal como encarregado de Negócios entre 1944 e 1946 e até 

colaborara num livro editado pelo SPN de António Ferro, motivo pelo qual seria 

criticado por Bandeira. Era acusado de simpatizar com Salazar, ao que ele respondia ser 

em seu entender uma tarefa essencial a fraternidade do próximo, apenas isso, não 

representando partilha de rumos ideológicos.985  

                                                             
984

 - Informação extraído da documentação oficial da BNP, que possui mais pormenorização além da 

reproduzida. O espólio de António Botto é hoje consultável.   
985

 - Ribeiro Couto publicou em Portugal Dia longo (poesias escolhidas 1915-1943), Lisboa, Portugália 

Editora, 1944, e Uma noite de chuva e outros contos, com prefácio de Adolfo Casais Monteiro e 

ilustrações de António Dacosta, Lisboa, Inquérito, sendo eleito membro da nossa Academia das Ciências. 
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Recebido da forma mais elogiosa na Academia Brasileira de Letras, presidida por Neves 

da Fontoura, atrás citado, o português viu a conhecida vaidade contemplada com o 

interesse dos órgãos informativos brasileiros pela sua pessoa. Estabelece contactos 

frutuosos, como sucede com o escritor de grande sucesso Erico Veríssimo (1905-1975), 

traduzido em diversas línguas, que o avalisará junto da editora Globo,986 surgem 

convites para colaborar em jornais, mas talvez toda esse interesse tenha levado o poeta a 

falar com demasiado à-vontade, mostrando-se muito crítico em relação ao seu País. 

Mais tarde, ele dirá ter caído numa armadilha, coisa algo frequente por aquelas 

paragens, que o visado não conhece. Irá dar-se conta disso durante a conturbada — e 

definitiva — permanência brasileira. As notícias que chegam a Portugal inquietam 

alguns dos seus amigos verdadeiros e certamente deliciam os muitos que dele não 

gostam. Está no primeiro caso o actor Erico Braga, presente na homenagem do São 

Luís, profundo conhecedor do chamado país irmão onde muitas vezes actuou, que por 

carta lhe pergunta se ele endoideceu (Que onda de loucura te passa pela cabeça, 

rapaz?) — e diz-se tristíssimo.987 Essa má propaganda em Portugal, digamos assim, 

nada convinha ao autor de Alfama, que tencionava escrever para jornais nacionais. 

Coisa curiosa: porventura para dar uma aparência de carácter transitório à sua 

permanência, Botto munira-se de um documento da Livraria Portugal, declarando que 

ele ia ao maior país sul-americano por conta daquela firma para publicação e venda das 

suas obras no mercado brasileiro.988 Nada apontava nesse sentido, tal a desilusão 

patenteada cá e lá sobre a terra natal (nem tudo seria mentira…). Depois de curta 

permanência no Rio, fixa-se em São Paulo — e de lá manda artigos para o Diário de 

Lisboa. Trabalha na Rádio Bandeirantes, dá recitais de poesia, chegando a estar em 

palco com o actor mais popular do Brasil, Procópio Ferreira (1898-1979)989, comparece 

em sessões de autógrafos e, em 1950, expõe desenhos seus na galeria paulista Domus. 

Tinha trabalho regular, relativamente bem pago, elabora planos para iniciativas 

literárias, mas Botto incompatibiliza-se, sobretudo, com as contas dos hotéis, que não 

                                                             
986

 - Uma carta manuscrita, datada de Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1947,  pertencente ao espólio de 

A.B. na BNP, dá conta disso,    
987

 - Carta manuscrita de E. Braga, datada de 27 de Outubro de 1947, existente no espólio de A.B. na 

BNP. 
988

 - A declaração faz parte do espólio de A.B. na BNP, encontrando-se nos documentos biográficos.  
989

 - João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, mais conhecido por Procópio Ferreira, actor, encenador e 

dramaturgo, era filho de portugueses da Madeira e representou e encenou êxitos estrondosos como Deus 

lhe pague, em 1933, de Joracy Camargo (1898-1973). Deu vida a centenas de personagens, actuou 

diversas vezes em Portugal e aqui participou no seu primeiro filme, O Trevo de Quatro Folhas (1936). 

Entre os seus filhos de diversos relacionamentos, dado ter vivido muitas paixões, conta-se a grande actriz 

Bibi Ferreira. 
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paga, tende a meter-se em situações complicadas. Começa a abominar a grande 

metrópole, que considera uma terra disparatada, sem harmonia e sem beleza, 990 faz 

uma exposição de obras gráficas em Campinas (Estado de São Paulo) e, em 1951, 

decide tentar a sorte no Rio de Janeiro. Recorre com alguma frequência aos pedidos de 

dinheiro a amigos e conhecidos — e uma das pessoas visadas para obviar a essas crises 

de liquidez era a actriz Beatriz Costa (1907-1996), que, como costumava dizer, não sou 

santa nem pretendo ser canonizada. Certa vez, por nós interrogada em conversa de fim 

de tarde, precisamente sobre o autor de O Livro do Povo, emitiu algumas das suas 

opiniões reservadas a público muito restrito, pela linguagem vernacular utilizada. 

Ficámos a saber pela eterna costureirinha da Canção de Lisboa (1933) e rainha da noite 

do Rio, nos tempos áureos do Cassino da Urca, que aquilo que achava mais irritante não 

era valer ao talentoso compatriota, mas a forma como este se comportava, o seu ar 

arrogante, sem nunca se dignar agradecer o empréstimo com forte tendência a 

transformar-se em doação. Não se tratava, no entanto, de assunto que gostasse muito de 

recordar. E isto talvez porque o nosso vate, para além de tomar atitudes de soberano no 

exílio perante vassalos, também tenha seguido caminhos um tanto duvidosos, pouco 

prestigiantes em termos de uma comunidade respeitada. E não nos referimos, apenas, às 

dívidas e aos empréstimos de longuíssimo curso, nem muito menos às suas escolhas em 

matéria sexual, porque essas sempre as fez corajosamente e com toda a transparência. 

Falamos, por exemplo, em se intitular arquitecto, como o José Pacheko (1885-1934), 

que tinha o cuidado de acrescentar pela graça de Deus, embora tivesse assistido a 

algumas aulas de arquitectura de Norte Júnior, coisa que Botto certamente não fez. 

Também dizia ser engenheiro e, neste regresso ao Rio, fez projectos de casas e até 

arranjou emprego numa construtora para avaliar o decorrer de edificações de um ponto 

de vista técnico. Quais seriam os conhecimentos do nosso poeta, nesses domínios? 

Mistério. Onde os adquirira? Mais um mistério. O certo é que foi nessa condição para a 

cidade de Niterói, próxima da então capital federal, antiga capital do Estado e hoje 

ligada ao Rio por uma famosa ponte. Todos sabemos que alguns dos maiores génios da 

arquitectura, casos do suíço Le Corbusier (1867-1965)991 e do americano Frank Lloyd 
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- Apud registo manuscrito do escritor in espólio de A.B. na BNP. 
991

- Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier), depois da instrução primária, frequentou o Curso 

Superior de Decoração, pertencente à Escola de Arte, em La Chaux-de-Fonds, atraído pelas artes 

plásticas, sobretudo a pintura, sendo o respectivo  director a apontar-lhe a via da arquitectura. Mais tarde, 

trabalharia para Auguste Perret, em Paris, o pioneiro do cimento armado e, perto de Berlim, frequentaria 

o atelier de Peter Behrens, que valorizava acima de tudo o design industrial. Alcançaria os seus vastos 

conhecimentos, em grande medida, com a prática, as viagens e o estudo solitário.  
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Wright (1867-1959)992, não possuíam habilitações formais nesse domínio, como sucedia 

por cá com Raul Lino (1879-1974), mas qualquer deles adquirira bases sólidas para dar 

corpo às respectivas obras. Botto apenas tinha jeito para desenhar, e, sobretudo, para 

fazer versos… E, por isso, organizou recitais e colaborou em publicações de Niterói, 

que, por sinal, é a segunda cidade do mundo (só Brasília lhe leva a palma), com maior 

número de obras saídas da prancheta de um dos mais importantes vultos da arquitectura 

do século XX, o brasileiro Óscar Niemeyer (1907-2012), que, diga-se a título de 

curiosidade, possuía um elo comum com o poeta das Canções: uma grande admiração 

por Guerra Junqueiro. Já centenário, o arquitecto ainda sabia de cor poemas do vate 

português, que recitava sem falhas. 

Quanto ao exilado das Baionetas da Morte, a aventura arquitectónica terminou em 

tribunal, acabando o réu por receber, mesmo assim, uma significativa indemnização. 

Depois, dedicou-se aos negócios, envolvendo barcos de um industrial de Matosinhos, e, 

claro, foi mais uma megalomania bottiana que também não o levaria a bom porto… 

Dandy envelhecido e doente, teve em Pedro Bloch (1914-2004), entre outros, um amigo 

solidário. Além de médico, era jornalista, poeta, dramaturgo, autor de livros infantis, 

tendo duas peças de êxito excepcional, Dona Xepa, que seria adaptada a telenovela e 

Mãos de Eurídice, traduzida em mais de quatro dezenas de países.  

Perseguido por problemas de alojamento e outros de natureza financeira, apesar de 

receber dinheiro de direitos de autor, embora nem sempre a tempo e horas e nos 

montantes devidos, pagamentos de colaborações jornalísticas e recitais, António e D. 

Carminda, em 1954, pensam regressar a Portugal, pelo que pedem o repatriamento ao 

consulado do Rio, que desenvolve as necessárias diligências nesse sentido, apenas 

surgindo um problema (sempre o mesmo): eles não possuem dinheiro para comprar as 

passagens. Também aqui o espólio da BNP nos elucida que o poeta tinha amigos, que se 

quotizaram, mas a quantia reunida ter-se-á mostrado insuficiente. Regressa o casal ao 

Rio, e, em 1955, por ocasião de uma importante reunião católica, na capital brasileira, 

lança o livro em cuja capa se pode ler ‘António Boto [só com um t, como queriam os 

seus adversários] Fátima, Poema do Mundo, aprovado por Sua Eminência o Senhor 

Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, Rio de Janeiro em 1955, 

Trigéssimo [com dois ss] Sexto Congresso Eucarístico’. A imprensa fluminense 
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 - Sem terminar o liceu, FLW, o pai da ‘arquitectura orgânica’, foi admitido a título excepcional na 

Universidade de Wisconsin–Madison, em 1886, teve aulas em part-time durante dois semestres e 

trabalhou com um professor de engenharia civil. Rumando a Chicago à procura de emprego, em 1887, 

trabalhou intensamente como desenhador em ateliers de arquitectura.  
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noticiou, aliás, esta edição impressa no Brasil, e que no interior possuía a indicação de 

tratar-se de ‘primeira edição quarenta mil exemplares numerada e assinada pelo autor’. 

O purpurado (1888-1977) mostrava, mais uma vez, simpatia pelo vate, dado que 

também aconselhara o Livro das Crianças, e, certamente, sabia estar a dar o seu aval 

porventura a uma reedição, não sendo de excluir que conhecesse a situação precária em 

que se encontrava o autor da obra. Este, por seu turno, incluíra no volume um soneto 

inédito em sua homenagem, no meu abraço de amizade e admiração sempre leal: 

                                               O grande Cardeal, o Cerejeira, 

Como diz toda a gente de Lisboa, 

Com aquela ternura verdadeira, 

Dada só por paixão a uma pessoa, 

Levantou uma obra tão inteira 

Na grandeza da fé com que a povoa, 

Que até serve de freio e de bandeira 

Aos que tentam ainda apanhar Goa. 

Humildade gigante que sobeja, 

Em vencer pela música dos sinos, 

Agravos a Jesus e à igreja. 

Um santo que nasceu para ficar — 

Nos povos e nos cânticos divinos, 

Nas estrelas, no Céu, na voz do mar. 

 Escusado será dizer-se que este livro serve propósitos muito definidos, situação a que 

António se moldava bastante bem, nada adiantando à sua obra, como se torna evidente, 

mas também de nenhuma forma a deslustrando, dado que o autor se dizia homem de fé. 

Algum dinheiro terá ganho com a iniciativa, produto do seu estro, convém lembrar — e 

bem dele carecia. A saúde deteriorava-se a olhos vistos, sendo internado no Hospital da 

Beneficência Portuguesa com quadro clínico complicado. Não deixa de ser curioso 

verificar que o dramaturgo de Alfama, que nunca politicamente se definira, embora em 

alguns dos seus poemas retrate a vida dos humildes, da gente dos bairros pobres de 

Lisboa, tal como faz na peça atrás citada, sem dúvida a mais interessante, como 

dissemos noutro ponto deste trabalho, primou sempre por uma certa ambiguidade, 

porventura por achar ser a atitude que melhor lhe convinha. Em carta a um amigo, 

Correia da Costa, datada de 12 de Agosto de 1958, depois de falar das suas obras 
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inéditas de que só uma, Ainda não se escreveu, virá a lume, postumamente, em 1959,
993

 

usa de toda a clareza em relação ao ditador português e ao seu regime, ele que dissera 

abominar a política: (…) No meu país, na minha terra, vi e vejo claramente, que a 

presença de António de Oliveira Salazar foi a restauração da grandeza de um povo 

sacrificado pelos trágicos acontecimentos das imensas revoluções, inventadas por 

egoísmos e vandalismos de toda a ordem e feitio.(…)994 

Pelos vistos, o poeta era salazarista, dado que repudiamos que fosse fingidor… Um seu 

biógrafo refere, mesmo, que terá escrito duas cartas ao ditador, sem resposta, 

obviamente, uma em 1958 e a outra no início do ano seguinte.995 Não cabe a quem 

procura contribuir para o tecer da História, sem que tal signifique neutralidade, julgar. 

Botto incensava Salazar? Pois o mesmo não acontecia em relação ao Brasil, que 

decidira transformar na fonte de todas as suas desventuras, culpando a nação que o 

recebera de dever-lhe uma indemnização: (…) pela neurastenia, pela perda da saúde, 

pelos aborrecimentos, pela perda da vontade pela vida, e pela soma de infâmias que 

pretenderam com a semente da inveja manchar o meu nome limpo de artista, de 

Homem e de Poeta.996 É aquilo que se chama uma bravata, o fel de um produtor de 

beleza, que sente o fim próximo? Talvez. O seu colega Carlos Drummond de Andrade, 

com o peso da autoridade de uma obra originalíssima, louva-lhe assim certa vez uma 

canção recebida, dizendo que a mesma possui aquele lirismo que tem raiz na alma.997
 Os 

poetas sabem encontrar a palavra certa — e têm a generosidade de dizê-la, quando 

habitados pela simplicidade da grandeza. Mas há mais gente que não o desampara: 

Danton Pinheiro Jobim (1906-1978), jornalista e advogado; outro causídico, Paulo 

Rabello; o escritor e político Saldanha Coelho, deputado à data da implantação da 

ditadura militar, em 1964… Este último foi preso e teve de exilar-se no Uruguai, mas 

regressaria e, em 1991, o seu livro Envelhecer e ser feliz seria distinguido com o prémio 

José Veríssimo de Ensaio e Erudição da Academia Brasileira de Letras. Quando refere 

os que escreveram sobre as suas obras, nunca se esquece de mencionar António Botto, 

entre outros nomes sonantes da cultura luso-brasileira.        
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 - António Botto, Ainda não se escreveu, Lisboa, Ática, 1.ª edição, 1959,  
994

 - Cópia da carta dactilografada a Correia da Costa, datada de 12 de Agosto de 1958, existente no 

espólio de A.B. da BNP.  
995

 - Referido por António Augusto Sales, autor de António Boto: real e imaginário, Lisboa, Livros do 

Brasil, 1997. 
996

 - Afirmação constante do espólio de A.B. da BNP.  
997

 - Carta manuscrita de Carlos Drummond de Andrade, datada de 8 de Março de 1956, existente no 

espólio de A.B. da BNP.   
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Depois do atropelamento na Avenida Copacabana, que se revelaria mortal, devido a 

fractura de crânio, em 4 de Março de 1959, o poeta, cuja surdez era quase total, como 

não levasse consigo nenhum documento identificativo, é transportado para o 

estabelecimento hospitalar Miguel Couto, onde dá entrada como indigente. Identificado, 

levam-no 48 horas depois, em estado de coma, para um quarto particular do Hospital de 

Sousa Aguiar, onde falecerá no dia 16. Ficará sepultado no cemitério de São João 

Baptista, sendo o elogio fúnebre proferido pelo poeta Astério de Campos (1891-1968), 

como referem jornais fluminenses da época, e, quando o corpo esteve em câmara 

ardente na Beneficência Portuguesa, ali compareceu um representante do presidente da 

República do Brasil, que era então Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), o 

construtor de Brasília, grande amigo de Portugal. Seis anos volvidos e cumprindo-se o 

que pedira, volta à pátria o que restava de António Botto. Para repousar? Ainda não. O 

Diário de Lisboa de 11 de Novembro de 1965,998 no seu suplemento literário, faz uma 

evocação do poeta e assinala a chegada dos seus restos mortais a Lisboa. Num anónimo 

e medíocre repositório de lugares-comuns, nunca é referido, sequer, que ele fora 

colaborador da honrada folha vespertina. Considera-o o autor do texto menos rico na 

esfera da imaginação intelectual, intrínseca a toda a grande poesia, do que outros 

poetas que chegaram antes, como Fernando Pessoa, ou que vieram depois, como José 

Régio, pôde António Botto ascender à grande poesia pela pureza e musicalidade dos 

ritmos, e pela intensidade da expressão do instinto. Salva-se, perante tanto dislate, uma 

citação do autor de ‘Poemas de Deus e do Diabo’. Como as autoridades ditas 

competentes nunca souberam o que fazer com Botto em vida, também na morte 

mostravam debater-se no mesmo problema. Repousados os ossos durante largos meses 

numa qualquer arrecadação, finalmente, um ano depois, podia o Diário de Lisboa de 11 

de Novembro de 1966999 dar-nos conta, numa notícia, que repousavam desde a manhã 

daquele dia, no gavetão n.º 1952, da rua 17 do cemitério do Alto de São João os restos 

mortais deste improvável poeta do fado, que preferia ser sepultado no talhão dos 

artistas, mas a tanto não chegou a iniciativa oficial e particular, como diz o jornal, que 

menciona a presença, na modesta cerimónia, do fadista Filipe Pinto, o primeiro a cantar 

em público versos de Botto, bem como Ferreira de Castro, José Régio, David Mourão-

Ferreira (outro talentoso poeta do fado, mas não improvável ), Natália Correia… Coube 
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 - ‘Evocação de António Botto’, in suplemento semanal ‘ Vida literária e artística’, Diário de Lisboa, 

edição de 11 de Novembro de 1965.     
999

 - ‘Foi a enterrar esta manhã o poeta António Botto’, in Diário de Lisboa, edição de 11 de Novembro 

de 1966.     
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a José Galhardo, dramaturgo e autor de algumas letras fadistas marcantes, proferir o 

elogio fúnebre, na qualidade de presidente da Sociedade de Escritores e Compositores 

Teatrais, mas fê-lo, sobretudo, como amigo, chamando-lhe, apropriadamente, homem 

infeliz e triunfante, certamente enquanto Régio se lembrava de há décadas ter escrito 

sobre o ilustre morto esta frase luminosa: Mas de tudo isto uma obra ficará pesada de 

sentimento e cristalina de timbre, sobre a qual o tempo não terá poder.1000         

 

5.5.3 — Afinal, os amanhãs também cantam o fado… 

 

Se houve geração literária e artística que não gostava de fado — tendo mesmo no seio 

alguns dos seus opositores mais ferozes, como o poeta José Gomes Ferreira e o 

musicólogo Fernando Lopes-Graça —, foi sem dúvida a dos neo-realistas. Com artistas 

sobremaneira politizados, predominantemente marxistas e muitos deles membros do 

Partido Comunista Português, embarcavam num dogmatismo estreito de que a velha 

trova lisboeta se pusera ao serviço do Estado Novo (não admitiam facilmente o 

contrário…) — e nem sequer se interrogariam sobre qual a razão que levaria tanto 

salazarista a também odiar uma expressão popular que falava (à sua maneira, claro) dos 

temas igualmente abordados pelos neo-realistas. Sendo ponto assente que esse 

movimento floriu entre nós a partir de 1934, com a leitura de escritos do russo Georgi 

Plekhanov (1856‐1918), nomeadamente A Arte e a Vida Social, dado à estampa em 

1911, também não será descabido pensar na influência da tomada de conhecimento das 

posições sobre arte de realismo social dimanadas da União Soviética e, sobretudo, da 

pintura brasileira, como a de Cândido Portinari (1903-1962), com uma tela (Café) 

exibida no pavilhão do Brasil na Exposição do Mundo Português (1940), das obras dos 

muralistas mexicanos (Orozco [1883-1949], Rivera [1886-1957] e Siqueiros [1896-

1974]), da literatura com base social de alguns poetas e prosadores sul-americanos 

(Pablo Neruda [1904-1973] e o Jorge Amado [1912-2001] da fase comunista, para 

mencionarmos dois exemplos importantes)…  

Em artigo no portuense Sol Nascente, Mando Martins, que polemizará com Régio, 

considerado um individualista e socialmente indiferente pelos neo-realistas, embora não 

lhe possam negar atitudes oposicionistas (aderirá ao Movimento de Unidade 
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 - José Régio, ‘O Poeta António Botto e o seu novo livro Ciúme’, in Diário de Lisboa, edição de 21 de 

Julho de 1934., p. 9.  
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Democrática), escreverá que ele faz, com o seu eu enorme, uma poesia que é uma casa 

fechada sem janelas para a rua, e, por isso, bela mas inútil. Quanto a Casais Monteiro, 

critica-lhe o estilo escuro, que, opina, dificulta o respectivo entendimento, tornando 

assim a sua poesia difícil de entender, pelo que:  

Um escritor deve escrever claro para ser entendido pelo maior número, para que a 

propaganda das suas ideias (toda a arte é propaganda de ideias) não seja prejudicada 

pelo inacessível da forma. (…) Toda a arte é uma (…) deformação subjectiva da 

realidade — a literatura é um processo dessa deformação.1001 

 

Convirá aqui salientar que o Estado Novo, com todas as restrições impostas e as 

medidas censórias às diversas actividades culturais e mesmo recreativas, desde que 

houvesse certa imaginação na forma de contornar a geralmente pouca informação dos 

censores, na sua maioria gente quarteleira e medrosa — falamos, neste ponto, por larga 

experiência própria —, permitia, apesar de tudo, que alguma coisa se fizesse. Atestam 

estas afirmações, pensamos, o número de jornais defensores de ideais de esquerda1002
 e, 

também, as folhas literárias dos órgãos de informação geral, onde muito se noticiava e 

dizia por meias palavras, que os leitores se entretinham a decifrar. E isso sucedeu, com 

períodos mais ou menos duros, é certo, ao longo da interminável ditadura.  

