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PROJECTO

INEZ DE CASTRO IN AMERICAN NEWSPAPERS, JOURNALS, 
PERIODICALS AND BOOKS (1797-2002)

George Monteiro
Brown University

In 1845 Henry Wadsworth Longfellow included William J. 
Mickle’s translation of the Inez de Castro episode as told in Os 
Lusíadas in his landmark anthology Poets and Poetry of Europe, 
first published in Philadelphia The honor, however, of introduc-
ing to the American public this notable piece of Portuguese his-
tory and legend does not go to the American poet. Well before its 
appearance in Longfellow’s collection there were numerous ac-
counts of the episode in the American press in major cities such 
as Boston, New York, Philadelphia and Washington, DC, as well 
as lesser ones, including Providence, Cincinnati and Lowell. In 
fact, the surprisingly large number of items listed below attests 
to the continuing interest of editors and writers in placing the 
unfortunate love story of Inez and Pedro before readers. Nota-
ble, too, are the numerous references to Henri de Montherlant’s 
1942 play “La Reine Morte” in the 1950s and 60s when it was 
produced in New York, sometimes in French but also in English 
as “Queen After Death.”

In compiling this list of 224 items, I have relied on sever-
al research engines available to search through on-line data 
bases, notably “American Historical Newspapers 1690-1922,” 
“American Periodical Series 1740-1900,” “Making of America,” 
“Hartford Courant Historical” and “New York Times Historical.” 
The names I have searched include “Inez de Castro,” “Ines de 
Castro,” “Agnes de Castro,” “Ignez de Castro,” and “Ignes de 
Castro.” The list is organized chronologically.
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Checklist

1. “Love and Revenge,” American Universal Magazine (Philadelphia) 
(Apr. 3, 1797), 2: 32-34.

Tells the story of Inez de Castro.

2. “History of Don Pedro, King of Portugal, and his Unfortunate Con-
sort Dona Ignez de Castro,” The Weekly Museum (New York) (June 24, 
1797), pp. 2-3.

Tells the story of Inez de Castro.

3. “Don Pedro the First, of Portugal, and Dona Ignez de Castro,” The 
Dessert to the True American (Philadelphia) (Nov. 17, 1798), 1: 1.

Tells the story of Inez de Castro.

4. “Don Pedro the First of Portugal and Donna Ignez de Castro,” The 
Weekly Museum (New York) (Jan. 5, 1799), pp. 1-2.

Tells the story of Inez de Castro.

5. “Diversity: The Aristedes of Portugal [Boston Magazine], Balance 
and Christian Repository (Albany, N. Y.) (Dec. 24, 1805), 4: 416; Connecti-
cut Herald (New Haven) (Jan. 7, 1806), p. 4; Vermont Centinel (Jan. 17, 
1806), p. 4; The Post Boy (Windsor, Vermont) (Jan. 28, 1806), p. 32; The 
Witness (Litchfield, Connecticut) (Feb. 5, 1806), p. 32; Weekly Visitor, or 
Ladies’ Miscellany (New York) (Feb. 8, 1806), 4: 120. Peter the Just was 
the husband of Inez de Castro.

6. “Don Pedro I. of Portugal,” Polyanthos (Boston) (Apr. 1, 1806), 2: 26- 
-31.

Retells the story.

7. M. de Haug, “Abridged History of the Dutch Stage,” Literary Maga-
zine (Philadelphia) (Apr. 1807), 7: 283-89.

“Ines de Castro” is among Feith’s “most beautiful produc-
tions.”

8. “Don Pedro the First, of Portugal, and Donna Ignez de Castro,” 
Lady’s Weekly Miscellany (New York) (Oct. 31, 1807), 6: 7-10.

Retells the story.
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9. “Portugueze Literature [from the London Quarterly],” Monthly An-
thology, and Boston Review (Boston) (Dec. 1, 1809), pp. 383-88.

Ferreira’s “Ines de Castro” was the second “regular tragedy of 
modern times” in Portugal.

10. “Extracts from the Journal of a Gentleman on a Visit to Lisbon,” 
Monthly Anthology (Boston) (Feb. 1811), 10: 73-83; Select Reviews of Lit-
erature and Spirit of Foreign Magazines (Philadelphia) (Oct. 1811), 6: 276- 
-82.

Refers to the “unfortunate lovers,” Pedro and Inez de Castro.

11. “The Remains of Henry Kirke White,” Select Reviews (Philadel-
phia) (Feb. 1811), 5: 73-81; Port-Folio (Philadelphia) (Jan. 1812), 7: 1-15; 
and The Courier (Washington, DC) (July 16, 1812), p. 1.

White, who died young, “had begun three tragedies,” one of 
which bore “the name Inez de Castro.”

12. “Description of Cintra,” Port-Folio (Philadelphia) (July 1813), 2: 
62-68.

João de Castro is “a descendant of the celebrated donna Inez 
de Castro.”

13. “The Despotism of Portugal,” Baltimore Patriot & Mercantile Adver-
tiser (Feb. 3, 1818), p. 2. Refers to Dom Pedro’s “furious passion for Dona 
Inez de Castro.” 

14. “Literary and Scientific Intelligence,” Museum of Foreign Litera-
ture, Science and Art (Philadelphia) (Sept. 1, 1823), 3: 293-96.

Gomes’s “Inez de Castro” is included in “the 19th Livraison of 
the chefs d’oeuvres of the French Stage.”

15. “Considérations sur les principaux évenéments de la révolution 
Français,” North American Review (Boston) (Dec. 1818) 8: 58.

Madame de Staël is quoted: “To attempt restoring power to 
fallen superstition is to imitate Don Pedro, of Portugal, who, when 
he had attained the throne, brought from the tomb the remains of 
Ines de Castro, to have them crowned. She was no more a queen 
for that.”

16. “Literature,” The Minerva (New York) (Oct. 11, 1823), 2: 215.

“The 19th volume of the principal dramatic works of the for-
eign stage” contains “Inez de Castro, by Gomez.”
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17. “Anastasia, the Benedictine Nun,” The Rural Repository Devoted to 
Polite Literature (Hudson, New York) (Oct. 11, 1823), 2: 215-17; “The Sister 
Nuns: A Romance in Real Life,” Gentleman’s Magazine (Philadelphia) (Aug. 
1837), 1: 88-90.

Refers to Inez de Castro’s trusting ways.

18. “Ignez de Castro,” The Atheneum (Boston) (Dec. 15, 1823), 14: 
246-47.

Retells the story.

19. “Ignez de Castro,” The Atheneum (Boston) (Sept. 1, 1825), 3: 436-37.

Poem. [Although its source is not given, this poem is reprint-
ed from the London Literary Gazette and Journal of Belles Lettres 
(June 11, 1825), 438: 380, where it appears over the signature 
“C. S—-n. [Manchester].”]

20. “Ignez de Castro [from the London Literary Gazette],” Providence 
Gazette (Rhode Island) (Sept. 3, 1825), p. 1.

Poem. 

21. “Seleccion de Obras Maestras Dramaticas,” American Quarterly 
Review (Philadelphia) (Dec. 1, 1828), 4: 308-49.

Refers to Geronimo Bermudez’s drama on “the story of Inez 
de Castro.”

22. Alaric A. Watts, “King Pedro’s Revenge,” Museum of Foreign Litera-
ture, Science, and Art (Philadelphia) (Jan. 1929), 14: 86-87; The Casket 
(Philadelphia) (Mar. 1829), p. 107.

Retells the story.

23. Mrs Hemans, “The Coronation of Inez de Castro,” Albion (New York) 
(Jan. 24, 1829), 7: 257.

Reprints Felicia Hemans’s poem. 

24. “Coronation of Inez de Castro,” The Repertory (St. Albans, Ver-
mont) (Feb. 12, 1829), p. 4. 

Reprints Felicia Hemans’s poem of that title. 

25. “Poetry: Coronation of Inez de Castro,” American Sentinel (Middle-
town, Connecticut) (Apr. 22, 1829), p. 1. 

Reprints Mrs Hemans’ poem.
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26. O., [Disappointed Love], Saturday Evening Post (Philadelphia) (June 
12, 1830), 9: 1.

Quotes the notes to Precis Historique sur les Moeurs pertain-
ing to Inez and Pedro de Castro.

27. “The Talba—A Romance,” Philadelphia Album and Ladies’ Literary 
Portfolio (May 21, 1831), 5: 164-65.

The Talba, or The Moor of Portugal, a novel by Anna Eliza 
Bray, “narrates the story so frequently alluded to, of the beautiful 
and unfortunate Ines de Castro.” 

28. “Miss Mitford [from the New Monthly Magazine],” Atheneum (Bos-
ton) (Oct. 1, 1831), 2: 263-66.

Refers to Mary Russell Mitford’s tragedy, “Inez de Castro.”