Quanto ao neo-realismo, a sua verdadeira apresentação em termos públicos e 

programáticos, sem quaisquer ambiguidades resguardadas em palavras eruditas, fê-la o 

escritor Alves Redol (1911-1969), numa conferência proferida, em 17 de Junho de 

1936, no Grémio Artístico Vila-Franquense. Tendo como tema a arte e estando na sua 

terra natal, entre os seus, portanto, o futuro autor de Fanga afirma, programaticamente: 

Não é a sociedade que serve o artista, mas o artista que serve a sociedade. A actividade 

artística, por isso, deve contribuir para o desenvolvimento da consciência e para 

melhorar a ordem social. Com a clareza e frontalidade que o caracterizavam, Redol 

assevera:  

Todos os assuntos devem servir em proveito do homem, se não querem ser uma 

vã e ociosa ocupação; a riqueza existe para que toda a humanidade a goze; a 
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 - Mando Martins, ‘Literaturas Humanas’, in Sol Nascente, n.º 4, edição de 15 de Março de 1937.  
1002

 - Citando, sem grandes preocupações cronológicas, os de pendor mais cultural, teríamos: O Diabo, 

Presença, Vértice, Sol Nascente, Seara Nova, O Globo, Altitude, O Tempo e o Modo, Artes e Letras, 

etc. 
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ciência para guia do homem; a arte deve servir também para algum proveito 

essencial e não deve ser, apenas, um prazer estéril (…)1003 

Quando em 1939 dá à estampa o seu romance Gaibéus, inaugural desta modalidade 

literária no nosso neo-realismo, o autor faz questão em dedicá-lo à memória de 

Venâncio Alves e João Redol, ao ferreiro e ao campino, ou seja, ao avô materno e ao 

paterno, e deixará escrito que aquele livro não pretende ficar na literatura como obra 

de arte, dado procurar constituir, antes de tudo, um documentário humano fixado no 

Ribatejo.1004 Não deixa de ser curioso vermos como foi feita a crítica desta obra por um 

dos então chefes-de-fila do movimento, o poeta Joaquim Namorado (1914-1986), que 

aproveita a ocasião para apontar os respectivos cânones: 

Gaibéus é um romance social construído com verdade e segurança. Não se trata de certa 

pura demagogia, tão comum e tão perigosa, que às vezes aparece por aí. É da sequência 

da acção, do aparecer à superfície das contradições, que surge toda a tendência e nunca 

de retórica. (…) Isto só o consegue o autor que consiga integrar-se perfeitamente no 

ambiente da sua obra e viver a vida dos seus personagens. Um conhecimento de 

superfície arrastará sempre para a procura formal, (…) deformação dos sentimentos e 

das situações (…) Isto é a primeira coisa que se verifica ao folhear o livro de Alves 

Redol: um conhecimento profundo do tema, integração no ambiente, comunhão com o 

destino das suas personagens. Daqui, uma sinceridade sempre sentida em cada página 

(…) Gaibéus é o romance dum desses ranchos de trabalhadores que pelas mondas e 

pelas ceifas vão até ao Ribatejo fecundar a terra com o seu suor. (…) o inverno 

aproxima-se e os Gaibéus partem para as suas terras, pobres como chegaram, 

miseráveis; (…) ao fecharmos este livro temos a certeza de que é mesmo assim, de que 

o autor viveu a sua obra com o seu sangue e os seus nervos. (…) Deve [Alves Redol] 

tentar ganhar sobriedade, simplicidade, controlando o seu temperamento exuberante. 

(…) A dureza do seu traço, a esplêndida grandeza das suas imagens, permite-lhe, sem 

perder força, ganhar aquela sobriedade. (…)1005 

Marcados por um período de grandes convulsões, uma delas ao pé da porta, a Guerra 

Civil de Espanha (1936-1939), e, logo a seguir, a segunda conflagração mundial, os 

neo-realistas estão dispostos a abdicar da estética pela verdade, como Máximo Gorki 

(1868-1936) havia pregado, em 1934, quando usou a denominação realismo social, no 
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 - Cf. Carlos Garcez da Silva, Alves Redol e o Grupo Neo‐Realista de Vila Franca, Lisboa, Caminho, 

1990, p. 84. 
1004

 - Cf. Alves Redol, Gaibéus, Lisboa, Portugália, 1939 ou uma das dezenas de edições que se lhe 

seguiram. 
1005

 - Joaquim Namorado, ‘Gaibéus, um romance de Alves Redol’, in Sol Nascente, edição de 15 de 

Janeiro de 1940, p. 12.  
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Primeiro Congresso dos Escritores Soviéticos. Obrigado que estava a permanecer no 

seu país natal por Estaline, que o convencera a deixar o seu amado sul da Itália, o 

popular escritor viveria o tempo suficiente para ver o filho assassinado e a sua própria 

morte nunca ficou muito bem esclarecida. Terá sido dos poucos homens de letras, no 

entanto, a possuir uma cidade com o seu nome.  

Politicamente empenhados, imbuídos de uma militância por vezes muito dura, os neo-

realistas compreendiam mal que duas gerações de modernistas não se tivessem 

interessado pelas grandes causas defendidas pelo marxismo — e será assim que nascerá 

a polémica entre José Régio e o jovem Álvaro Cunhal (1913-2005), ele próprio dado à 

escrita e também cultor das artes plásticas, travada através dos periódicos Presença e O 

Diabo, respectivamente, em 1939. A poesia continuará a ser um dos veículos 

privilegiados, entretanto, pelos seguidores desta corrente nova e assim entre nós 

denominada, ao ponto do crítico literário e ensaísta Alexandre Pinheiro Torres (1923-

1999) afirmar: 

(…) Mar de Sargaços é o pórtico necessário de Terra (1941) [de Fernando Namora], 

livro com que se inaugurará a famosa colecção Novo Cancioneiro, a verdadeira carta de 

alforria da geração. Realmente, a publicação desta colectânea será tão importante que a 

emergência do Neo-Realismo, como nova corrente, e sobretudo como expressão de um 

grupo ou geração, ficará para sempre ligada aos dez volumes que constituem esta série 

poética publicada em Coimbra, entre 1941 e 1944.1006
  

Deve-se o oitavo livro dessa hoje mítica pequena biblioteca, precisamente, ao 

improvável poeta da trova de que vamos falar: Sidónio Muralha, um dos exílios 

brasileiros atrás mencionados. Gostaria do fado? Desconhecemos, embora o facto de ser 

lisboeta da Madragoa possa indiciar alguma coisa nesse sentido. Se não gostava na 

juventude, tê-lo-á apreciado mais tarde, como outro neo-realista famoso, o pintor Júlio 

Pomar, que, além de o ter tomada para tema de diversas obras gráficas, acabaria por 

escrever poemas a ele destinados? De qualquer forma, há que conhecer melhor esta 

figura um tanto esquecida do panorama da nossa literatura do século XX (apenas a sua 

faceta de escritor para crianças tem lugar indiscutível). Filho do jornalista e escritor 

Pedro Muralha, Pedro Sidónio de Araújo Muralha nasceu na Madragoa, como já 

referimos e, ainda muito jovem, colaborou nas revistas Mocidade Académica e 

Solução, já posicionadas num espectro político e ideológico afim daquele movimento 
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- Alexandre Pinheiro Torres, in O Movimento Neo-Realista em Portugal, na sua primeira fase, 

Biblioteca Breve, Lisboa, ICLP, MEN, 2º ed., 1983, p. 79.  
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que receberá o nome de neo-realista. Com um pai simpatizante do socialismo, aluno do 

Instituto de Ciências Económicas e Financeiras, Sidónio é um entusiasta da poesia 

militante, comprometida com as causas sociais. Será um grande matemático e 

oposicionista ao Estado Novo, Bento de Jesus Caraça (1901-1948), quem, em 1941, 

aconselhará Muralha a dar à estampa o seu primeiro livro, significativamente chamado 

Beco, que, imbuído do ideário social que perfilhara, já denota grandes potencialidades, 

patentes sobretudo no poema Água-furtada, confissão de que talvez as palavras não 

consigam — ou não cheguem —, para mudar o mundo: 

                                               (…) 

Moras tão alto… – não me digam nada! – 

para além dos craveiros vejo tudo… 

Eu já não faço versos nem me iludo, 

olhando a tua pobre água-furtada.1007
        

 

O segundo livro do poeta será Passagem de nível, oitavo volume da colecção Novo 

Cancioneiro, editado em Coimbra, (1942).1008 Não constitui novidade que o neo-

realismo revelou ou confirmou muitos poetas, pelo que não se tornava fácil sobressair, 

algo que, mesmo assim, Sidónio Muralha consegue com o seu estro marcado pela 

originalidade. E isto estando em liça com Políbio Gomes dos Santos (1911-1939), 

Armindo Rodrigues, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Manuel da Fonseca, Fernando 

Namora, José Gomes Ferreira, Joaquim Namorado, João José Cochofel…     

Desgostoso com a situação de ditadura em que o País vivia, o poeta decide emigrar, em 

1943, para o então Congo Belga, na companhia de Alexandre Cabral (1917-1996), 

escritor e futuro grande especialista em temas camilianos. Nessa colónia, devido à sua 

preparação académica, atinge o cargo de director-geral da Unilever Internacional. 

Constituirá família em 1944, casando com Maria Fernanda d’Almeida, que lhe dará 

quatro filhos. Será em 1950 que surgirá a sua obra poética mais ambiciosa, intitulada 

Companheira dos Homens. Todas os seus livros contaram com a colaboração gráfica do 

seu amigo Júlio Pomar. A sua primeira obra para crianças data também desse ano, tem 

por título Bichos, Bichinhos e Bicharocos, contém poemas com ilustrações do pintor 

atrás citado e músicas de Francine Benoit (1894-1990), professora (Maria João Pires foi 
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 - In Beco, Lisboa, 1941, que é ainda uma edição de autor.  
1008

 - Passagem de nível (edição conjunta com Beco), 2.ª edição com vinheta na capa de Júlio Pomar, 

1949; edição fac-similada dos livros do Novo Cancioneiro, Lisboa, Althum Editores, colecção Novo 

Cancioneiro, vol. 8, 2010.  
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sua aluna, por exemplo), compositora e crítica musical, entre outros periódicos, do 

Diário de Lisboa. Quando o Congo Belga acede à independência, em 1960, 

mergulhando na violência, o poeta e a família decidem fixar-se em Bruxelas (Sidónio 

Muralha estudara Administração de Empresas na Universidade de Lovaina). Continua a 

trabalhar na Unilever, sendo obrigado a viajar muito, por motivos profissionais, 

deslocando-se a diversos países. A sua ida para o Brasil verifica-se na década de 60 do 

século passado, sempre empregado na mesma multinacional, vivendo primeiro em São 

Paulo. Aí fundará a editora Giroflé, destinada ao público mais jovem, com o escritor 

Fernando Correia da Silva e o artista plástico surrealista Fernando Lemos, dois 

portugueses, sendo o segundo grande apreciador de fado, desde os tempo em que o pai o 

levava a ouvir cantar o Marceneiro na Parreirinha do Rato, como certa vez nos relatou. 

Embora a editora estabeleça um novo padrão de exigência para as publicações dirigidas 

às crianças, não consegue alcançar êxito comercial, mas os livros infantis de Muralha 

conhecem sucesso e serão premiados.     

Quando acontece em Portugal a revolução de 25 de Abril de 1974, o poeta vem à terra 

natal, inspirando-lhe o magno acontecimento interessantes poemas. A mulher, Maria 

Fernanda, morre em 1978, e, algum tempo depois, Sidónio casa-se com a médica Helen 

Butler, passando a viver em Curitiba, no Paraná. É ali que morre, em 8 de Dezembro de 

1982, aquele que se afirmara como um dos melhores autores de livros para crianças em 

língua portuguesa, deixando uma obra significativa em verso e prosa (diversos contos e 

um romance, para além de outros escritos).1009 Em nossa opinião, o fado deve a este 

improvável letrista, dois dos melhores poemas cantados por Amália Rodrigues (não 

aparece qualquer menção à velha trova lisboeta nas biografias de Muralha). São eles 

Raízes e Amantes Separados, o primeiro com música de Henrique Lourenço e o 

segundo de António Mestre: 

                                                           Raízes 

Velhas pedras que pisei 

                                                             
1009

 - Para a elaboração da biografia de Sidónio Muralha, naturalmente sucinta, consultámos diversas 

fontes, nomeadamente ligadas à própria fundação brasileira que leva o seu nome e, também, alusões ao 

poeta em diversas obras, que igualmente nos serviram para esta breve incursão no neo-realismo. Além das 

já citadas, podemos acrescentar as seguintes: João Pedro de Andrade, A Poesia da Moderníssima 

Geração, Porto, Livraria Latina, 1943; João Gaspar Simões, “O lirismo social: o «Novo Cancioneiro»”, in 

História da Poesia Portuguesa do Século XX, vol. IX, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1955, 

pp. 685-760; Arquimedes da Silva Santos, Testemunho de Neo-realismos, Lisboa, Livros Horizonte, 

2001; João Pedro de Andrade, Ambições e Limites do Neo-Realismo Português, Lisboa, Acontecimento, 

2002; Luís Crespo de Andrade, Sol Nascente. Da Cultura Republicana e Anarquista ao Neo-Realismo, 

Porto, Campo das Letras, 2007. 
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saiam da vossa mudez 

venham dizer o que sei 

venham falar português 

sejam duras como a lei 

e puras como a nudez. 

 

Minha lágrima salgada 

caiu no lenço da vida 

foi lembrança naufragada 

e para sempre perdida 

foi vaga despedaçada 

contra o cais da despedida. 

 

Visitei tantos países 

conheci tanto luar 

nos olhos dos infelizes 

e porque me hei-de gastar? 

vou ao fundo das raízes  

e hei-de gastar-me a cantar 

                                                

                                                Amantes Separados 

Como num búzio 

O mar repete essa balada 

Numa canção 

Feita de sonho e ansiedade 

Meu coração 

Repete a história apaixonada 

Duma presença que se fez 

Longe e saudade 

 

A vida quis que fosse assim 

Nosso destino 

No grande amor que quis 

Vencer os vendavais 

A vida quis que fosse assim 

Nosso destino 

Onda quebrada contra a praia 

E nada mais 

 

E a vida passa 

Como os versos que escrevemos 

E as promessas que fizemos 

No dia da despedida 

E a vida passa 

Passam os dias rasgados 

Tudo passa e passa a vida 

Dos amantes separados 
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De notar que Sidónio Muralha, tendo vivido no estrangeiro desde 1943, terá sido mais 

ou menos alheio às polémicas surgidas entre os artistas neo-realistas, nem todos eles de 

acordo em regerem-se por rígidos cânones — e que tinham em Mário Dionísio o 

teorizador de uma solução intermédia, que não seria aceite pelos mais ortodoxos. 

Muitos abandonaram o Partido Comunista, sem que tal ditasse afastarem-se do 

marxismo e do interesse pelas causas sociais. Vejamos agora o balanço que Eugénio 

Lisboa faz dos poetas congregados em torno das propostas atrás abordadas:  

Os jovens que, nos anos 40, se reuniram em torno do Novo Cancioneiro cometeram, por 

generosidade, alguns erros que o futuro exercício da própria criação ajudou a corrigir: 

desprezando a arte a favor de uma entidade vaga a que se chamava ‘o homem’ ou ‘a 

vida’, esqueceram-se da advertência de Wilde de que a escola mais adequada para se 

aprender arte é a Arte e não a Vida: pondo a moral social à frente dos valores estéticos 

ignoraram a regra de ouro de que a esfera da ética e a esfera da estética são 

absolutamente distintas ou mesmo, como pretendeu Gide, em arte, a ética é uma 

dependência da estética… De começo, realmente, os jovens neo-realistas não queriam 

aceitar que o objectivo de um bom poema é o bem-dizer e não o bem-fazer. Por isso, 

talvez o neo-realismo tenha sido, no século XX, o menos criativo e inovador dos 

movimentos. Mas deixou atrás de si um rasto de generosidade espontânea e coragem, 

além de uma mão cheia de nomes que a história literária não há-de esquecer.1010 

Ocupemo-nos agora do actor, encenador, dramaturgo e também poeta Fernando 

Muralha, irmão de Pedro Sidónio, que desempenharia um papel muito interessante e 

relevante na cultura brasileira, através da declamação e do teatro. Já em Portugal João 

Fernando de Araújo Muralha (1923-2005) se dedicara às artes de palco e até a algumas 

incursões no cinema, como pequenos papéis em Quando o mar galgou a terra (1954), 

filme realizado por Henrique de Campos (1909-1983), com argumento baseado na peça 

homónima do açoriano Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971), poeta e dramaturgo do 

grupo do Orpheu; e em Dois dias no Paraíso, uma comédia de Arthur Duarte (1895-

1982), com Milú (1926-2008) e Virgílio Teixeira (1917-2010) nos protagonistas. Foi no 

Brasil, contudo, que o seu talento empreenderia voos mais largos, ao levar a efeito o 

projecto de uma companhia de teatro itinerante, destinada a representar para o povo, em 

locais públicos, espécie de trupe de commedia d’ell arte do século XX. Na altura do seu 

falecimento, o jornalista e escritor brasileiro João Barcellos fazia este sentido balanço: 

                                                             
1010

 - Eugénio Lisboa, Poesia portuguesa do Orpheu ao Neo-Realismo, Lisboa, Biblioteca Breve, ICLP. 

MEC, 1980, p. 120. 
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O actor de teatro português Fernando Muralha faleceu no dia 6 de Agosto de 2005, em 

São Paulo. (…) foi um dos maiores animadores sócio-culturais da Comunidade 

Portuguesa, em São Paulo, e com a sua ‘Carroça de Ouro’ chegou a percorrer parte do 

Brasil com os seus espectáculos de teatro. “És o português que se fez brasileiro por 

amar a liberdade”, disse-lhe, na Biblioteca da Casa de Portugal, quando assistíamos à 

celebração do aniversário do golpe de Estado de ´25 de Abril´, em 2005. Ele riu, com 

aquela franqueza de sempre. Lembrei-me do dia em que o conheci, em 1991, numa 

palestra que ministrei na Sampa, quando ele me falou de si, dos seus projectos, e 

“...daquela época, em plena ditadura militar, nos anos 60, quando dirigi o Teatro 

Universitário ´Luiz de Queiroz´ [TULQ] montando peças dos bons dramaturgos 

brasileiros. Um tempo de chumbo a que só os poetas sabem dar pontapés...”. A par das 

conferências do professor João Alves das Neves, ele participou de várias, enquanto 

declamador, que fiz em faculdades e clubes literários. A também falecida Tereza de 

Oliveira, fundadora do Grupo Granja, dizia dele o seguinte: “meu amigo e mestre João 

Barcellos, tu dizes que o poeta Sidónio Muralha é ´o poeta da vida´, então, eu digo que 

o actor Fernando Muralha é o cidadão por inteiro, o ser-cultura que desenvolve a 

sociedade rumo à felicidade e ao amor”. Os portugueses residentes no Brasil perdem 

uma referência do humanismo crítico, e mais os da Sampa, porque era na ´ilha do 

trabalho´ que ele mais gostava de estar e de mostrar que “para todos nós existe um 

palco, e nós ensaiamos nele a vida em todos os instantes”, como gostava de dizer. 

 

Toda esta acção desenvolvida ao longo de anos, também porventura inspirada em La 

Barraca dirigida pelo dramaturgo e poeta espanhol Federico García Lorca (1898-1936), 

foi suficientemente importante para o Governo do Estado de São Paulo promover a 

publicação de um livro, que não deixasse esquecer o mérito dessas jornadas, que 

levaram as artes de palco até gente humilde que nunca havia visto nada assim. Da 

autoria de Roberto Nogueira (organização, selecção de textos, notas e roteiro 

fotográfico), intitulado A carroça do sonho e os saltimbancos. Memória da ‘Carroça de 

Ouro’, Colecção Aplauso, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, o 

volume contém inúmeras declarações dos integrantes (e não só) de uma aventura que se 

processou num tempo dilatado, recheada de peripécias, de emoções, de pequenos 

triunfos, de grandes sacrifícios — e também geradora de preciosos momentos de 

convívio depois de cumprida a missão diária, quando todos falavam ou ouviam, 

encantados, Fernando Muralha recitar os versos de Florbela Espanca… O actor e 

declamador português chegou ao Brasil em 1963, criou a ‘Carroça de Ouro’ em 1973, 
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percorreu 17 Estados brasileiros e também locais na Europa e em África. Há 

depoimentos de mais de três dezenas de actores, resenhas críticas publicadas nos 

diversos órgãos de informação brasileiros e, recorde-se, nos anos iniciais de actividade 

da trupe, o país ainda vivia em ditadura militar, havendo severas restrições ao que podia 

e não podia ser dito em público. Respigamos, apenas, para se ter ideia da dimensão do 

trabalho de Fernando Muralha e dos seus saltimbancos, excertos da apreciação crítica 

de Sábato Magaldi:   

A maioria dos actores sabe encarnar as máscaras tradicionais do género com um 

rendimento surpreendente, se se lembrar a sua inexperiência e a nossa falta de tradição 

em desempenhos desse tipo [a Commedia Dell’Arte]. Talvez a explicação do fenómeno 

esteja em que os actores, por vocação, trazem no sangue a herança de um teatro 

autêntico, que apela para sua necessidade de utilizar todos os recursos do corpo. (…) A 

opção de Fernando Muralha revela que esse director é conscientemente engajado no seu 

trabalho: o teatro é uma arte do povo para o povo, só com esse sabor ele é autêntico. 

Como um barómetro, ele regista a elevação e a decadência de um povo. Não há crise no 

teatro, e sim na sociedade. Além disso, deve-se admitir que no Brasil ele está destinado 

à burguesia, portanto, a uma parte mínima da população, o que não é gratificante para 

nenhum artista. Com as apresentações da Carroça de Ouro em praça pública, os actores 

tiveram possivelmente a melhor experiência de suas vidas, e são testemunhas do poder 

transformador da cultura. Os depoimentos dos actores atestam que a Carroça de Ouro, 

além de modificar a vida deles próprios, mudou os horizontes culturais de muita gente. 

Meu coração disparava quando via caminhões de bóias-frias [assalariados rurais] 

pararem nas praças, e aquele povo maravilhoso apoiando os queixos nas enxadas, 

transformando a expressão cansada em rosto de criança.(…)1011 

 

5.5.4 — E de África veio um fado para tempo novo e adverso… 

 

Não pertence nem a uma escola nem parece possível integrá-lo em qualquer corrente 

poética definida ou revolucionária, embora se saiba que, além de Fernando Pessoa, 

gostava particularmente de José Régio e António Botto. Dele existe um único livro de 

poemas, publicado postumamente, graças ao empenho de um grupo de amigos, dos 

                                                             
1011

 - Cf. Roberto Nogueira (organização, selecção de textos, notas e roteiro fotográfico), A carroça do 

sonho e os saltimbancos. Memória da ‘Carroça de Ouro’, Colecção Aplauso, São Paulo, Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2010. 
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quais sobressai a figura de Eugénio Lisboa,1012 que coordenou e escreveu os necessários 

guiões explicativos daquela obra resgatada aos guardanapos de papel ou outro qualquer 

suporte apanhado pelo poeta à mão de semear. Era autor que não cuidava da sua 

posteridade — e porque haveria de fazê-lo? Acaso não tinha o resto da vida para tratar 

disso? Só que um cancro de pulmão interrompeu-lhe o fluir dos dias aos 37 anos. 

Chamava-se Reinaldo Edgar de Azevedo e Silva Ferreira, nascera a 20 de Março de 

1922, em Barcelona, cidade onde o pai arranjara episódico trabalho e iria para 

Moçambique, por razões familiares, em 1941; ali acabaria o liceu, vivendo depois de 

forma apagada, entre o trabalho no funcionalismo público e a boémia discreta da então 

capital, Lourenço Marques. Diz quem o conheceu que nenhuma manifestação artística 

lhe era indiferente, embora o teatro o tocasse de forma particular. Foi um dos 

responsáveis pelas peças transmitidas pelo Rádio Clube da então colónia portuguesa da 

África Oriental — e nutria imensa admiração por Federico García Lorca (1897-1935), 

que adaptou a teatro radiofónico. Quando foi gravado um disco com produções de 

poetas de Moçambique, em 1960, nas respectivas palavras de apresentação, Rui Knopfli 

(1932-1997) dele dirá: 

A inclusão de Reinaldo Ferreira imediatamente se nos afigura óbvia, pois se o 

malogrado poeta não pode considerar-se como sendo representativo de quaisquer 

tendências ou características moçambicanas, o seu génio paira ao de cima de toda a 

controvérsia, como a forma mais acabada e mais rara de expressão poética acontecida 

em Moçambique, e cuja repercussão se verificará, ainda e naturalmente, à escala da 

Literatura Nacional.1013 

São palavras que não poderiam (aparentemente) estar mais certas. Pelo menos à 

primeira vista, o seu estro pouco ou nada contempla a terra onde passará a maior parte 

da sua curta vida, se quisermos ver nesse conjunto de versos de excepcional qualidade 

coisas directamente ligadas ao sentir da maioria da população. Num certo sentido, a sua 

poesia é predominantemente portuguesa. Mas será exactamente assim? Estava 

completamente desligada da realidade e do futuro próximo das relações entre a colónia 

e a sua metrópole, como então se dizia, e que ele algumas vezes visitou, passeando por 

                                                             
1012

 - Eugénio Lisboa (1930), natural de Moçambique, engenheiro de formação pelo Instituto Superior 

Técnico, ligado profissionalmente ao sector dos petróleos, foi professor de Literatura Portuguesa em 

Lourenço Marques, Pretória e Estocolmo, estando ainda ligado à Universidade de Aveiro. Foi conselheiro 

da embaixada de Portugal em Londres e possui vasto trabalho no campo do ensaio, sendo um especialista 

reputado na obra de José Régio.    
1013

 - Disco ‘Poetas de Moçambique’ (Reinaldo Ferreira, Rui Nogar, Rui Knopfli, José Craveirinha), 

interpretação e declamação de Manuela Arraiano, apresentação de Rui Knopfli, Lourenço Marques, 

Poliarte, 1960.    
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Alfama e pensando até escrever a letra de um fado (Dessa Alfama que me chama/ trago 

a chama que se chama/ sentimento e emoção)? Avancemos com o poema Receita para 

fazer um herói:                       

                                               Tome-se um homem, 

Feito de nada, como nós, 

E em tamanho natural. 

Embeba-se-lhe a carne, 

Lentamente, 

Duma certeza aguda, irracional, 

Intensa como o ódio ou como a fome. 

Depois, perto do fim, 

Agite-se um pendão 

E toque-se um clarim. 

 

                                               Serve-se morto.1014
  

 

Se quisermos uma reafirmação dessa premonição de um futuro pouco risonho, 

inutilmente bélico, corte com uma situação (ainda) aparentemente harmónica, os versos 

de Menina dos olhos tristes desfazem quaisquer dúvidas: 

                                               Menina dos olhos tristes, 

O que tanto a faz chorar? 

— O soldadinho não volta 

Do outro lado do mar.  

 

Senhora de olhos cansados, 

Porque a fatiga o tear? 

— O soldadinho não volta  

Do outro lado do mar. 

 

Vamos, senhor pensativo, 

Olhe o cachimbo a apagar. 

— O soldadinho não volta 

Do outro lado do mar. 

 

Anda bem triste um amigo, 

Uma carta o fez chorar. 

— O soldadinho não volta 

Do outro lado do mar. 

 

A Lua, que é viajante, 
É que nos pode informar 

— O soldadinho já volta 

Do outro lado do mar. 

                                                             
1014

 - Cf. Reinaldo Ferreira, Poemas, introdução e notas  explicativas de Eugénio Lisboa, Lourenço 

Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1960, Livro I (‘Um voo cego a nada’), Epigramas. 
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O soldadinho já volta, 

Está quase mesmo a chegar. 

Vem numa caixa de pinho. 

Desta vez o soldadinho 

Nunca mais se faz ao mar.1015 

 

Anos volvidos, estes versos teriam êxito como canção de intervenção na voz de Adriano 

Correia de Oliveira, musicados por José Afonso (existe uma outra música, composta por 

Luís Cília). Alguém alguma vez referiu o autor? Não nos lembramos de isso ter 

acontecido. Quem era, afinal, este poeta de excepção, sempre recordado pelos que o 

conheceram bem, caso do jornalista Guilherme de Melo (1931-2013), como pessoa 

tímida, de trato afável, pronto a ouvir os versos alheios? Filho de Reinaldo Ferreira 

(1897-1935), o Repórter X, jornalista polivalente, dramaturgo, escritor, realizador de 

cinema, visionário de rasgos geniais, admirável contador de mentiras, e de sua mulher 

Lucília do Carmo Ferreira, o futuro poeta tinha uma irmã mais velha, Iolanda, que 

casaria com Fernando Andrade Cruz. De uma relação extraconjugal com Cármen Cal, 

alegadamente pertencente a uma família de advogados do Porto, nasceria um terceiro 

filho, Osvaldo Cal Ferreira, na década de 30 do século passado. A mulher tê-lo-á 

deixado em 1928 — e a amante toma idêntica decisão em 1935. Grande consumidor de 

ópio, morfina, tabaco e álcool, autor de um livro intitulado Memórias de um ex-

morfinómano, o Repórter X 1016 morre em 4 de Outubro, num prédio do Largo de São 

Carlos, em Lisboa, precisamente no último ano mencionado. Embora ainda pequeno, 

Reinaldo Edgar acompanhava o pai pelas redacções dos jornais, como a de O Século, e 

por lá dormitava, enquanto o jornalista escrevia mirabolantes reportagens, acontecidas 

por vezes apenas na sua imaginação. Desses dias e noites, não terá colhido o jovem 

grandes recordações (o pai recairia no vício dos estupefacientes). Homem feito, luta 

com diversos fantasmas. Em sociedade laurentina pequena e provinciana (falamos dos 

brancos, claro, que se conheciam todos), Reinaldo — e, para o fim da vida, o jornalista 

                                                             
1015

 - Idem, ibidem, Livro I (‘Um voo cego a nada’),  parte 6. 
1016

- Há uma edição com capa de Stuart Carvalhais e prefácio de Artur Portela, editada em Lisboa, 

Companhia Nacional Editora, 1956. Nele diz, nomeadamente, o jornalista do Diário de Lisboa que tão 

bem conheceu o seu colega: (…) Por instinto, decerto - Reinaldo Ferreira não tinha tempo para ler, 

tanto escrevia! -, ele introduziu em Portugal a maneira característica do jornalismo americano - incisiva, 

inconfidente, mesmo escandalosa, densa na sua verdade, em que as imagens, como no cinema, dominam 

as palavras, fotografando o que se passava e o que se não disse, o que se sabe e o que se esconde, numa 

reconstituição visual em que tanto as personagens como os pormenores empolgam, visceralmente 

desnudados. (...) E, a certa altura, (…) encontra um formidável adversário. Um gigante enorme, duro, 

terrível, tolhe-lhe o passo: é o Repórter X.  
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Guilherme de Melo já falava disso com mais à-vontade — sofria com a sua condição de 

homossexual, nunca assumido, tendo procurado até se para ela haveria tratamento, 

conforme Eugénio Lisboa revelaria. Por isso os seus poemas amorosos, alguns de rara 

beleza, são qualificados como dos amores fictícios. Na introdução à primeira edição 

(1960), escreverá o notável homem de ciências e letras citado:  

(…) profundamente admirado por um reduzido número de amigos ou simples 

conhecidos, os seus poemas circulavam há muito de mão em mão, aqui e acolá 

publicados em jornais e revistas de ocasião, republicados, modificados, retomados, com 

aquela admiração e veneração sempre vivas que só as coisas realmente belas costumam 

motivar. (…) orgulhosamente consciente do quilate, do rigor e da extrema pureza da 

língua em que moldava a angústia que em si vivia, o seu orgulho só era igualado pela 

modéstia do seu retiro. Literalmente retirado — é como, em boa verdade, se pode dizer 

que Reinaldo Ferreira vivia. Se alguma vez o habitara a ânsia de se ver publicado, 

depressa a sufocara.(…) É provável, é humanissimamente provável, que não detestasse 

a ideia de se editar. (…) A perfeição ou o que dela se pode neste mundo entrever, eis o 

que, impertinentemente, ele visava. (…) Pretender, forçosamente, encontrar uma 

medida comum entre o artista, tal como profundamente se entrega à Obra que deixa 

criada, e o homem que quotidianamente cruzamos no café, é querer ser cego ou não 

poder ver o abismo que separa duas realidades diversas. (…) Por ironia do destino o que 

mais alargou as fronteiras do seu nome foi o que de menos valor ele nos legou: 

colaboração em algumas revistas musicais, letra de uma ou outra canção de grande 

êxito, teatro radiofónico, pouco mais. (…) Excepção feita a poemas de uma gravidade 

inquebrada, (…) quase sempre nos surge a poesia de Reinaldo Ferreira como que 

travada por uma insolência ou truculência irónica que não pouco contribuirá para lhe 

acrescentar à força de negação. (…) A visão, o veneno da imagem a impor, são o 

impulso primeiro e irreprimível. (…) A vida é, ele o diz, ‘um voo cego a nada’. (…) A 

obra que realmente for rica terá alimento para vários paladares. (…) 1017
    

Eugénio Lisboa apressou-se a enviar o livro a Régio, a quem aliás já falara do vate de 

Moçambique — e este até achava tê-lo conhecido ainda menino, no Porto, quando certa 

vez visitara o Repórter X numa modesta pensão. O escritor apressa-se a dar a sua 

opinião numa crónica mantida num diário portuense, e, mais tarde, fará um importante 

ensaio sobre o autor de Poemas. Dele damos algumas elucidativas passagens: 

                                                             
1017

 - Cf. Reinaldo Ferreira, Poemas, Lourenço Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1960, in 

‘Introdução’ de Eugénio Lisboa, passim.  
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Ao tempo do aparecimento dos Poemas, não só essas formas [estilistas usadas pelo 

poeta] iam caindo em desuso, substituídas por experiências de formas revolucionárias, 

como também iam passando de moda muitas das posições psíquicas através de elas 

expressas. (…) Ora aqui, [nos Poemas Infernais] atingimos um ponto capital da 

originalidade de Reinaldo Ferreira: uma das suas manifestações geniais. (…) os mortos 

de Reinaldo Ferreira não podem aniquilar-se; não podem descansar; são mortos-vivos. 

(…) Cada morto-vivo terá o seu inferno particular consoante a sua vocação humana. 

Mas o que espera cada um é afinal o mesmo inferno… a viva e sôfrega virtualidade 

dentro duma impossibilidade de exercício. (…) admissível será a hipótese de Reinaldo 

Ferreira, alegorizando talvez inconscientemente, transferir para os  mortos muito do que 

se passa entre os vivos. Porém, o que se passa entre os vivos é efémero, é volúvel, está, 

digamos, resgatado pela própria mortalidade deles. (…) Parece-me que, de certo modo, 

algo de não-negativo ressalta de esses quatro versos tão ricos de implicações e 

sugestões: Mínimo sou, /Mas quando ao Nada empresto/A minha elementar realidade, / 

O Nada é só o resto.(…) Fatalista como tantos outros poetas portugueses, descontente, 

como esses mesmos, com o fado que os Fados lhe assinalaram — a trajectória  

marcada — neste ponto retoma Reinaldo Ferreira uma larga tradição confessional e 

pessimista da nossa poesia. (…) Vazio e frio — eis a impressão final que pode, poderá 

ou poderia ficar-nos da obra de Reinaldo Ferreira.(…) Afigura-se-nos, mesmo, que de 

Fernando Pessoa é a influência mais marcada nos Poemas. Igualmente se nos afigura, 

porém, que em Reinaldo Ferreira fremia uma sensibilidade, pesava um temperamento, 

imperavam uns sentidos, que mesmo brilhantemente fingidos em Fernando Pessoa, nos 

não tocam assim humanamente. (…) Inextricável fusão do intelectual e do sensível — 

eis a perfeição a que nos parece tender o melhor de Reinaldo Ferreira. Aliás, não só o 

melhor dele, como de toda uma larga família de poetas. (…) estamos perante um 

homem que muitas vezes se confessa, com uma sinceridade humana (ousemos dizer: 

com uma sinceridade vulgar) que nada tem com a sinceridade artística defendida por 

Fernando Pessoa. (…) outros insistirão em diversos aspectos duma obra que, mesmo 

chegando até nós fragmentada, pela sua densidade substancial e a sua beleza formal já 

entrou como peça de rara qualidade no tesoiro da nossa poesia.1018
  

É deste poeta invulgar e durante largos anos ignorado, mas que não escapou à 

perspicácia e longa sabedoria de Régio, nem ao interesse de David Mourão-Ferreira, 

que Amália Rodrigues, com a sua muito aguda intuição, colherá estes versos de 

                                                             
1018

 - José Régio, ‘Sobre os Poemas de Reinaldo Ferreira’, in Reinaldo Ferreira, Poemas, Colecção Poetas 

de Hoje, 2.ª edição, Lisboa, Portugália Editora, 1966.  
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dramatismo pungente, para os projectar ao seu auditório global, nascendo assim o fado 

Medo, com música de Alain Oulman: 

Quem dorme à noite comigo 

É meu segredo, 

Mas se insistirem, lhes digo, 

O medo mora comigo, 

Mas só o medo, mas só o medo. 