29. “Bloody Perfidy of a Sister [from Lardner’s Hist. of Spain and Por-
tugal],” The Ariel (Philadelphia) (Nov. 20, 1832), 6: 236; Spirit of the Times 
(New York) (Nov. 24, 1832), p. 1.

Refers to “the eldest surviving son of Pedro and Inez de 
Castro.”

30. Heber, Reginald. The Poetical Works of Reginald Heber. Boston: 
Little, Brown and Co., 1833. 29, 312. 

A note on Inez de Castro explains the reference to the line “In 
soft murmurs over Inez’ grave” in Heber’s poem “Europe: Lines 
on the Present War.”

31. “Ignez de Castro,” Cincinnati Mirror, and Western Gazette (Ohio) 
(Mar. 2, 1833), 2: 96.

Retells the story.

32. “Ines de Castro,” Monthly Magazine of Belles Lettres and the Arts 
(New York) (Oct. 1833), p. 185.

Quotes from the account given in Lequien de la Neuville’s 
Histoire de Portugal.

33. The Author of Vathek [William Beckford], “Recollection of an Ex-
cursion to the Monasteries of Alcobaça and Batalha,” Journal of Belles 
Lettres (Philadelphia) (Sept. 15, 1835), 11: 1-8.

A dramatic performance of the story of Pedro and Inez.
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34. “Hunting Scene: Miss Mitford [from the Amulet, 1836],” Museum of 
Foreign Literature, Science, and Art (Philadelphia) (Feb. 1836), 28: 115-17.

Reprints the scene from “‘Inez de Castro,’ An Unpublished 
Tragedy.”

35. “Letters from England, Part 7,” Republic of Letters (New York) (July 
1, 1836), 6: 292-302.

Mentions Inez de Castro.

36. “Biography: Mary Russell Mitford,” The Rural Repository Devoted 
to Polite Literature (Hudson, New York) (May 26, 1838), 14: 197-99.

Mitford’s tragedy, “Inez de Castro” is “still in manuscript.”

37. “Blanche of Rossberg,” New-York Mirror (Mar. 30, 1839), 16: 315.

Refers to “the Tears of Inez” fountain.

38. “Some Extracts from the Theatrical Life of Mrs Billington,” The 
Corsair (New York) (Feb. 1, 1840), 1: 748-49.

Bianchi’s opera, “Ignez de Castro,” was written for Billington.

39. “Green Room Gossip,” Spirit of the Times (New York) (Feb. 8, 1840), 
p. 588.

Refers to Giuseppe Persiani, the composer of the opera, “Ines 
de Castro.”

40. “The Italian Opera,” United States Democratic Review (New York) 
(March 1840), 7: 269-80.

“Inez di Castro” is one of Vigiano’s “pantomimic tragedies.”

41. “Her Majesty’s Theatre,” Spirit of the Times (New York) (July 18, 
1840), 10: 240.

Persiani’s “Inez de Castro.”

42. “Scraps from the Music Journal,” Musical Magazine (Boston) (Dec. 
5, 1840), 2: 414.

The singers at the general rehearsal of “Inez de Castro” in 
Paris.

43. “The Musical Season in Paris [from the Morning Post],” Spirit of the 
Times (New York) (Mar. 27, 1841), 11: 45.

Persiani’s “Inez de Castro.”
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44. “Elisabeth Billington,” Musical Reporter (Boston) (June 1841), pp. 
241-47.

In May 1794 Elisabeth Billington made her debut in Bianchi’s 
“Inez de Castro.”

45. “Rubini,” Spirit of the Times (New York) (Jan. 22, 1842), 11: 564.

Persiani’s “Inez de Castro.”

46. William Bacon Stevens, “The Lusiad of Camoens,” The Orion (Pen-
field, Georgia) (Sept. 1842), 1: 325-38.

Camões tells “the romantic episode of Inez de Castro, one 
of the most touching incidents of Portuguese history, and which 
has been dramatized with much effect by Ferreira in his national 
tragedy; and imitated by the English play of Elvira; by the French 
piece of M. de la Motte, and the ‘Reynar despues de Morir,’ of Luis 
Velez de Guevara.”

47. Lord Wm. Lennox, “Inez de Castro,” Lady’s Pearl (Lowell, Massa-
chusetts) (Apr. 1843), pp. 94-950.

Retells the story.

48. “French Company at Niblo’s,” Albion (New York) (July 8, 1843), 
2: 341.

Persiani’s “Inez de Castro.” 

49. “Coimbra—Inez de Castro (From Henry’s Events of Military life),” 
Albion (New York) (Oct. 21, 1843), 2: 514.