 

E cedo porque me embala 

Num vaivém de solidão, 

É com silêncio que fala, 

Com voz de móvel que estala 

E nos perturba a razão. 

 

Gritar: quem pode salvar-me 

Do que está dentro de mim 

Gostava até de matar-me, 

Mas eu sei que ele há-de esperar-me 

Ao pé da ponte do fim. 

 

Teremos agora de falar do outro grande êxito da primeira figura da trova com versos de 

Reinaldo Ferreira: trata-se, claro, de Uma Casa Portuguesa. Muitos quiseram ver nesta 

canção uma apologia da sociedade preconizada pelo salazarismo, feita à medida 

daquelas gravuras ditas patrióticas da casinha de habitantes humildes e felizes, que 

surgiam nos livros de leitura da instrução primária de antanho. Sabe-se que o poeta não 

se interessava pela política, mas também nunca demonstrou qualquer apoio ao regime. 

Guilherme de Melo, num interessante prefácio a uma das edições de Poemas,1019
 

esclarece o contexto em que surgiram essa e outras cantigas:  

Vasco de Matos Sequeira [1903-1973], filho do celebrado ulissiponense Gustavo de 

Matos Sequeira, e que assim como Reinaldo emigrara para Lourenço Marques em busca 

de uma vida melhor, e, tal como aquele, funcionário do Quadro Administrativo. É ele 

quem atrai o poeta para o teatro de revista, de nítida inspiração lisboeta, que começa a 

fazer temporada regular na capital moçambicana. Com o maestro Artur Fonseca na 

parte musical, os dois formam uma parceria notável e tornam-se autores de êxitos que 

rapidamente transcendem as fronteiras da colónia. Kanimambo, Piripiri, Magaíça, 

enfim Uma Casa Portuguesa, são disso exemplo. Cada vez mais Reinaldo Ferreira se 

transforma numa figura pública. As pessoas fazem gala em dizer-se suas amigas, em 

citar frases suas, em contarem algo que lhe diga respeito. (…)1020
   

                                                             
1019

 - Cf. Guilherme de Melo, ‘Um poeta português em Moçambique’, in Reinaldo Ferreira, Poemas, 

Lisboa, Vega, 1998.  
1020

 - Idem, ibidem. 
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Está assim explicado o contexto em que surge a (para alguns) polémica canção, que leva 

a assinatura dos dois autores da letra, tendo sido a música composta pelo maestro Artur 

Fonseca, que dirigiu durante longos anos a orquestra do Rádio Clube de Lourenço 

Marques, morrendo quase centenário nos seus Açores natais, segundo o jornalista 

Carlos Pinto Coelho (1944-2010). Como se sabe, a Casa Portuguesa deu várias vezes a 

volta ao mundo na voz de Amália, embora tenha sido cantada, pela primeira vez, pela 

angolana Sara Chaves, na capital moçambicana, em 1952, num sarau oferecido a uma 

delegação do Colégio Militar, que se encontrava de visita à então colónia. Esta 

actividade de colaboração para revistas metropolitanas que se deslocavam aos palcos 

moçambicanos, que renderia algum dinheiro às magras bolsas dos citados letristas, 

redundaria em mais alguns êxitos ainda hoje ouvidos na rádio. Foi isto o que de menos 

valor ele nos legou, segundo Eugénio Lisboa, que actualmente já terá outra opinião, 

sobretudo porque a sua vastíssima cultura deu-lhe a saber que escritores de grande 

talento fizeram coisas muito populares consideradas menores. Aclamado como um dos 

maiores poetas do século XX, o americano naturalizado inglês T. S. Eliot decidiu 

escrever, em 1939, um livro de versos caracterizado pela ligeireza, intitulado Old 

Possum's Book of Practical Cats,1021 — e até se deu ao trabalho de desenhar a capa da 

primeira edição. Pois bem, em 1954, o compositor Alan Rawsthorne usou seis desses 

poemas numa obra para declamador e orquestra, intitulada Practical Cats,. Quando o 

também grande dramaturgo já não pertencia ao número dos vivos, o despretensioso 

livro serviu de base ao musical Cats, de Andrew Lloyd Weber, que esteve anos em cena 

no West End londrino e na Broadway nova-iorquina — e, claro, acabou em filme. Nada 

mau para uma simples brincadeira de um Prémio Nobel da Literatura! É por isso que, na 

nossa opinião, nenhuma parte da obra de um escritor deverá ser ignorada, mesmo 

quando alguns, como Jorge Amado, até riscaram títulos da sua produção, digamos, mais 

engajada…    

Quanto ao jornalista Vasco de Matos Sequeira, que poderá aparecer como alguém 

menor nestas lides poético-revisteiras ao lado de Reinaldo Ferreira, convirá dizer-se que 

entre os finais da década de 20 e a de 40, com intermitências maiores ou menores, 

colaborou na autoria de revistas em Portugal, algumas com assinalável sucesso. Em 

Moçambique cultivou a gazetilha — algo que seu pai fazia com humor e mestria difíceis 

                                                             
1021

 - Existem, pelo menos duas edições em português: T. S. Eliot, O Livro dos Gatos (edição bilingue), 

Lisboa, Nova Vega, 2011; O Livro dos Gatos, ilustrações de Nicolas Bentley, Lisboa, Editorial Caravela, 

1992.  
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de igualar, sob pseudónimo —, dando à estampa um livro com 52 exemplos dessa sua 

produção, intitulado Fim de Semana.1022
 Mas aqui ficam os versos de Uma Casa 

Portuguesa: 

                                               Numa casa Portuguesa fica bem 

pão e vinho sobre a mesa 

E se à porta humildemente bate alguém 

senta-se à mesa com a gente. 

Fica bem esta franqueza, fica bem, 

E o povo nunca desmente. 

A alegria da pobreza está 

nesta grande riqueza  

de dar e ficar contente. 

Quatro paredes caiadas 

Um cheirinho de alecrim 

Um cacho de uvas douradas 

Duas rosas no jardim, 

Um São José de azulejos, 

Mais o sol da Primavera, 

Uma promessa de beijos… 

Dois braços a minha espera… 

É uma casa portuguesa com certeza! 

É com certeza uma casa portuguesa! 

 

Passemos agora a uma última questão sobre o improvável poeta do fado que é Reinaldo 

Ferreira, também com versos aproveitados, como vimos, embora de relance, noutros 

géneros musicais. Em que medida os estudiosos da literatura moçambicanos — e 

também brasileiros focados em Moçambique —, o consideram como um valor da sua 

cultura? Alguns nem o referem, outros incluem-no num rol de nomes de literatos 

europeus, poucos citam o seu papel e o de outros mais ou menos seus contemporâneos 

como tendo lugar no mundo literário do belo país do Índico. Encontramos uma 

excepção em Fátima Mendonça, da Universidade Eduardo Mondlane (Maputo), quando 

escreve: 

(…) Coube às gerações mais novas a reimplantação do lirismo que, no passado, teve 

cultores de técnica apurada, como Rui de Noronha, Rui Knopfli, Reinaldo Ferreira, 

Glória de Sant’Anna. Este neolirismo reveste-se de recursos imagísticos que se podem 

associar ao léxico utilizado. Embora, inicialmente e de forma meteórica, as escolhas 

lexicais reflictam uma negritude tardia, operou-se uma revitalização progressiva, à 

medida em que a poesia passou a harmonizar um corpus vocabular 

                                                             
1022

 - Vasco de Matos Sequeira, Fim de Semana. Um ano de Lourenço Marques em 52 gazetilhas, 

Lourenço Marques, Minerva Central, 1945.  
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africano/moçambicano com uma tendência universalizante, que, concomitantemente, 

revela. (…)1023 

Também lemos afirmações como esta: 

(…) Recordemos que a tradição de escritores brancos, nascidos ou criados em 

Moçambique, mas que, muito cedo ou em idade madura, activa ou passivamente, 

demandaram ou foram incluídos noutras pátrias, inclusive culturais, já era 

desproporcionada em relação à real extensão e valia da sua literatura: Alberto de 

Lacerda, Helder Macedo, Reinaldo Ferreira, Orlando de Albuquerque, etc.(…)1024 

Faltou-lhes interesse pelas causas sociais, atitude revolucionária, negritude, combater 

quiçá numa guerrilha que ainda não existia? São questões que cabem aos moçambicanos 

decidir. Como também será deles a decisão última se é possível ou não amar uma terra e 

cantá-la em verso apenas porque por lá se passou em condições adversas e talvez 

erradas, como sucede a quem está submetido aos ditames da circunstância que envolve a 

pobre humanidade… Só uma precisão: o autor de Poemas, que tem o seu honroso lugar 

ao lado de Pessoa, segundo Régio, na língua portuguesa livremente adoptada como 

comum por diversos países, continua sepultado em Moçambique, num velho cemitério 

laurentino, e, quanto a perceber ou não os problemas dos que o rodeavam, escreveu a 

letra de uma canção, com música de Artur Fonseca, intitulada Magaíça, que assim eram 

designados os naturais do sul do território que iam trabalhar nas minas sul-africanas, por 

pouco dinheiro, para prosperidade do rico vizinho inventor do apartheid: 

                                               Magaíça, ao partir, não se prende 

mas sofrendo no Rand é que aprende 

que a mina é inferno, desterro e má sina, 

que a terra é o céu de quem vive na mina! 

                                               Vem ver o sol, vem ver, 

que é morte viver 

debaixo do chão! 

Diz, Magaíça, diz, 

diz adeus à raiz, 

diz adeus ao carvão... 

O oiro que a mina te dá 

não paga a saudade que há 

no teu coração! 

                                               É lá fora que correm gazelas, 

é lá fora que há nuvens e estrelas, 

que o milho espigado, na seara a crescer, 

parece que pede que o venham colher! 

                                                             
1023

 - Fátima Mendonça, Poetas do Índico – 35 anos de escrita, in revista Mulemba, nº.4, Julho de 2011,   

Rio de Janeiro (Brasil). 
1024

 - Pires Laranjeira, ‘Literatura Moçambicana-Periodização’, in Literaturas Africanas de Expressão 

Portuguesa, vol. 64, Lisboa, Universidade Aberta, 1995, pp. 256-262. 
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5.5.5 — José Régio e o fado; José Régio e o seu próprio Fado 

 

Chegados a este ponto, pensamos estar mais que estabelecido o interesse que o fado 

mereceu a José Régio como ensaísta e observador atento das diversas manifestações 

artísticas coevas. Ele não constitui, portanto, um acidental estudioso da velha trova, e, 

como veremos, nunca poderá considerar-se um seu poeta improvável. Tornou-se, isso 

sim, um vate incontornável desta melancólica canção, que lhe deve, sem qualquer 

espécie de dúvida, a gratidão reverente de poder contar entre os seus letristas mais uma 

figura literária maior. Houve quem dissesse que o seu livro Fado1025 constitui, no 

conjunto da obra, escrito menor, ou, então, forma de descarregar em livrinho simples, 

sem meditações transcendentais nem inquietações metafísicas, resposta adequada ao que 

o jovem Álvaro Cunhal lhe deitara à cara: a ausência de preocupações sociais, tida 

como comum a (quase) todos os presencistas. Se hoje o mítico líder do Partido 

Comunista Português, escritor pouco empolgante mas desenhador interessante, poderá 

estar para a política como José Régio estará certamente para a nossa cultura — e 

tememos entrar numa comparação pouco leal em relação ao segundo, apesar de 

admirarmos o primeiro (vanitas escusada, com ambos tivemos oportunidade de falar) —

cumpre-nos sublinhar que o vila-condense nunca foi alheio aos humildes ou esteve do 

lado dos ditadores. Só que se o primeiro era homem de certezas inflexíveis, — enquanto 

a obsessão destes [os presencistas] é o próprio umbigo, a daqueles [os neo-realistas] é a 

sorte da humanidade, diria1026 — Régio sentir-se-á sempre homem de dúvidas, 

felizmente para nós, que muito dessa característica saiu o seu excepcional legado, a um 

País que hoje, maioritariamente, só dele sabe o nome pelos seus fados cada vez mais 

cantados. O autor de Jacob e o Anjo, mesmo com o peso de uma família de beatos, 

pessoal doméstico incluído, três primos padres e missas em excesso, terá a coragem de 

interrogar-se sobre o seu Mentor, coisa que o outro de certeza nunca fará em relação a 

Estaline, mesmo em tempos de duvidoso pacto germano-soviético, firmado por Joachim 

von Ribbentrop, antigo vendedor de bebidas espirituosas tornado ministro dos 

Estrangeiros do III Reich, e o seu homónimo moscovita Vyacheslav Molotov (1890-

1986).  

Ora vejamos: 

                                                             
1025

 - José Régio, Fado, Coimbra, Arménio Amado, Editor, 1941.  
1026

 - Álvaro Cunhal, ‘Numa Encruzilhada dos homens’, in Seara Nova, n.º 615, edição de 27 de Maio de 

1939. 
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Muitas vezes cito o nome de Deus, mas não sei de que Deus falo. A verdade é que nem 

sei, hoje, se creio na existência de um Deus-Pessoa. Desde que me ponha a pensar, 

tenho por impossível, não credível, essa existência. (Que maravilha, haver um Deus 

pessoal em quem se pudesse confiar, para quem se pudesse apelar como recurso 

primeiro e supremo, e a quem, depois da morte do corpo, se unisse o nosso espírito!) 

Tudo que em mim pensa — recusa essa maravilhosa hipótese. Mas o que em mim é 

instintivo, profundo, obscuro (ou, porventura, simplesmente primitivo ou atávico) 

persiste em crer no que as minhas ideias repelem. Não posso deixar de me lembrar de 

Deus. Ele acompanha-me até nos prazos em que vivo esquecido de Ele. (…)1027
    

 

Mas Régio nunca se afastará de Deus, como sempre sustentará que a paixão política, a 

paixão patriótica, a paixão religiosa, como a paixão por uma ideia ou por um ser 

humano — podem inspirar grandes e puras Obras de Arte, e conclui: o que então 

inspira a Obra de Arte — é a paixão,1028 para cumprimento da sua finalidade estética. 

Nacionalista apenas a seu modo, não católico, considerar-se-á democrata, socialista e 

cristão,1029 numa altura em que dizê-lo (ainda) requeria coragem, enquanto na outra 

igreja, passe a ironia, alguns sacerdotes vão-se afastando, mais atraídos por novas 

propostas intelectuais e artísticas, e fartos da ortodoxia castradora, vinda de um país 

onde o dirigente máximo, Estaline (o ‘homem de aço’), começa a saber-se, averba 

pesado rol de crimes e toda a espécie de demais brutalidades. Se alguns são expulsos do 

PCP, como Mário Dionísio, que tentara a conciliação literária com Cunhal, há aqueles 

que vêem no neo-realismo de partido, digamos assim por comodidade, um conceito 

artisticamente espartilhante. Alguns nomes: Fernando Namora, João José Cochofel, 

Álvaro Feijó, Vergílio Ferreira, Carlos de Oliveira... 

Quanto ao autor das Encruzilhadas de Deus, cuja poesia exaltava, segundo Cunhal,  

uma posição (e até uma atitude) condenável, fracassada e decadente, que deveria ser 

combatida 1030, daria à estampa, em 1941, não um livro ligeiro e menor, mas uma obra 

cheia de interesse chamada Fado, com desenhos do irmão Júlio, que inclui, 

nomeadamente, o hoje ultrafamoso (e longo) Fado Português, criado por Amália com 

música de Alain Oulman (1928-1990), em 1965, a quem o poeta autorizou a cortar 

                                                             
1027

 - José Régio, Páginas do diário íntimo, Lisboa, INCM, 2000, p. 179. 
1028

 -  José Régio, ‘Literatura Livresca e Literatura Viva’, in  Presença, n.º 9, edição de 9 de Dezembro de 

1928.  
1029

 - José Régio, Páginas do diário íntimo, Lisboa, INCM, 2000, p. 142. 
1030

 - Cf. Álvaro Cunhal, ‘Numa Encruzilhada dos homens’, in Seara Nova, n.º 615, edição de 27 de 

Maio de 1939. 
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conforme achasse resultar melhor.1031 A obra citada — que tem sido utilizada para letras 

de outros fados, como o Alentejano —, contém poemas dedicados a três cidades caras 

ao autor: Romance de Vila do Conde, Balada de Coimbra e a Toada de Portalegre. Mas 

dizer isto, apenas, seria ignorar a capacidade que o escritor possuía para criar com 

palavras impressivas imagens, que têm sido classificadas como expressionistas, 

barrocas, etc. Antes de abordarmos estes aspectos, que se ligam, necessariamente, com a 

História da Arte, e derivam parcialmente, pensamos, do facto de Régio também ser um 

artista plástico, vejamos como ele falava do seu Fado. Encontrámos um pequeno 

excerto de uma entrevista concedida pelo escritor à RTP, certamente não muito antes da 

sua morte, em 1969, podendo ouvir-se estas curiosas explicações: A força do ‘Fado' é 

muito diferente — admitindo que há aí força — da força das ‘Encruzilhadas de Deus’. 

No ‘Fado’ quis fazer uma espécie de aproveitamento literário do fado português. Até 

por vezes há uma espécie de caricatura, ou de paródia, da própria letra de fados que 

vulgarmente se cantam, dos folhetos de feira em que há letras para fados. 

 E o poeta sublinha: Procurei formas tradicionais portuguesas e usei muitas vezes a 

redondilha, vulgar nas quadras portuguesas. É um livro muito diferente. A força é 

diferente...1032 Percebe-se que se trata apenas de um excerto televisivo desenquadrado, 

com teor comparativo, mas não deixa de ser curioso ver esta figura franzina, já 

certamente doente, falar com vivacidade sobre o seu livro, sendo exibida em primeiro 

plano a terceira edição da obra publicada pela Portugália, dada à estampa em 1965. A 

alguns poemas deste conjunto que se reparte entre a canção de Coimbra e a de Lisboa, 

mas que nos fala sobretudo da miséria e das dificuldades quotidianas de uma certa 

marginalidade social e, por decorrência, moral, talvez se aplique este desabafo regiano:  

 

Homem de carne que também era, e de sentidos, e de instintos, e de impulsões e 

propensões obscuras, e de sentimentos, sensações, pensamentos contraditórios, — 

homem bem terreno como também era — a toda essa caótica, impura e sinistra ou não 

sinistra densidade ia a minha arte buscar matéria de expressão. Todo esse mundo tinha 

eu necessidade de exprimir, —  já que nascera um desses artistas que por necessidade de 

todo o seu ser se exprimem. Através, pois, da minha própria arte tanto remergulhava na 

                                                             
1031

 - Na exposição As mãos que trago, dedicada a Alain Oulman, patente no lisboeta Museu do Fado em 

2009, estava a missiva de Régio, na companhia de cartas de muitos outros autores, como David Mourão-

Ferreira, Alexandre O’Neil, Pedro Homem de Mello, Cecília Meirelles…   
1032

 - Este excerto consegue encontrar-se através do Youtube, com alguma paciência, tendo sido visto por 

nós em 23 de Novembro de 2013.   
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minha religiosidade como me afastava dela e remergulhava no mundo: um mundo sem 

Deus.1033 

É desse mundo que prima pela ausência da divindade, feito de dor e lágrimas, mas 

também de grotesco, luxúria e morte, que ele dará notícia. Há personagens tontas e 

disformes, pungentes, porque, afinal, tudo isso acontece — e, além disso, o poeta diz 

que vive nele toda a multidão dos meus personagens possíveis; e são em multidão! Em 

mim se desenrolam os dramas, tragédias, comédias que posso criar. Em mim há 

diversos meios, ambientes, paisagens...1034 Como dramaturgo, além de poeta, apesar de 

colher inspiração naquilo que vê e sabe real, constrói um teatro humano que o obriga a 

comandar as personagens, a dar-lhes um guião, para que nasça uma história, patética e 

desconcertante, como sucede no Fado dos Pobres, de que reproduzimos alguns passos:  

                                               Aquela antiga beleza 

Que vem descendo o passeio 

Com seu ar de velha Alteza, 

Seu velho folho de cassa 

No peitilho de entremeio, 

Diante duma vidraça, 

Das tais que ofuscam a gente, 

Pára a sonhar longamente..., 

E ao voltar-se, de repente, 

Estende a mão a quem passa! 

                                               (…) 

Aquela velha do gato 

Põe um quico na cabeça, 

Roja um cambado sapato 

De fivela desatada 

No qual, às vezes, tropeça, 

E em seda roxa estafada, 

A saia em que anda metida 

A sua carne sem vida 

Nem parece andar vestida, 

Parece ir dependurada... 

 

Aqueles velhos dementes, 

Qualquer um octogenário, 

Que ao fim da tarde são rentes, 

Se é que o não são todo o dia, 

Nalgum jardim solitário, 

Vivem tão sem companhia 

Que não têm na pensão 

Em cujos baixos estão 

                                                             
1033

 - José Régio, Confissão dum homem religioso, Lisboa, INCM, 2001, p.193.  
1034

 - José Régio, Páginas do diário íntimo, Lisboa, INCM, 2000, p. 128. 
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Nem quem lhes pregue um botão 

Nem quem lhes dê seu bom-dia... 

 

Aquele frágil menino 

Que guia o cego que arranca 

Do seu roufenho violino 

Ganidos do triste fado 

Tem um rubor na tez branca, 

Se atira um verso guinchado, 

Que diz que o pobre do cego 

Vai perder esse aconchego, 

Mai-la rabeca esse emprego, 

Mai-lo fado um seu fadado... 

(…) 

                                               Aqueles olhos sem fundo 

Que ardem, febris, na utopia 

De sorver a vida, o mundo, 

No seu sôfrego clarão, 

Passam três quartos do dia 

Sonhando, brilhando em vão 

Sobre uma triste costura, 

Numa triste loja escura 

Duma rua sem ventura 

Com casas de perdição... 

(…) 

Aquela esguia figura 

Que sobe e desce a calçada, 

Roça os homens, e murmura 

Coisas que ninguém atende, 

Quando entra, de madrugada, 

No quartinho em que se vende, 

Nem se atreve a olhar o espelho 

De onde a espreita um rosto velho 

Sob o fingido vermelho 

Da boca em lanho que ofende... 

(…) 

                                                E aquele senhor poeta 

Que anda bêbado na rua, 

Tem filáucias de profeta, 

Traz barbas de vagabundo, 

Lança apóstrofes à lua 

E dorme num vão imundo, 

Contenta-se com tão pouco 

Porque diz, bêbado e rouco, 

Que os seus poemas de louco 

Poderão salvar o mundo!1035 

 

                                                             
1035

 - José Régio, Fado, com 16 ilustrações de Júlio, 4.ª edição, Porto, Brasília Editora, 1971, Fado dos 

Pobres. 
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Razão tem o profundo conhecedor do mundo regiano Eugénio Lisboa, quando refere 

que ele vai penetrando mais, pouco a pouco, em um número reduzido de tópicos, temas, 

obsessões que o autor encena em palcos e com personagens diversos mas devorados, 

todos, por uma fome semelhante: saberem ou procurarem saber, no fim de uma luta 

patética e frequentemente trágica, ficar bem consigo próprios, com os outros e com 

algo que os transcenda.1036 Isso está patente, parece-nos, no Fado das Ruas Sem Sol, 

onde surgem visões animadas pelo descritivo que não isenta a crítica aos míticos 

poderes representativos do avanço civilizacional e das virtudes cristãs, não se eximindo 

o autor aos chocantes paralelismos: 

Naquela rua, à tardinha, 

Já quase nada se via. 

Parece que o sol fugia 

Daquela rua mesquinha... 

(…) 

                                               Só nas paredes leprosas, 

Tortuosamente empinadas, 

Eram pupilas brumosas 

As janelas desvidradas... 

(…) 

Perto, que vastas artérias 

Patentes ao sol e ao ar, 

Nas quais a vida eram férias 

Que apetecia gozar! 

(…)  

Nas montras dos arredores, 

Que opulenta exibição 

Do que há de bom...!, em primores 

Que nem precisos nos são... 

(…)  

Só nessa rua, a dois passos, 

Só nessa... ou noutras parentes, 

Por trás desses vidros baços, 

Ou desses vidros ausentes, 

(…) 

                                               Decerto, ninguém morava! 

Decerto, sob esses tectos, 

Só a noite divagava 

Com seus préstitos de fetos... 

  
E eis, também, porque à tardinha, 

Com tanta luz que inda havia, 

Já quase nada se via 

Naquela rua mesquinha... 

(…) 

                                                             
1036

 - Eugénio Lisboa, O essencial sobre José Régio, Lisboa, INCM, 2001, p. 70. 
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E o certo é que há centos de anos 

Que a miséria nua e crua 

Com seus viveiros humanos 

Escolhera aquela rua: 

  

Debaixo desses telhados 

Se instalara, e a seus viveiros, 

— Pais e filhos misturados 

Como animais em chiqueiros... 

                                               (…)  

Se o Progresso ali passara, 

Se a Compaixão lá caíra, 

Quer um quer outro — enjoara, 

Tapara o nariz, fugira... 

(…) 

E desde sempre, à tardinha, 

Inda a luz não se acendia, 

Já quase nada se via 

Naquela rua mesquinha... 

  

Sim, na avenida vizinha, 

Tudo era moderno e fresco; 

Mas essa rua... mantinha, 

Mantém o seu pitoresco: 

  

Uma igual turba de párias, 

Vadios, trabalhadores, 

Meretrizes e operárias, 

Falhados e sonhadores 

                                               (…) 

Sujinho e nu como um bicho, 

Há centos de anos que já 

No seu caixote do lixo 

O mesmo menino está! 

                                               (…) 

Na animação das bodegas 

Cheias de penumbra, fados, 

Guitarradas, e colegas 

De fácies de cadastrados... 

(…)  

E até na meia cantiga 

Que, por sobre esses telhados, 

Uma voz de oiro sem liga 

Lançava aos céus afastados 

Um sonho de rapariga... 1037 

 

                                                             
1037

 - José Régio, op. cit., Fado das Ruas Sem Sol (excertos). 
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Diz Eugénio Lisboa que existe uma interferência profunda — e, às vezes, até indiscreta 

– dos dotes do ficcionista e do dramaturgo no território da poesia1038 — e isso parece 

ressaltar, de forma muito nítida, no Fado do Grande e Hòrrível Crime, que insiste dar 

mais uma vez razão ao insigne regiano quando afirma que o pensamento rico, denso, 

envolvente e provocante deste grande autor surge, contudo, iluminado por uma luz clara 

que, no entanto, não escondia obscuridades e funduras, que eram também suas. Luz e 

sombra, que compõem uma das obras mais vitais da nossa literatura.1039
  

                                               (…) 

                                               Só a maneira é que é vária 

Dum mesmo fado cumprir 

A sinistra prole do pária; 

E a assistência é extraordinária, 

Que o bom povo quer ouvir! 

(…) 

Canta uma mulher pejada, 

Senhora-do-Ó fadista, 

Ou uma garota enfezada 

Que tem olhos de enjeitada 

Mas pretende ser corista… 

(…) 

Canta um esbelto vadio 

De torvo olhar cor de lodo, 

Que esguicha um mau riso frio 

À triste a quem mata o cio 

E apanha o dinheiro todo… 

 

Canta uma cega, rolando 

Por todo o alvar poviléu 

Seus olhos vítreos olhando… 

Canta um fado miserando, 

Não mais, porém, do que o seu! 

(…) 

Um seráfico gandula 

Que inda em falsete se exprime 

E entre o público circula, 

Pregoa uma canção chula 

Mai-lo grande e hòrrível crime! 

(…) 

Cose um marido a facadas 

A mulher que estremecia, 
E as mãos inda ensanguentadas, 

Vai, de entre seus camaradas, 

Esganar quem no traía! 

(…) 

                                                             
1038

 - Eugénio Lisboa, op. cit., p. 71. 
1039

 - Idem, ibidem, p. 89. 
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E, por bordéis e hospitais, 

Por mesas de anatomia, 

Por salas de tribunais, 

Por colunas de jornais, 

Se estira o rol dia a dia… 

 

Nos intervalos do fado, 

Fala em prosa a cantadeira: 

Maldiz o bruto malvado 

Num discurso alto clamado 

Com vozes de carpideira. 

(…) 

E enquanto um diz que são tretas, 

E os demais olham inquietos, 

E outro, que tem quaisquer letras, 

Decifra essas cifras pretas 

A um grupo de analfabetos, 

 

Sob o imenso azul perfeito 

Como abóbada de igreja, 

As mães de filhos de peito 

Tremem, sem achar direito 

De acusar quem quer que seja…1040 

    

Fado foi, portanto, um livro significativo para Régio e não um qualquer devaneio e, 

muito menos, uma resposta aos neo-realistas, como alguns aventaram e atrás 

mencionámos. Carrear da compilação de leituras avulsas e populares, palpitação de 

temas projectáveis em imagens poderosas, por vezes estranhas, elaboradas no seu belo-

horrível cheio de personagens deformados pela lente dita (por alguns) expressionista de 

um poeta vocacionado para mergulhar nas almas e duvidar de Deus, este vulto 

extraordinário do pensamento português emprestou o seu estatuto intelectual à velha 

trova, que tantas vezes trata de cousas sociais, como diria em carta a um amigo. Carinho 

por estes poemas e pela pobre humanidade neles retratada, sem dúvida, teve-os. Quando 

o dinâmico editor discográfico portuense Arnaldo Trindade (1934) o convidou para 

gravar um disco a dizer nove poemas seus, em 1958, Régio escolheu dois deste livro 

singularmente belo (Fado dos Pobres e Fado do Grande e Hòrrível Crime) e, aliás, 

recorde-se, a sua peça A Salvação do Mundo (1954), possui um fado no segundo acto. A 

música sempre o atraiu e gostava particularmente de Edmundo Bettencourt (1899-

1973), um dos fundadores da Presença, poeta e grande renovador da canção de 

Coimbra, cujos temas seriam mais tarde largamente difundidos por José Afonso. O 

                                                             
1040

-  José Régio, op. cit., Fado do Grande e Hòrrível Crime (excertos). 
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autor de Jacob e o Anjo dizia que Bettencourt cantava como quem solta gritos de cristal 

e oiro. Não sabemos se atribuía algum qualificativo especial à voz de Amália 

Rodrigues, que levou o Fado Português pelas Sete Partidas. Trindade esclarece que 

quando o convidou para gravar os seus poemas, ele ficou renitente mas, depois, 

convenceu-se que, afinal, era como se fosse um livro. Como não poderia gostar da 

magia da velha trova este criador exemplar que vivia rodeado de Cristos na casa de 

Portalegre, actualmente pequeno museu, localizada perto do cemitério, em local pacato, 

portanto, quando, conforme confidenciou, que mal ouvi ou li versos com algum 

entendimento, me senti seduzido pelos velhos rimances, toadas, estribilhos, cantigas ou 

quaisquer outras formas de poesia popular — e, noutro ponto do mesmo texto, 

escreverá: Digamos, então, que por fado do artista viemos a entender certas leis que 

parece presidirem à condição do artista e criação da obra de arte.1041  

 

Considerações finais 

Depois da revisitação de um século, medido de forma generosa, com idas ao passado e 

ao futuro, para um enquadramento possível do tema proposto — as relações do fado 

com as outras manifestações artísticas — poderíamos concluir dizendo quaisquer coisas 

óbvias, amplamente demonstradas, julgamos, nas páginas que para trás ficaram. Só que 

isso seria um pouco como aqueles corredores de fundo que justificam tal nome, apenas, 

porque lhes chega cortarem a meta formal, seja em que lugar for, ou, mesmo, desistindo 

com ela à vista. No caso vertente, o fundista é, exactamente, quem teve a paciência de 

ler — e o autor, sem lugar no pódio, aquele que possuiu a sorte de o deixarem 

pesquisar, interpretar, queimar as pestanas (restantes) a decifrar textos por vezes escritos 

com letra arrevesada, vindos de um tempo sem computadores, scaners, pens, canetas de 

gel e outras maravilhas da técnica. Não por irreverência perante o progresso, mas por 

sinceramente acreditarmos em milagres, todas as nossas notas foram tiradas à mão, sem 

que tal representasse uma homenagem à grata memória de vates como o Gabriel 

Marujo, autor do lapidar À festa na Mouraria ou lembrança da Beatriz Costa-escritora. 

Fizemo-lo porque às vezes essas maravilhosas máquinas de computação portátil, nos 

templos mais insuspeitos da cultura, num qualquer momento de desatenção, sobem ao 

                                                             
1041

 - José Régio, do ‘Posfácio’ da 2.ª edição dos Poemas de Deus e do Diabo, dada à estampa em 1943.   
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céu nas mãos de um anjo saído da imaginação de Régio ou de outra qualquer mítica 

criatura em estado de default, como agora a todo o momento se houve na rádio e na 

televisão, medium este não contemplado pelo presente trabalho (abençoados os 

locutores que dizem mídia à americana e brasileira porque não sofreram os horrores da 

aprendizagem dos plurais latinos). Vem tudo isto como suavizante intróito para 

dizermos que ainda não acabámos, porque tudo o que para trás ficou teve uma decisiva 

e mais ampla ligação às artes, precisamente, devido à existência de uma artista dotada 

de cintilante inteligência, chamada Amália da Piedade Rebordão Rodrigues (1920-

1999). Muito sobre ela se tem escrito, na maioria das vezes com aquela desfaçatez vocal 

que, dizem, por asinina não chega aos espaços celestes, mas, convenhamos, também 

seria útil que não se espalhasse tanto cá na terra… Esperemos não enfileirar entre tais 

gentes, e, sobretudo, limitar-nos-emos ao começo da internacionalização do fado e 

respectivas circunstâncias. Para tanto, algumas outras personalidades teriam de vir à 

baila, necessariamente, quanto mais não fossem quem primeiro a convidou para cantar 

no estrangeiro, o então embaixador em Madrid, Pedro Teotónio Pereira, atrás citado nos 

tempos de integralista lusitano, devoto incondicional das doutrinas de António Sardinha 

(1887-1925); o secretário da Propaganda Nacional, António Ferro, que a acompanhou 

no sentido não-musical do termo — e o homem que então por cá mandava em solitário 

e teria pensado no primeiro dos citados para seu delfim, António de Oliveira Salazar. 
Comecemos pela cantadeira, de quem tudo ou quase se sabe (ou se acredita saber…), 

para referirmos uma pequena notícia, surgida no periódico Guitarra de Portugal,1042 

sob a inspirada epígrafe  ‘Amadoras de Hoje…Artistas de amanhã’: 

 

No último domingo, deram-nos o agradável prazer da sua visita as duas 

interessantes cantadeiras (discípulas): Marana dos Santos e Amália Rebordão, a 

primeira da Estrela, a segunda de Alcântara, que eram acompanhadas pelo velho 

fadista alcantarense Joaquim José de Lima,  poeta e cantador, e ainda pelos  

tocadores Francisco Cruz, Alexandre Bravo e José Nunes, artistas privativos da 

verbena da C.P. Ambas cantadeiras tiveram a gentileza de se fazerem ouvir em  

diversos fados, cujas letras  eram  pertença de José de Lima, Manuel Maria da 

Silva, Martins Teixeira, etc. Ambas nos agradaram: Marana  pela expressão que 
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 - ‘Amadoras de Hoje…Artistas de amanhã’, in  Guitarra de Portugal, n.º 346, edição de 10 de Agosto de 1938,  p. 7.  
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sabe  já emprestar a tudo o que canta e Amália pelo fiozinho muito meigo da 

sua voz. (…)1043
   

 

Desconhecemos que futuro teve a gentil Marana, que já sabia dar expressão a tudo, mas 

a do fiozinho de voz era aquilo que o anónimo escriba não conseguiu divisar: uma força 

da natureza, que andava a dar que falar desde 1934, altura em que saiu com a marcha de 

Alcântara, uma tradição inventada pelo talentoso jornalista José Leitão de Barros (1896-

1967), ao melhor jeito das estudadas e aprofundadas pelo historiador britânico Eric 

Hobsbawm (1917-2012) e outros académicos.1044 Rectificado o nome artístico para 

Amália Rodrigues (depois só o de baptismo bastaria a nível global), — e como esta 

discípula nunca mais parara de crescer em qualidade e popularidade —, surgiu o convite 

de Teotónio Pereira, em 1943, para ir actuar em Espanha. Integrada, claro está, num 

plano de aproximação espiritual entre as duas nações ibéricas, que tinha como vedeta, 

evidentemente, António Ferro. Antigo jornalista de sensação, como atrás ficou dito e 

com um (até certo ponto misterioso) ódio de estimação pelo fado, tanto mais que a 

mulher para ele emprestaria versos, o homem que compusera a imagem de Salazar e 

tentara modelar a do regime, dará, no regresso de Madrid, uma significativa entrevista a 

um jornal saído então há menos de um ano, o Diário Popular.1045 Começa por afirmar 

que: — Tudo quanto era notícia já foi publicado. De facto, adianta o jornalista, sabe-se 

já que essa viagem de aproximação espiritual luso-espanhola redundou num êxito. A 

realização de uma exposição de Arte Popular Portuguesa e visitas do grupo de 

bailados Verde-Gaio às principais cidades espanholas ficaram assentes e com datas 

marcadas. Mas haveria só isto? Parecia-nos ainda pouco para o dinamismo, para a 

agitação permanentemente jovem do director do SPN. António Ferro confirma as 

nossas dúvidas, dizendo-nos que outros projectos existem e se tornarão realidade. E 

elucida:  

— A aproximação luso-espanhola, para a qual tanto tem contribuído o ilustre 

Embaixador de Espanha em Portugal, verdadeiro amigo nosso, e esse grande diplomata 

moço que se chama Pedro Teotónio Pereira, deve ter lugar na primeira linha das nossas 

preocupações  do momento presente. É necessário que Portugal e Espanha se amem e se 

                                                             
1043

 -  Ibidem. 
1044

 - Cf. Eric Hobsbawm e Terence Ranger (ed.), The invention of tradition, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1983. 
1045

 -‘António Ferro fala ao Diário Popular sobre o plano de aproximação espiritual entre Portugal e 

Espanha’, in Diário Popular, edição de 3 de Março de 1943,  pp. 1-6.  
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respeitem. Isso, porém, implica o conhecimento daquilo em  que somos afins e daquilo 

em que  somos  diferentes. Ora eu penso que o intercâmbio das coisas do espírito é o 

mais valioso para o mútuo conhecimento dos povos. Como disse numa entrevista que 

concedi em Madrid  ao jornal literário  El Español, os livros, por exemplo, são as cartas 

que os povos escrevem uns aos outros. (…) A literatura espanhola é, sem dúvida, mais 

conhecida entre nós, do que a nossa em Espanha. E, no entanto, o interesse existente no 

país vizinho pelos nossos livros é impressionante. Não lhe mentirei se lhe disser que a 

maioria das editoras espanholas me têm pedido indicação de livros portugueses para 

serem traduzidos. (…) Nós que somos tão ricos em certas manifestações literárias, como 

a poesia, o ensaio, a história somos pobres apesar de algumas honrosas excepções,  no 

que respeita a literatura de ficção. Essa literatura é sempre a mais acessível, a mais útil, 

uma espécie de tropa de assalto das letras… Mas teremos de passar por cima dessa 

deficiência e fazermos fogo com as armas que tivermos. Os dois organismos de 

propaganda das duas nações amigas procurando remediar esse desconhecimento, estão 

já estudando duas colecções, uma de traduções portuguesas do espanhol, outra de  

traduções espanholas do português. Tenhamos fé de que essas duas colecções se 

transformem em dois espelhos da alma dos povos.1046     

E António Ferro, o mago das imagens, que usara uma impressiva linguagem bélica 

talvez contaminado pelo clima de guerra que o mundo vivia, prossegue: 

(…) Quando pensei em levar o Verde-Gaio a Espanha, houve quem tentasse dissuadir-

me, com a melhor boa fé, argumentando que os espanhóis amam apenas o que é 

dinâmico, gritante, fortemente colorido. Ora Verde-Gaio, ao contrário vive do seu 

ambiente lírico, poético, espiritual. Mas vale por isso mesmo. É a expressão portuguesa 

do bailado, simples respiração da nossa paisagem, da alma do nosso povo e da sua arte, 

ingénua talvez mas instintiva e sincera. Ora é precisamente essa diferença do bailado 

espanhol que lhe vai garantir o seu êxito na nação vizinha que ficaria pelo contrário 

desapontada se nos limitássemos a levar-lhe o seu reflexo. Aliás, a Exposição de Arte 

Popular, que vamos realizar ao mesmo tempo tornará ainda mais clara essa afirmação da 

nossa alma. (…) Exposições de pintura, de livros, intercâmbio teatral e musical, 

alimentando também o sonho de levar no próximo ano, a Madrid, a orquestra sinfónica 

da E.N. Pretendemos, resumo, como já lhe disse, mostrar aos espanhóis aquilo em que 

somos diferentes para que nos respeitem, e aquilo em que somos afins, para que nos 

amem. E vice-versa.1047
  

                                                             
1046

 -Ibidem, p. 1-6. 
1047

 -Ibidem., p. 6. 
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O entrevistador confessa aos leitores que desde o início da entrevista tem uma pergunta 

engatilhada e, pensa, chegou a altura de a fazer: quer saber como reagiram os espanhóis 

perante o fado? António Ferro sorri. E diz-nos: 

— Haverá quem não goste do que vou dizer, quem me acuse, talvez, de transigir com 

uma doença por vezes grave  do  nosso  meio. Muitas pessoas, na verdade, combatem o 

fado pelo seu fatalismo, pelo seu gosto da renúncia. Nesse aspecto eu próprio o 

combato, sobretudo quando se inferiorizam em letras imbecis, que cheiram a taberna e a 

vinho… Mas isso não quer dizer que o fado, pelo seu pitoresco, pelo seu ritmo 

insinuante, não constitua bem enquadrado, um elemento de  propaganda  no estrangeiro. 

Em Madrid, Amália Rodrigues, Júlio Proença, Armandinho, Santos Moreira provaram a 

eficiência dessa propaganda alcançando indiscutível êxito em todos os meios por onde 

passaram. É preciso não ter excessivos preconceitos quando se quer revelar a 

estrangeiros o nosso pitoresco, o anedótico, ainda que se trate do simples pormenor da 

fisionomia de uma cidade ou de um país. E é tudo uma questão de dose. O fado, 

considerado como a expressão máxima da canção nacional, deve ser combatido com a 

maior energia. E, muitas vezes eu próprio o tenho combatido. Levado ou mostrado aos 

estrangeiros como simples nota, como simples quadro entre vários quadros não só é 

defensável como chega a ser útil. Um povo é sempre para outro povo, acima de tudo, 

uma canção desconhecida… Aliás um caso como o de Amália Rodrigues não pode 

oferecer discussões. Amália, para além do fado, é uma grande artista, uma artista  

natural, directa, duma sensibilidade rara. Poderia vir a ser uma grande vedeta 

internacional no seu género se não fosse — e talvez seja este um dos seus encantos —

demasiado bairrista… A forma como cantou algumas canções espanholas em voga, 

surpreendeu, comoveu os nossos vizinhos. Império Argentina, a casa de quem a levei,  

ouviu-a com entusiasmo. Ora a revelação de uma verdadeira artista nacional,  seja qual 

for o seu género, é sempre um caso sério, respeitável, e sempre, sempre, um instrumento 

de boa propaganda.1048
  

Ferro ainda está a cerca de seis anos de ser dispensado por Salazar do cargo de 

propagandista-mor, mas a guerra encontra-se na sua fase crucial, 1943, o ano da 

decisiva viragem a favor dos Aliados. O seu pensamento totalitário em relação à cultura 

e ao intercâmbio entre os povos de bens a ela ligados, que o político aborda de forma 

algo displicente, mantém-se dentro das fronteiras de um rígido dirigismo estatal. Tudo 

vê em termos de boa ou má propaganda, continua pleno de preconceitos em relação ao 
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 -Ibidem, p. 6. 
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que de autêntico pode e deve ser apresentado lá fora, é ele quem decide e diz o que 

convém… Como alguém que virá mais tarde, nunca se engana e raramente tem dúvidas. 

Elitista e pomposo como quase todos os dirigentes saídos de um meio social crismado 

pelo Estado Novo de remediado, nem rico nem pobre, portanto, declara com toda a 

prosápia que Amália jamais será um vedeta internacional, que diabo, a mulher é 

bairrista, o que só lhe fica bem, admite. Esta entrevista demonstra à saciedade o drama 

de um homem, com algum talento, que não percebe que o mundo move-se, colocando-o 

do lado errado da História. Olha para Amália, que tem apenas 22 anos mas já levanta 

plateias em delírio, como uma vendedeira de fruta promovida, alguém que canta umas 

coisas, vá lá, mas sob a sua rigorosa vigilância. É toda uma arrogância saloia em relação 

ao outro e seus eventuais atributos, esta certeza absoluta, diríamos, de que Chaplin não 

pôde ter começado como artista de circo ou o toureiro Ignacio Sánchez Mejías (1891-

1934),1049 jamais foi escritor, dramaturgo e actor de cinema, entre outras coisas, antes de 

morrer na arena de Manzanares (Ciudad Real) e ter sido mecenas da Geração de 27… 

Nesta entrevista, regressado de uma Espanha franquista onde quase todos os heróis 

populares provêm de meios humildes, desde as tonadilleras e bailarinas e tocadores de 

flamenco, actores e toureiros, e até generais famosos, como Agustín Munõz Grandes 

(1896-1970),1050 o comandante da Divisão Azul empenhada na luta contra os soviéticos, 

em Leninegrado, integrada na Wehrmacht, António Ferro reage como o pequeno-

burguês lusitano sempre inferiorizado perante os estrangeiros… Curiosa é a atitude da 

jovem Amália, que sabe que chegou, viu e venceu, embora disfarce essa certeza com a 

humildade digna de quem tem presente de onde veio, ou seja, do povo de Alcântara. 

Mais uma vez, socorramo-nos do então novel Diário Popular para vermos até que 

ponto isto é verdade:  

                                                             
1049

 - Sobre a sua morte escreverá Federico García Lorca o seu grandioso poema Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías, e farão também versos Miguel Hernández e Rafael Alberti, que tivemos ainda o prazer 

de conhecer em Mérida, quando lhe foi prestada significativa homenagem no belo teatro romano daquela 

antiga capital da Lusitânia.      
1050

- Durante a sua permanência na campanha contra a URSS, o general foi distinguido com a máxima 

condecoração do III Reich por bravura, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, à qual Hitler decidiu 

acrescentar as Folhas de Carvalho. Terminada a Segunda Guerra Mundial, desempenhou cargos de 

responsabilidade, entre os quais o de vice-presidente do Governo com Franco (1962-67), que o 

considerava seu delfim. Encarregado de negociar os tratados militares com os Estados Unidos, durante a 

Presidência do general Eisenhower, ele que envergara o uniforme do Exército da Alemanha nazi, foi 

condecorado por Washington e também pelo chanceler Konrad Adenauer, da RFA. O Caudilho 

concedeu-lhe a honra excepcional de ostentar as insígnias de capitão-general. Representou a Espanha nas 

cerimónias inaugurais da ponte sobre o Tejo, em 1966. Cf. Luis Eugenio Togores Sánchez, Muñoz 

Grandes, héroe de Marruecos, general de la División Azul, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007. 
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Amália Rodrigues, toda de negro, tem os olhos da cor do vestido. Negros, negritos —

como os da canção. Agora, à nossa frente na mesa onde almoçamos, vai recordando o 

que foram esses dias. E os olhos brilham mais. E um jeito gracioso na boca, quando fala 

por não poder cantar. — Olhe, eram mais de 120 pessoas. Aquilo eram duques, 

marqueses, embaixadores… E ela de negro vestida, com um xaile negro — na verdade 

um riquíssimo manton de seda, requisitado, militarmente, altas horas da manhã —, um 

cordão de ouro a dar duas voltas em volta do pescoço, a cantar para aqueles Grandes de  

Espanha  a canção dos pobres de Portugal. — Parece que gostaram —  acrescenta ela,  a 

sorrir. E não diz que cantou toda a noite. E que foi assim no Castelló  como no  Ritz,  

em casa do duque de  Aveyro, como em Vila Rosa. (…) O conde de Jordana [1876-

1944, general, ministro dos Negócios Estrangeiros] foi convidado  de honra  na festa do 

Duque de Aveyro. Quando se foi embora disse-lhe: — É a primeira vez que estou duas 

horas seguidas a ouvir cantar. (…) parece-me que ficaram contentes  comigo. Fiz 

quanto me foi possível para corresponder ao convite — um convite honroso  para  mim,  

para os meus companheiros e para o fado…(…) Tantas homenagens confundem-na.  

Isto de trocar o Casablanca pelo Ritz não é assim coisa de somenos. E ter assim tais 

espectadores é de se lhe tirar o xaile… Mas estamos certos, o que mais a impressionou  

foi a Império  Argentina. — Estive em casa dela. Que artista tão simples, bonita e 

simpática. (…) E perante esse testemunho insuspeito —- mulher bonita na boca de outra  

mulher bonita é caso  sério — mais  interesse  sentimos pela inesquecível  Carmen, a do 

Condes. E sabemos que Amália cantou para ela. Fados castiços bem nossos. E depois, 

em bom castelhano, Los Piconeros. A Império Argentina delirou. — Que lhe disse ela? 

Amália cora. E não abre a boca. Insistimos — Tenho vergonha. E tem. Mas quem não 

tem vergonha é um companheiro de mesa que também esteve em Madrid e reproduz a 

frase da grande actriz espanhola: Amália tem ainda mais fogo do que eu a cantar Los 

Piconeros … A nossa mostrou-lhe depois que no António Vargas Herédia também não 

era peca. E ficaram amigas. Sentaram-se  lado  a  lado  e sorriram para o fotógrafo.  A 

canção peninsular goza agora de uma entente cordiale. O canto jondo e o fado dão-se  

as mãos. As gazetas rejubilam e é então que dizem a Amália que se o fado tivesse  uma 

cara seria a sua. Mas ela está cansada. O fado teria olheiras se a copiasse nesse 

momento. E olhos muito brilhantes e negros. (…) Ganha muito, mas  gasta  tudo. O 

dinheiro não pára na mão dos pobres. Que ela é sempre pobre. Se o não fosse como 

poderia cantar bem o fado? (…)1051 

                                                             
1051

 -‘Amália Rodrigues cantou o fado em Madrid e mostrou a Imperio Argentina que também sabia Los 

Piconeros’, in Diário Popular, ano I, n.º 166, edição de 12 de Março de 1943, pp. 1-4.  
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Para se ter uma ideia do que representava receber, em Espanha, um louvor público de 

Imperio Argentina (nome artístico inventado pelo Nobel da Literatura Jacinto 

Benavente), bastará dizer-se que esta actriz, cantora e bailarina de grande popularidade, 

nascida de pais espanhóis em Buenos Aires, em 1910, tivera por madrinha de cena a 

mítica Argentinita, que fizera as delícias de José de Almada Negreiros. Aos 21 anos 

estreou-se no cinema, chegou a contracenar com Maurice Chevalier e, em Paris, 

contratada pela Paramount, fez duas películas com o deus dos tangos, Carlos Gardel  

(1890-1935). Convidada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazi, para rodar 

na Alemanha, nos estúdios da UFA, Hitler tinha por ela um interesse demasiado 

particular e Imperio (Magdalena Nile del Río) roda apenas uma película (Carmen la de 

Triana).1052 De acordo com a cantora, o senhor do III Reich, realmente, queria mais 

qualquer coisa do que simples chá e simpatia. Só que ela o terá imediatamente 

esclarecido do seguinte: Existiram muitos homens na minha vida, mas só fui para a 

cama com eles por amor.  Numa outra ocasião terá esclarecido: Se Hitler me tivesse 

agradado, teria ido para a cama com ele.1053 Toma conhecimento das brutalidades dos 

nazis e regressa a Espanha, dado que não tem nada contra os regimes autoritários — e 

Franco admira-a muito. Fora amiga de José António Primo de Rivera, fundador da 

Falange, e da irmã deste, Pilar. As insinuações de que a sua relação com o Führer 

envolvera mais que simples amizade valer-lhe-ão algumas manifestações de desagrado 

em teatros de Nova Iorque, Buenos Aires e Cidade do México, mas continua a actuar e a 

fazer filmes. Diversos casos pessoais mal sucedidos entravaram a sua carreira durante 

alguns anos, o que não a impede de atravessar a década de 50 do século passado com 

espectáculos musicais de muito sucesso. Ainda brilha no ecrã com Ama Rosa, nos anos 

60, seguindo-se um longo período de esquecimento. Redescoberta pelas gerações mais 

jovens, volta a fazer cinema, aparece na televisão, prestam-lhe todas as homenagens 

possíveis, revê a amiga Amália em Portugal e apaga-se aos 93 anos, em 2003, na sua 

casa de Torremolinos.1054 A propósito, em 1944, Malena, como Imperio gostava de ser 

tratada, estava interessada em investir no nosso País, numa possível iniciativa ligada à 

indústria cinematográfica — e aqui se deslocou com o companheiro de então. O seu 

prestígio permitia-lhe sonhar com aventuras arriscadas, mas o negócio não se 
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 -Estreado em Portugal em 18 de Abril de 1942, este musical hispano-germânico, realizado por Florián 

Rey, teve grande êxito no nosso País. 
1053

 - Sara Barderas e Hubert Khal, ‘Cien años de Imperio Argentina, la estrella adorada por Hitler’, in El 

Mundo, Madrid, edição de 26 de Dezembro de 2010. 
1054

 - Cf. Imperio Argentina e Pedro Manuel Villora, Imperio Argentina, Malena Clara, biografia, 

Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2001.   
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concretizou, apesar de estar muito bem relacionada com a embaixatriz de Espanha em 

Portugal, Isabel Pascual de Pobil, casada, precisamente, com o embaixador Nicolás 

Franco (1891-1977),1055 ou seja, o irmão mais velho do generalíssimo e que aqui esteve 

de 1938 a 1957, significativo sinal da importância dada por Franco ao nosso País, como 

vital ponto de passagem de reabastecimentos em armas, munições e outros materiais 

necessárias para os generais rebeldes poderem derrotar a República, consagração do 

jogo ínvio do neutral  Salazar, durante a sangrenta guerra civil espanhola, travada entre 

1936 e 1939. Quanto à criadora de tantos êxitos musicais e cinematográficas, como a 

célebre canção Antonio Vargas Herédia, segundo as suas memórias, teria sido 

convidada, por el ministro de Cultura português, a rodar uma adaptação de El mistério 

de la carretera de Sintra, que não se concretizou. Pensamos que a personagem dada 

como ministro só poderá ser António Ferro e o tema da possível película também seria 

do seu agrado, fundador que fora do Círculo Eça de Queirós — e avesso a filmes 

baseados em histórias demasiado ligeiras ou cómicas. O director do SPN sonhou, aliás, 

com uma parceria luso-espanhola no domínio cinematográfico, cujo único triunfo terá 

sido Inês de Castro, realização de Leitão de Barros, com uma versão espanhola estreada 

em 1944 e uma portuguesa apresentada em 1945. Com António Vilar (D. Pedro) e 

Alicia Palácios (D. Inês), nos protagonistas, esta co-produção, rodada em Espanha, seria 

premiada e considerada de interesse nacional no país vizinho.  

Passemos agora à figura que convidou a jovem cantadeira para actuar, pela primeira 

vez, além-fronteiras: Pedro Teotónio Pereira, que, dentro do regime salazarista, 

desempenhou sempre cargos da confiança pessoal do ditador. Apoiante activo do 28 de 

Maio de 1926 e um dos construtores do corporativismo, este licenciado em Matemáticas 

Superiores pela Faculdade de Ciências de Lisboa, estudante de cálculo actuário na Suíça 

(utilizado nos seguros de vida), participante com Marcello Caetano no Congresso 

Preparatório da União Católica dos Estudantes Portugueses, assumiu diversas 

responsabilidades governamentais (subsecretário das Corporações e Previdência Social, 

ministro do Comércio e Indústria, e, muito mais tarde, da Presidência), mas foi como 

diplomata que terá servido o regime com maior relevância. Agente especial do Governo 
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- Continuador da tradição familiar de serviço na Armada, Nicolás, oficial e doutor em engenharia 

naval, chegaria ao alto posto de general do Corpo de Engenheiros da Marinha de Guerra e, depois de 

abandonar as funções diplomáticas, dedicou-se, nomeadamente, às indústrias do ramo automóvel. Quando 

faleceu, já em democracia, este alto dignitário do franquismo, que era dado como maçon, tal como o seu 

irmão Ramón (1896-1938), teve um funeral muito discreto, sem honras militares, apenas com a presença 

de forças policiais. Só a viúva e o filho acompanharam o féretro, bem como alguns oficiais-generais e 

superiores da Armada.   
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português junto de Franco (1938), no chamado Governo de Burgos e, depois, 

embaixador em Madrid até 1945, desempenharia idênticas funções no Brasil (1945-

1947), Washington (1947-1950), Londres (1953-1958) e novamente na capital dos EUA 

(1961-1963). Deputado, conselheiro de Estado, procurador à Câmara Corporativa, 

Teotónio Pereira veria gorarem-se as suas eventuais esperanças de suceder a Salazar ao 

ser-lhe diagnosticada doença de Parkinson no início da década de 60 do século passado. 

De todas as funções ao serviço do Estado Novo, as mais importantes, sem dúvida, foram 

as que exerceu durante o período da Guerra Civil de Espanha e o final da Segunda 

Guerra Mundial, sobre as quais o político deixou interessantes memórias,1056
 embora 

porventura incompletas, dado tencionar ainda escrever mais. Com um irmão mais velho 

também dedicado à política, Luís (1895-1990), que estudara comércio em Inglaterra, 

Pedro nunca deixará de demonstrar grande lealdade por Salazar, tentando desempenhar-

se a contento da representação do regime junto do general Francisco Franco, numa 

altura em que este dependia das essenciais ajudas, em homens e material bélico, da 

Itália de Mussolini e da Alemanha de Adolf Hitler. Uma das características mais 

curiosas deste neto de alemão (o avô materno, Maximilian August Hermann von 

Boetischer, estivera ligado à instalação de telefones em Portugal), reside, portanto, na 

preocupação de defender as directrizes do seu Governo — e, manifestamente, simpatiza 

muito pouco com Franco. Lisboa pensava, com algum fundamento, que tanto Berlim 

como Roma cobiçavam as colónias portuguesas. Salazar — que mandara votar contra a 

Itália, na Sociedade das Nações, quando da invasão da Abissínia —, apesar de Londres 

ser abertamente a favor dos republicanos espanhóis, pensava que cabia ao seu agente 

especial fazer os responsáveis rebeldes pensarem se lhes conviria unirem-se demasiado 

aos fascistas italianos e aos nazis. Recebido com certa desconfiança e nalguns casos 

patente hostilidade, Teotónio Pereira terá de haver-se com o pouco caso que os generais 

fazem das opiniões de Lisboa, e também deverá fechar os olhos às atitudes 

provocatórias da Falange, cujos membros haviam adquirido o costume de riscar dos 

mapas as fronteiras com Portugal… A sua permanência em Burgos, entretanto, será 

compensada com a vinda para Lisboa do próprio irmão do Caudilho, Nicolás Franco, já 

atrás focado, também na qualidade de agente especial. Numa jogada de antecipação, a 

Assembleia Nacional, em 28 de Abril de 1938, reconhece de jure a chamada Junta de 
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 - Pedro Theotónio Pereira, Memórias, postos em que servi e algumas recordações pessoais, Lisboa, 

Verbo, volumes I e II, 1973.  
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Burgos como estrutura governamental da Espanha, bem como a liderança do seu chefe, 

o nacionalista Francisco Franco. Para enfatizar a decisão, esta é anunciada, num 

discurso, pelo próprio Salazar. A medida terá como consequência a passagem à 

categoria de embaixadores dos dois agentes especiais. O chefe militar máximo espanhol 

recebe o diplomata, que, em carta ao Presidente do Conselho, não apenas considera 

aquele como inebriado com o poder pessoal, sempre pronto a usar de tom doutoral 

quando disserta sobre qualquer assunto, enfim, como escreverá, o generalíssimo tem 

muito mais de Sancho Pança do que de D. Quixote.1057 Depois de muitas diligências 

diplomáticas e vencidas inúmeras desconfianças, entre as quais as do titular de diversas 

pastas Ramón Serrano Suñer (1901-2003) — que era abertamente partidário do nazismo 

e demonstrava grande admiração por Hitler (diz-se que até pensara casá-lo com Pilar 

Primo de Rivera) —, foi assinado, em Lisboa, no dia 17 de Março de 1939, o Tratado 

Luso-Espanhol de Amizade e Não-Agressão, vulgarmente conhecido por Pacto Ibérico. 

Igualmente firmado na capital portuguesa, em 29 de Julho de 1940, será um Protocolo 

Adicional ao Tratado Luso-Espanhol, reiterando a política de neutralidade peninsular, 

ou seja, dando uma garantia de inviolabilidade dos territórios das nações peninsulares. 

Salazar estava grandemente preocupado com a atitude de Madrid, declarada a Segunda 

Guerra Mundial, dado que Teotónio Pereira lhe mandava notícias da animosidade da 

opinião pública espanhola em relação à França e à Grã-Bretanha, e a forma como El 

Cuñadissimo (Suñer era casado com a irmã da mulher de Franco) manifestava 

contentamento com as vitórias iniciais do III Reich. Alguns dos generais, embora 

tivessem um país em ruínas e uma população faminta, carenciada dos bens mais 

essenciais, achavam que a Espanha devia participar no conflito ao lado das potências do 

Eixo. Se tal sucedesse, a posição neutral de Portugal poderia ficar muito periclitante, 

pelo que o encontro de Hendaia, em 23 de Outubro de 1940, entre o Caudilho e o 

Führer, não pôde deixar de causar inquietação. Sabe-se hoje que o austríaco apontou ao 

galego as vantagens que este teria se engolisse Portugal e as respectivas colónias, mas 

encontrou um homem de temperamento prudente, simplório, como o cunhado 

amavelmente lhe chamava, que argumentou com a população exausta e farta de guerra 

que tinha de governar. Por uma vez, os dotes de convencimento de Hitler toparam com 

a manha do antigo combatente das guerras norte-africanas, conhecido pela sua sorte 
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 - Pedro Theotónio Pereira, op. cit., vol. I, p. 205. 
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mágica debaixo de fogo, la baraka,1058 como diziam os seus regulares marroquinos. 

Teria Serrano Suñer chegado a convencer o generalíssimo que Salazar era um anglófilo 

de quem havia que esperar o pior, embora quando ele morreu, em 1970, lamentasse o 

sucedido em tom choroso, tecendo-lhe os maiores elogios? Nunca se saberá, mas há um 

facto interessante: quando se inaugura a Exposição do Mundo Português, em 23 de 

Junho de 1940, Madrid não enviou, como seria natural, qualquer delegação oficial. 

Fosse como fosse, quem começou rapidamente a perder influência foi El Cuñadissimo, 

que  D. Carmen Polo, esposa do ditador, tanto pedia que ele escutasse. Tendo-lhe tirado, 

na prática, duas pastas ministeriais, Franco deixa-o, apenas, com a dos Negócios 

Estrangeiros e não será por muito tempo. Quando a Wehrmacht  recebe ordem de lançar 

a sua temível operação Barbarroxa (Unternehmen Barbarossa), invadindo a União 

Soviética com mais de quatro milhões de soldados (alemães, romenos, finlandeses, 

italianos, húngaros, eslovacos e croatas), mais de 3600 blindados, cerca de 4400 aviões 

e algo como 46000 peças de artilharia, em 22 de Junho de 1941, não só Hitler vai criar 

uma frente oriental como rasga o pacto germano-soviético. Dado que a ofensiva fora 

lançada sem prévia declaração de guerra, o Alto Comando Alemão não reconhecia os 

militares soviéticos capturados como prisioneiros defendidos pelas convenções 

internacionais assinadas por Berlim, que acreditava numa vitória fácil e rápida. Como é 

sabido, isso não se verificou e Franco viu a ocasião azada para, de alguma maneira, 

demonstrar ao Führer gratidão pelo auxílio de Berlim durante a guerra civil — e, de 

uma só cajadada, ver longe de Espanha uma série de falangistas mais indisciplinados e 

uns quantos oficiais incómodos. Caso a Alemanha tivesse pelo seu lado a sorte das 

armas, a Espanha continuaria em jogo e poderia reaver Gibraltar e territórios norte-

africanos. Foi assim enviada para o Reich, de comboio, a famosa Divisão Azul (47 mil 

homens), composta por voluntários, entre os quais alguns portugueses — e uma 

esquadrilha de aviões. Os militares de terra iam fardados com o que haviam arranjado, 

desde boinas vermelhas de requetés (milícias carlistas) a sapatilhas de lona, peças 

desemparelhadas de uniformes, etc. Com horror a essas originalidades, os alemães 

deram à unidade franquista a designação de 250.ª Divisão de Infantaria, equiparam-lhe 

os efectivos com uniformes do Exército regular, ensinaram-lhes o manejo de arma com 

espingardas Mauser, treinaram-nos com o armamento e equipamento das forças 
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 -Ter la baraka  significa ter sorte, dado que a palavra, em árabe, quer dizer bênção celeste, favor da 

divindade. Aplicada a um militar, a expressão equivale a dizer que ele superará todas as provações. 
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semelhantes da sua tropa — e puseram-nos a combater, embora achassem os militares 

espanhóis indisciplinados e pouco diligentes. Enganaram-se: eram soldados capazes, 

com grande espírito de sacrifício. Quanto aos comandantes divisionários, o Führer 

tentaria intrigar de forma a arranjar aliados para se desembaraçar de Franco, de quem 

não gostara. Não teve sucesso. Mas o espírito de corpo desta unidade, mandada retirar 

pelo Caudilho, quando as coisas começaram a complicar-se demasiado para os alemães, 

no começo de 1944, manteve-se em muitos dos seus sobreviventes (tiveram 22 mil 

baixas). Alguns, já idosos, mas com comando de tropas, participarão na tentativa 

golpista de 23 de Fevereiro de 1981, quando um grupo de elementos militares, liderados 

pelo tenente-coronel da Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, tomam de assalto o 

Congresso de Deputados, em Madrid, e sequestram os representantes dos diversos 

partidos. Um dos sublevados desta vasta conspiração anti-democrática é o capitão-

general da III Região Militar (Valência), tenente-general Jaime Milans del Bosch  

(1915-1997), ex-integrante da Divisão Azul, bem como um general da confiança do rei 

Juan Carlos I, Alfonso Armada…  

Regressemos à situação peninsular, ainda marcada pelas incertezas vividas durante a 

Segunda Guerra Mundial, quando Teotónio Pereira consegue, finalmente, um encontro 

entre Franco e Salazar. A ameaça de um desembarque de tropas do Eixo na Península 

Ibérica, que fora uma possibilidade inegável, esfumou-se com a dureza encontrada 

nalgumas frentes por italianos e alemães, enquanto a já firme decisão do generalíssimo 

de não empenhar forças significativas ao lado da Werhmacht, favoreciam a neutralidade  

portuguesa e espanhola. A 12 de Fevereiro de 1942, Franco e Salazar encontram-se em 

Sevilha, estando presentes os embaixadores dos dois países. Teotónio Pereira, sempre 

dotado de linguagem colorida na sua correspondência com o Presidente do Conselho, 

observará certa vez: Este animal [o Caudilho] não é susceptível de ser aconselhado. 

Nem os seus próprios ministros sabem nada do que leva dentro da cabeça.1059 Serrano 

Suñer, por mais Cunhadíssimo que fosse, vai esfumar-se para sempre da política, 

dedicando-se aos negócios e à advocacia até quase aos cem anos, e, dizem, com o correr 

das décadas, até começa a manifestar ideias liberais… O volfrâmio português, 

indispensável no endurecimento dos projécteis, que foi base de muitas fortunas, vê as 

respectivas minas encerradas por ordem de Salazar, não podendo ser vendido a qualquer 
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- António de Oliveira Salazar - Pedro Teotónio Pereira: Correspondência Política (1945-68), 

coordenação e prefácio de João Miguel Almeida, Lisboa, Círculo de Leitores-Temas e Debates, 2008, p. 

134.  



542 

 

dos beligerantes. Em 8 de Outubro de 1943, os dois homens fortes peninsulares voltam 

a encontrar-se, desta vez em Ciudad Rodrigo, com a presença do novo titular dos 

Negócios Estrangeiros, conde Jordana, o general que tanto gostará de ouvir Amália. O 

território peninsular passará incólume às destruições da Segunda Guerra Mundial, mas 

outro tanto não se poderá dizer da colónia de Timor Leste, invadida por australianos e 

japoneses, para a qual foi enviada tardiamente uma força militar portuguesa. Quanto a 

Pedro Teotónio Pereira, seguirá para outras paragens, longe do generalíssimo (o galego 

é rancoroso,1060 dirá a Salazar), mas algumas palavras se impõem na sua actuação no 

caso dos vistos concedidos pelo cônsul Aristides de Sousa Mendes (1885-1954). Como 

este se deslocasse a Baiona e Hendaia, no afã de conceder mais vistos portugueses aos 

que estavam em perigo de vida devido às perseguições alemãs, é na primeira daquelas 

cidades que o vai encontrar o embaixador em Madrid, encarregado pelo Governo de 

Lisboa de saber o que se passava e ordenando ao cônsul a cessação de passagem de 

mais vistos. Quando ouvido no processo que, mais tarde, terá como réu o hoje 

proclamado justo entre as nações, o embaixador declara, porventura naquilo que pode 

interpretar-se como uma certa defesa do acusado: De tudo o que ouvi e do seu aspecto 

de grande desalinho, deixou-me a impressão de um homem perturbado e fora do seu 

estado normal. Acrescenta, aliás, que, em seu entender, o cônsul não possuía a mais 

ligeira noção dos actos cometidos.1061 Rui Afonso, no seu livro sobre Sousa Mendes,1062 

diz que este terá perguntado a Teotónio Pereira, que não era diplomata de carreira, 

recorde-se, se era preciso ser louco para fazer o que considerava certo, quando aquele 

lhe afirmara constituir a sua desobediência aos superiores hierárquicos uma loucura. 

Não avançamos mais neste caso, porque o mesmo adquiriu dimensões de recorte 

filosófico e até metafísico, que talvez nem sejam muito justas para o verdadeiro justo.   

Quanto ao antigo integralista admirador de Amália, autor do primeiro convite para esta 

actuar no estrangeiro, que conversará com John Kennedy, na Casa Branca, poucos dias 

antes da sua morte em Dallas, ainda não dissemos que tinha pela vela e as coisas do mar 

uma verdadeira paixão. Conseguiu que Salazar pisasse no seu iate Bellatrix, para uma 

voltinha marítima certamente curta e, quando foi nomeado embaixador em Londres 
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 -Ibidem, p. 141. 
1061

 - O depoimento de Pedro Teotónio Pereira encontra-se registado no processo disciplinar levantado ao 

cônsul em Bordéus, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
1062

 -Rui Afonso, Um homem bom, Aristides de Sousa Mendes, o ‘Wallemberg Português’, Lisboa, 

Caminho, 1995, p. 150. É caso para perguntar se não lhe chegava ser Sousa Mendes, sem necessidade de 

comparações com estrangeiros…  
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(1953), decidiu que devia apresentar-se no novo posto por mar. Mandou aparelhar o 

veleiro, belo exemplar de 16 metros de popa à proa, todo construído em madeira, e, 

depois de algumas vicissitudes, como velas rasgadas e consertadas, cinco dias depois o 

navio chegava à Grã-Bretanha. Em Portugal, país dito de marinheiros mas de pouco 

humor em relação a estas bravatas castiças, o caso não teve qualquer repercussão. 

Donos de uma graça muito sua, os jornais britânicos acharam o máximo que o 

representante do seu mais velho aliado chegasse de veleiro às ilhas, coisa que não 

sucedia há quase um século e meio. Os velejadores, por seu turno, decidiram que um 

acto desta natureza tinha de ser de alguma forma recompensado — e, facto sem 

precedentes, um estrangeiro foi convidado a fazer-se membro de um dos clubes náuticos 

do Reino Unido com mais pergaminhos, o Royal Yacht Squadron, fundado em 1815 e 

que tem hoje como patrono a rainha Isabel II e por almirante o marido, o príncipe Filipe. 

Quem também velejou no Bellatrix foi a rainha Isabel, mais conhecida por Rainha-Mãe 

(1900-2002), já então viúva de Jorge VI, que simpatizava particularmente com o 

embaixador português. Falando de simpatias — e também de antipatias —, se Teotónio 

Pereira gostava de Amália, outros representantes de Portugal não pareciam simpatizar 

com ela, direito que lhes assistia plenamente, claro. Também poderia acontecer que 

fosse por verem-na associada a figuras do Estado Novo, que, aliás, recorde-se, eles 

serviam. Um desses diplomatas, que escolhemos (também) por se encontrar ligado à 

História da Arte, foi certamente Alberto Veiga Simões (1888-1954). Escritor, poeta e 

crítico de arte, dele falámos a propósito da Exposição dos Humoristas, quase no início 

do século XX. Foi uma personalidade sobremaneira importante como observador das 

relações internacionais. Titular da pasta dos Negócios Estrangeiros em 1921, durante o 

Ministério presidido pelo coronel Manuel Maria Coelho, que se seguiu à Noite 

Sangrenta (focada noutro ponto do presente trabalho), manteve-a durante o seguinte, 

liderado por Cunha Leal. No total, desempenhou funções ministeriais durante escassos 

meses, e, findo esse exercício governativo, foram-lhe instaurados dois processos 

disciplinares na sequência de denúncias feitas por subordinados seus e os pormenores 

algo sórdidos do caso (que envolviam insinuações sobre a sua conduta sexual menos 

ortodoxa) foram abertamente discutidos no parlamento e na imprensa lisboeta.1063 

Posteriormente, ocupou-se de diversas tarefas, como a reorganização de oito serviços 

consulares em países europeus, sendo em seguida nomeado ministro plenipotenciário 
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 - Cf. Pedro Aires Oliveira, ‘O corpo diplomático e o regime autoritário (1926-1974)’, in Análise 

Social,  vol. XLI (178), 2006, pp. 145-166.  
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em Berlim, e, mais tarde, dão-lhe idênticas funções em Buenos Aires, mas não chega a 

tomar posse do cargo. A carreira de Veiga Simões não sai afectada pelo 28 de Maio de 

1926 e também a chamada questão do regime, neste caso a rivalidade entre 

monárquicos e republicanos no Ministério dos Negócios Estrangeiros:  

 

(…) não parece ter sido um separador de águas muito relevante entre membros da 

carreira diplomática. Houve diplomatas republicanos que mereceram a confiança dos 

ministros do Estado Novo e do monárquico Teixeira de Sampaio (casos de Veiga 

Simões, Augusto de Vasconcelos, Augusto de Castro) e houve diplomatas monárquicos 

que, por um motivo ou outro, caíram em desgraça perante os decisores políticos (foi o 

caso, por exemplo, do embaixador de Portugal em Londres, Rui Ennes  Ulrich, demitido  

por  Salazar em 1935  depois de  ter oferecido  um almoço  nas  instalações  da 

embaixada  ao príncipe D. Duarte Nuno,  à revelia do Ministério). (…)1064 

Será a sua permanência como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em 

Berlim, de 1933 a 1940, que se afirmará mais relevante em termos históricos. Homem 

com múltiplos interesses, desde o teatro à investigação literária e artística, além de 

observador atento dos fenómenos sociais, o diplomata terá a oportunidade de 

acompanhar as transformações que conduzirão a Alemanha do III Reich à Segunda 

Guerra Mundial. Toda essa época de mudanças profundas e decisivas no sentido da 

preparação do mais brutal conflito vivido pela Humanidade, com a destruição 

deliberada e metódica de milhões de seres humanos, terá ficado registada nos muitos 

relatórios enviados pelo ministro na capital alemã para Lisboa. Residirá nesse facto a 

sua carreira não conhecer uma progressão encarada como natural? Nomeado ministro 

plenipotenciário na China, em 1946, sente-se doente, incapaz de ocupar o cargo com 

aproveitamento. Perante a sua recusa, acaba por ser demitido do corpo diplomático. 

Falecerá em Paris, em 1954, mas será sepultado na sua terra natal, Arganil, no meio de 

estranhas medidas de segurança por parte da polícia política, como se tivesse sido um 

perigoso revolucionário, quando os seus conterrâneos apenas lhe pretendiam prestar a 

última homenagem, segundo diversos testemunhos.   
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 - Cf. Pedro Aires Oliveira, artigo citado, que, por seu turno, dá como fonte para o incidente citado 

Fernando de Castro Brandão, ‘A demissão de Ruy Ulrich, embaixador em Londres (1935), in Negócios Estrangeiros, n.º 7, 

Setembro de 2004,  pp. 125-137. 
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Regressemos à manifestação de desagrado do diplomata perante a presença de Amália 

em Paris, porventura porque a artista estava acompanhada de António Ferro. Vejamos a 

carta enviada a um amigo, José da Veiga Lima: 

Também o nosso Zé há longas semanas não escreve. Sinto que os meus amigos se 

começam a fatigar com um maçador distante. Esteve aqui o nosso clínico, uma tarde. 

Contou coisas de Lisboa. P. chega aqui Sábado ou Domingo, parecendo que para abalar 

logo para Lisboa, pela estrada. O sempre distinto Ferro propagandeia. Alugou o cabaret 

mais caro de Paris, Chez Carrère, onde cada botelha de champagne custa 10.000 

francos, para passar um filme das eleições e pôr a D. Amália (como diz  um caso clínico 

que por aqui consoleia) a cantar fados. No dia seguinte, passa o mesmo filme no  

Cinema des Champs Elyséès. Sábado grande festança na Casa de Portugal, com  

programa  idêntico. Entretanto, o Gang  mijando-se para tudo  isso, vai passar a semana 

da  Páscoa fora,  para  não se  chocar com  Ferro. E assim se gastam algumas centenas  

+ de contos, com grande  proveito para a pátria e as batatas, por entre a boa  

chuchadeira indígena, que come, bebe e alça a perna.1065  

Vejamos como Amália recorda esses tempos, quando estava integrada em acções de 

propaganda turística do SNI,  herdeiro  parolo de um  SPN com alguma personalidade: 

Em 1949 fui a primeira vez a Paris e a Londres, levada pelo António Ferro. Sempre 

gostei do António Ferro. Ele sempre me tratou bem, sempre me disse que eu era boa 

artista, achava até que eu era  inteligente. Escreveu um artigo no jornal, por volta de 

1941, a dizer que estava ali uma rapariga com qualidade artística internacional. Mas o 

António Ferro não teve nenhuma importância na minha carreira. Quando me contratou 

para ir cantar a Paris e a Londres, em festas do Turismo, já eu era a Amália Rodrigues e 

daí não ficou  nada. Não foi por causa de  cem  pessoas  muito importantes,  escritores e 

artistas,  terem  gostado de  me ouvir,  que eu tive  uma carreira  internacional. Nem foi 

o António Ferro que me levou ao Brasil, ao México ou à América do Norte. Ele 

distinguiu-me, mas também já tinha levado ao estrangeiro a Ercília Costa, a Berta 

Cardoso, a Maria Albertina, a Corina Freire. Quando vinham cá pessoas importantes, o 

António Ferro convidava-me sempre para cantar, se eu cá estava. Se não estava, 

convidava as Irmãs Meireles ou a Ercília Costa, aquilo que a gente tinha. Mas se eu 

estava, contratava-me a mim. Achava  que eu  era  a melhor toalha  que tinham em casa, 

mas  nunca me ajudou  a ser  a Amália Rodrigues. Nunca ninguém do governo me  

elogiou. A única pessoa que teve um pouco  essa  ideia ainda foi o António Ferro.  Em 

Paris cantei no Chez Carrère, uma boîte muito chique, onde estava  muita gente célebre,  
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 -  Cf. Lina Alves Madeira, Alberto da Veiga Simões – Esboço Biográfico, Coimbra, Quarteto Editora, 2002., p. 216.        
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muitos  artistas e escritores. Sei que falaram maravilhas de mim e depois as críticas 

foram muito boas. (…)  O que sei é que todos falavam de la belle Amália, coisa que eu  

nem sabia que era. Cá nunca ninguém tinha escrito nos jornais que eu era bonita. (…)1066
     

Entre as palavras do antigo crítico de A Águia e as da então cantadeira que rapidamente 

deixará de o ser, para ascender ao estatuto de grande atracção internacional, com 

entrada por direito próprio nos palcos mais famosos, nos plateaux cinematográficos e 

nos ecrãs de televisão muitos anos antes de tal invento pintar por cá, ambos estão a 

rejeitar, afinal, a figura do pai da política do espírito, o primeiro porventura por 

alimentar a veleidade de que nada deve ao Estado Novo — e a segunda pela simples 

razão de possuir um ego com a dimensão do Louvre. Diríamos talvez que cada um tem 

noção do seu valor real, mas não da respectiva circunstância…   

Quanto ao autor de Leviana, talvez não o pressinta ainda, mas tornou-se uma figura 

comprometedora para um Salazar que tremeu mas não caiu com a vitória dos Aliados na 

Segunda Guerra Mundial. Útil para a guerra fria que se seguirá, com a divisão do 

mundo em duas grandes esferas de influência, sedeadas em Washington e Moscovo, 

respectivamente, o ditador lusitano sabe que alguma coisa terá de mudar na face do 

regime, sujeito à pressão da oposição interna que ainda não acredita na manutenção em 

São Bento do homem de Santa Comba. Ferro está agarrado ao lugar e tem muitos 

planos, demasiados, mesmo, dado que o seu chefe, termo por ele preferido entre todos, 

apenas deseja vê-lo pelas costas. A demissão surgirá em 7 de Novembro de 1949, com a 

nomeação para ministro plenipotenciário em Berna, talvez porque na neutral e 

trabalhadora Suíça, que tem no (seu) alemão a mais importante das quatro línguas 

nacionais, ninguém questionará o fascismo assumido do antigo modernista. Aos 

dirigentes helvéticos já chega, por exemplo, terem de passar uma esponja sobre as 

largas centenas de suíços que combateram nas forças hitlerianas — e logo nas famosas 

Waffen SS, os soldados políticos do Führer, automaticamente considerados criminosos 

de guerra pelos vencedores. Na melhor tradição do entranhado militarismo da 

Confederação Helvética, recorde-se, com a guerra, algumas centenas de nacionais seus 

apressam-se a constituir um batalhão SS de caçadores de montanha, outros dispersam-se 

pelas diversas divisões da força preferida de Hitler, directamente dependente de 

Heinrich Himmler, o senhor supremo das SS. No meio de qualquer destes ex-

combatentes, que serão repatriados, o nosso diplomata era uma espécie de menino do 
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 -  Cf. Vítor Pavão dos Santos, Amália, uma biografia, Lisboa, Editorial Presença, 2005, p. 99.   
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coro em termos de opinião pública. Voltemos uns meses atrás, quando o fado obtém 

uma assinalável vitória: um dos seus inimigos figadais, anda agora a promovê-lo como 

um dos valores mais distintivos da nossa cultura popular, valendo-se de Amália, que 

diplomaticamente esqueceu algumas observações proferidas noutras ocasiões pela 

personagem oficial. Ao falar de problemas da rádio (não esqueçamos que ele foi 

director da Emissora Nacional, nomeado em 1941), referirá:  

Não se julgue (…) que somos  inimigos da  música de dança,  que  tem a sua função, ou 

que não suportemos  até,  por conta-gotas,  certos fados de cara lavada…(…) quanto aos 

fados, se não houver  abuso, se nos libertarmos  dessa  quotidiana chuva de ais e de 

lamentos, pode até um ou outro coincidir com certos estados de alma em que esse 

unguento não caia mal…(…)1067
  

Quanto a Amália no cinema, subtilmente, Ferro arranjará maneira de a menorizar: 

No ano de 1947 o Grande Prémio do Secretariado Nacional da Informação foi ganho 

pelo filme Fado, [realizado por Perdigão Queiroga] que procurou fixar, sem descer, sem 

concessões ao reles, o ambiente em que vive esta canção popular, nem sempre doentia. 

(…) Encontrem-se para Amália Rodrigues os papéis que convêm à sua grande classe de 

artista popular, mas popular, tire-se partido da natural nobreza que há na sua humildade 

e poderemos contar com uma grande actriz para o cinema português, uma actriz que 

canta muito bem quando tem de cantar mas não canta quando fala nem quando 

representa. (…)1068
   

Ter depois de tudo isto, numa tentativa desesperada para manter o lugar, de tornar-se 

numa espécie de caixeiro-viajante da velha trova, beijando as mãos de Amália quando 

apenas costumava oscular as das grandes damas do Nacional — é verdade, já nos 

esquecíamos das de Gabriele D’Annunzio —, não pôde deixar de provocar dor. Dor que 

depois de Berna se prolongou por Roma, como testemunhou a grande especialista em 

literatura portuguesa e brasileira, Luciana Stegagno Picchio (1920-2008), que recordou 

assim o curto tempo em que trabalhou na Embaixada de Portugal na capital italiana: 

(…) Sim, foi uma decisão repentina [resolvera trocar a representação diplomática pela 

Enciclopedia dello Spettacolo], na Primavera de 1956. Estava nessa altura em Roma um 

tristonho António Ferro, que, depois de  ter sido  um poderoso  ministro  de Salazar, 
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 - António Ferro, Problemas da Rádio (1941-1950), colecção ‘Política do Espírito’, Lisboa, Edições 

SNI, 1950, p. 20. 
1068

 - António Ferro, Teatro e Cinema (1936-1949), colecção ‘Política do Espírito’, Lisboa, Edições do 

SNI, 1950, p. 89. 
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vivia  agora  um melancólico fim de carreira (morreria dali a pouco, nesse mesmo ano 

de 1956). Passava tardes inteiras a contar-me como, em 1915, sem ter ainda completado 

vinte anos, fora o editor do Orpheu. Era um homem desiludido e gentil, conhecera 

D’Annunzio, Marinetti e Pirandello e compunha, à noite, os seus oximóricos e 

nostalgicamente “modernistas” Poemas Italianos. Ele e seu filho, António Quadros, 

também ele aberto  modernisticamente  ao diálogo  das  artes, contribuíram para  

revelar-me  um  mundo  que  dali  a pouco seria também o meu. O Nino [o marido] 

agora já era professor, o Michele estava crescido, eu dominava já bem o português, 

escrevia de vez em quando artigos e traduções, reaproximara-me da Universidade, 

entrando como assistente voluntária no Instituto de Filologia Românica, do  qual era  

Director o ilustre  filólogo  Angelo Monteverdi, e começava a sentir como uma prisão  a  

ideia  de ser,  para  o  resto  da vida,  uma funcionária,  uma  burocrata,  mesmo que 

fosse num ambiente diplomático privilegiado. (…)1069
  

Dado que estarmos em ‘considerações finais’, pensamos ser de elementar ética dizer 

que diversas apreciações apresentadas, referências a conversas ou até afirmações, 

prendem-se com o facto de muito novos termos abraçado a profissão de jornalista, por 

tradição familiar e necessidade de sobrevivência, o que nos leva agora a possuirmos a 

carteira profissional oficial número 37. Essa magnífica profissão foi sempre a nossa e a 

ela devemos haver conhecido tanta gente e gente que conheceu muita outra gente. Com 

boa memória, atenção a pessoas e factos, humildade perante quem tinha saber de 

experiência feito, muito aprendemos — e esse acervo reflecte-se, necessariamente, neste 

trabalho, sem mérito nosso. Como ele só nos pertence na medida em que o guardámos 

ciosamente, gostaríamos de aqui deixar bem esclarecido que todos esses contributos 

continuam a ter um proprietário, mesmo que, por vezes, levemos algum tempo a 

associar-lhe um nome. Moveu-nos escrever estas palavras porque não há muito tempo 

topámos com um livro em que a autora mencionava, como fonte absoluta do que 

escrevera, uma entrevista feita aos oito anos, com as outras meninas lá da escola, 

supomos, a uma determinada personalidade. Em terra de gente carente de muitas 

dioptrias, quem vê benzinho opera maravilhas. Nunca foi o nosso caso e, por isso, 

começámos cedo a fazer entrevistas, reportagens e o mais que necessário se 

apresentasse para o periódico chegar às bancas, ainda bastante novos, sim, mas já sem 

usarmos bibe… 
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 -Luciana Stegagno Picchio, A língua outra: uma fotobiografia por Alessandra Mauro, com uma 
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Regressemos agora a Amália Rodrigues que, pela própria natureza do nosso trabalho, 

desempenha nele lugar de relevo, referida que tem sido, amiúde, ao longo dos capítulos. 

Pensamos dever acrescentar também que ela já subira a alto lugar, como diria o seu 

letrista Luís Vaz de Camões, muito antes de encontrar, em 1962, o compositor francês 

Alain Oulman (1928-1990). Não constitui tal afirmação qualquer menorização da obra 

deste importante homem de cultura, que deverá quedar-se fora do período por nós 

abordado, mas dá-lo como ‘reinventor do fado’, como já temos lido, ‘inventor do novo 

fado’ (ainda pior) ou até de que nem precisaria da artista portuguesa para impor a sua 

música, parecem-nos verdadeiras heresias, que o próprio, com reputação de pessoa de 

bem, seria, estamos certos, o primeiro a repudiar de forma veemente.  

Com a sua estudada modéstia, Amália soube afastar-se não apenas dos maus músicos 

como dos poetas duvidosos, colocando-se também longe (de início mentalmente, claro) 

dos mentores que a julgariam dócil, aberta a receber conselhos e a segui-los sem 

perguntas. Não poucos caíram nessa falsa imagem da jovem tímida, insegura, que era 

realmente, mas sabendo dominar-se e, sobretudo, conhecendo desde o início o que valia. 

Como (quase) todos os intuitivos dotados de inteligência invulgar, tirava dos melhores o 

melhor, dando-lhe forma sua e aquelas voltinhas inconfundíveis, sem necessidade de 

saber que a isso chamavam os entendidos melismas (melismata, no plural, para sermos 

mais exactos). A sua forma de enriquecimento cultural fez-se continua e discretamente, 

sendo apenas visível na análise e apreciação das coisas artísticas, na escolha de 

repertório e, como viria a suceder, mais tarde, também nas aquisições de quadros, por 

exemplo, quando não resistia a comprar um Vespeira. O primeiro contacto que com ela 

tivemos, na nossa vida adulta, foi de índole profissional, dele resultando a primeira 

entrevista concedida pela artista depois do 25 de Abril, — como aliás refere Vítor Pavão 

dos Santos, quando diz que em finais de 1977 uma equipa [de O Jornal] foi a casa da 

Amália, para a entrevistar.1070
  O chefe dessa (muito reduzida) equipa eramos nós e, por 

sinal, o futuro biógrafo não pertencia a ela, claro, dado não exercer a profissão de 

jornalista, mas lá que sabia tudo sobre Amália, isso atestamos como pura verdade, pois 

contou-lhe pormenores que a mesma já esquecera. Encarregados de lhe fazermos as 

perguntas que entendíamos pertinentes, algumas delas pouco amáveis por se referirem 

às suas alegadas ligações com o Estado Novo, de mistura com outras menos agressivas, 

interpretávamos, assim, o que pensávamos ser a curiosidade dos leitores de O Jornal, 
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periódico de esquerda moderada de que fôramos um dos societários-fundadores. 

Recordamo-nos que a diva deitou chispas pelos olhos com algumas das questões postas, 

coisa que não nos arrefeceu nem aqueceu, especialmente, porque nos limitávamos a 

cumprir com a nossa obrigação profissional. Amália não era, então, mais do que uma 

cantora que respeitávamos (a entrevista testemunhava isso mesmo: dar-lhe a palavra 

para se defender de eventuais calúnias, dentro de uma prática jornalística julgada isenta) 

— mas nunca sentíramos por ela qualquer especial sentimento incondicional. Embora 

tocados pelo fado desde a infância, os nossos gostos musicais rumaram noutras 

direcções: canção francesa, com predilecção por Georges Brassens, poucos norte-

americanos, como os Guthries pai e filho (Woody e Arlo), Dylan, Joan Baez, alguns dos 

nossos cantores de intervenção, enfim, todo um outro universo com puco espaço para o 

fado. Presentemente, julgamos ser objectivos quando consideramos a Amália-artista 

como tendo à semelhança do que se disse da Baez, que vimos actuar ao vivo pelo menos 

duas vezes, alguém com um pedaço de céu na voz. Certa vez escrevemos para a revista 

Visão, de que fomos co-fundador e redactor-principal, uma peça em que associávamos 

alguns momentos significativos da nossa vida a canções da primeira artista portuguesa a 

possuir, realmente, estatuto internacional, reconhecimento em qualquer país por esse 

mundo fora. Foi algo que surgiu em letra de forma a propósito de um disco de inéditos, 

cremos — e que temos quase a certeza de que ela nunca leu. Sempre que a encontrámos, 

em ocasiões esporádicas, aliás, percebíamos logo que jamais esquecera as tais perguntas 

incómodas, mas foi-nos tolerando ao ponto de algumas vezes ficarmos a conversar 

durante bastante tempo. Chegou a contar-nos coisas interessantes, fez-nos sentir que 

éramos alguém em quem podia confiar — e éramos —, porque ser jornalista não 

constitui divulgar a frase dita em contexto informal. Aconteceu-nos com muitos 

políticos, que acompanhámos por dever de ofício, inquirir sempre quando se falava em 

on ou em off, e, na dúvida, guardámos invariavelmente para nós o que escutáramos. 

Hoje, afastados desse mundo que durante tantos anos servimos, preferimos não saber 

como agem os que tiveram a oportunidade de abraçar uma profissão importante pelo 

que encerra de transmissão do que objectivamente se passa, e na qual nunca se devem 

misturar notícias com opiniões. Ainda no tocante a Amália, pensamos ter procurado 

demonstrar que ela estará sempre presente no tableau final de um trabalho sobre o fado, 

mesmo neste, que o tem como actor principal, umas vezes; outras, como mero cenário 

— e, ainda algumas mais, como simples pretexto — nestas relações cúmplices e 

ambíguas da trova com as outras artes, que nela nunca deixaram de se inspirar em 
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alguma ocasião. Uma coisa temos como certa: a toada lisboeta, tornada património de 

toda a nação, acompanhou este povo durante mais de um século, nos seus momentos 

dolorosos e alegres, nunca tombou nem virou a cara quando duramente a atacaram, 

sempre congregou nas alturas em que se tornava mais fácil dividir, serviu com honra na 

guerra e com distinção na paz.  
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Eco dos Operários, jornal surgido em 1850 e fundado pelo escritor, dramaturgo e 

folhetinista António Pedro Lopes de Mendonça (1826-1865) — então defensor de um 

socialismo utópico como o preconizado por Pierre-Joseph Proudhon —, juntamente 
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outros periódicos também de natureza política, continuam a constituir verdadeiro 

manancial para estudo do nosso século XIX tardio e a centúria seguinte. Bom exemplo 

disso são os jornais anarquistas e anarco-sindicalistas, o libertário Terra Livre, o 
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do Partido Comunista Português, fundado em 6 de Março de 1921…  

Importantes para uma visão da nossa sociedade através do humor, da caricatura, 

perfilam-se os jornais de Rafael Bordalo Pinheiro ou por ele animados: O Calcanhar 
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espectáculos e literatura, todos de 1870; A Lanterna Mágica ( 1875); O Mosquito, o 

Psit!!! e O Besouro, durante a estada no Brasil (1875-1879); O António Maria, nas 

duas séries (1879-1885 e 1891-1898); Pontos nos ii (1885-1891) e A Paródia (1900). 

Outras perspectivas podem colher-se, ao longo dos tempos, através de publicações que 

não deixam, por vezes, de surpreender pela qualidade então atingida. Os títulos são 

muitos e cada um possuía determinados pontos de interesse. Pensemos nalguns títulos:  

Ilustração Portuguesa, 2.ª série. 

Occidente 

Serões 

Brasil-Portugal, revista quinzenal ilustrada. 

Seara Nova, ambas as séries.  

Panorama, órgão do SPN/SNI.  
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Século Ilustrado 

Vida Mundial 

Quanto aos jornais diários de Lisboa e do Porto de diversas épocas, os que chamaríamos 

de informação geral, tornam-se imprescindíveis para um trabalho como aquele que 

empreendemos, intimamente ligado ao dia-a-dia e ao universo da política, artes e 

espectáculos, para além dos fait-divers, do ambiente social, da contestação pública, da 

divulgação de novas doutrinas ditas capazes de colmatar as inúmeras carências da 

maioria da população... Percebemos, assim, que o País conseguia ser um corpo mais 

vivo do que julgavam os sempre dispostos a passarem-lhe antecipadas certidões de 

óbito. Conforme a pesquisa foi ditando, sempre procurámos e encontrámos múltiplas 

respostas numa Imprensa ecléctica, aguerrida por vezes, amiúde oportuna e competente.   

Quanto aos jornais essencialmente dedicados ao universo fadista, existiram muitos e 

geralmente de curta duração temporal, havendo registo de abundantes títulos publicados 

desde os primeiros anos do século XX: O Fado, A Alma do Fado, O Fadinho, O 

Faduncho, A Canção de Portugal, A Trova Popular, A Canção Portuguesa, A 

Canção do Povo, Canção Nacional…  

Para o estudo da época em apreço, o interesse recai naqueles periódicos que exerceram 

um papel continuado, durante décadas: Guitarra de Portugal, dirigido na sua primeira 

fase por um dos mais influentes poetas populares, João Linhares Barbosa, e Canção do 

Sul, tendo por director João Reis (António Cardo). 

 

 

FOLHAS VOLANTES, COPLAS DE REVISTAS E MATERIAL SEMELHANTE 

 

É um mundo que às vezes promete mais do que aquilo que dá, mas noutras se apresenta 

com muito interesse. O volume total é impossível de avaliar, havendo colecções que 

demonstram ter conhecido épocas de grande difusão. Muito desse tipo de comunicação 

popular era utilizado pelos ceguinhos que andavam de terra em terra, mas havia folhas 

que tinham editor. O mundo das pequenas publicações que registavam versos fadistas 

ou tratavam de narrar a vida dos grandes mitos ligados à trova, por vezes em forma 

poética, tinha na velha Livraria Barateira porventura o seu editor mais activo, 

enfileirando em colecções que também editavam clássicos ou autores de sucesso. 

Também o mundo revisteiro tinha nas coplas meio privilegiado de difundir os seus 

êxitos e fazer que a rua os trauteasse, ligando-os aos artistas mais populares das épocas 

em apreço, que, recorde-se, abrandem Monarquia, República e parte do Estado Novo. 

De todos os regimes e de todos os governantes se ocupará a revista, por vezes por meias 

palavras, numa permanente piscadela de olho aos espectadores, quando as pressões 

censórias se faziam sentir com rude estupidez. Ler e mesmo eventualmente coleccionar 

esses testemunhos epocais, quantas vezes escritos com as poucas letras possíveis de 

autores não raras vezes — et pour cause —  anónimos, constitui tarefa apaixonante.       
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