Retells the story as it appears in Os Lusíadas.

50. “The Disinterred [from Chambers’ Journal],” Littell’s Living Age 
(Boston) (Sept. 21, 1844), 2: 439-41; Anglo American (New York) (Oct. 19, 
1844), 3: 611-12.

Retells the story as part of a piece on royal disinterment. 

51. Griswold, Rufus W. (Ed.). Poems by Felicia Hemans. Philadelphia: 
Sorin and Ball, 1845. 161-64. 

Includes the poem “The Coronation of Inez de Castro.”

52. “Memoirs of the Marquis de Pombal,” North American Review (Bos-
ton) (Apr. 1845), 60: 480. Refers to the “classic Ferreira, who wrought the 
very pathetic story of Inez de Castro.”
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53. “Origen: His Life, Writings and Opinions [from the British Quarter-
ly Review],” Eclectic Magazine of Foreign Literature (New York) (Jan. 1846), 
7: 81-101.

“King Pedro, who disinterred and enthroned the body of his 
beloved Ines de Castro.”

54. E. Quinet, “My Vacations in Spain [from the Westminster Review],” 
Eclectic Magazine of Foreign Literature (New York) (Jan. 1847), 10: 59-65.

Refers to Inez de Castro.

55. Elizabeth J. Eames, “Pedro and Inez,” Graham’s American Month-
ly Magazine (Philadelphia) (Nov. 1848), 33: 277.

Poem.

56. [Landon, Latitia Elizabeth]. The Works of L. E. Landon. Philadel-
phia: J. Harding, 1850. I, 33. 

In Landon’s Romance and Reality, a work of fiction, a char-
acter says: “‘I have some thought of turning author myself, on 
purpose to dramatize one of the most interesting stories I have 
read. How pretty Mrs Yates would look as Inez de Castro!’” 

57. George, Anita. Annals of the Queens of Spain. New York: Baker 
and Scribner, 1850. 267-70, 290, 321. 

Tells the story of Inez de Castro.

58. “The Wahr-Wolf; or, the Lovers of Hundersdorf [from Colburn’s 
Magazine],” Harper’s New Monthly Magazine (Nov. 1850), 1: 797-801.

Refers to “the sad tale of poor Agnes Bernauer, the Agnes de 
Castro of the Danube.

59. White, H. A History of the World, on a New and Systematic Plan. 
Philadelphia: J. & J. L. Gihon, 1851. 304. 

Alphonse IV “caused the assassination of Inez de Castro.”

60. Lieber, Francis and E. Wigglesworth. (Eds.). Encyclopaedia Ameri-
cana. Boston: D. Mussey, 1851. II, 5-6, 71, 107, 173, 275, 285, 526. Pass-
ing references to Inez de Castro.

61. “Authors and Books,” International Magazine of Literature, Art, 
and Science (New York) (May 1851), 3: 163-80.

Historisches Tashcenbuch contains a biographical sketch of 
Inez de Castro.
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62. Ripley, George and Bayard Taylor. (Eds.). Putnam’s Home Cyclo-
pedia: Hand-Book of Literature and the Fine Arts. New York: G. P. Putnam, 
1852. 102, 154, 157, 244, 302, 393, 397, 565, 706. 

References to composers and playwrights—Bianchi, Feith, 
La Motte, and Quinta—who took Inez de Castro as a theme.

63. “Royal and Illustrious Ladies [from the Dublin University Maga-
zine],” Eclectic Magazine of Foreign Literature (New York) (Feb. 1852), 25: 
246-60.

Retells the story and quotes from Os Lusíadas.

64. The Complete Works of Mrs Hemans. Ed. Mrs Hughes. New York: 
D. Appleton, 1853. II, 203-05. 

Includes the poem “The Coronation of Inez de Castro.”

65. “Literary Miscellanies,” Eclectic Magazine of Foreign Literature 
(New York) (July 1853), 29: 425-28.

Refers to Ignez de Castro.

66. “Edward Quillinan [from the New Monthly Magazine],” Eclectic 
Magazine of Foreign Literature (New York) (Aug. 1853), 29: 512-16.

Quillinan’s translation of Os Lusíadas, especially the section 
on Ignez de Castro.

67. Goodrich, S. C. A History of All Nations. New York: J. C. Derby 
and N. C. Miller, 1854. 848-849. 

Tells the story of Inez de Castro.

68. [Review of Classic and Historic Portraits, from the British Quarterly 
Review], Littell’s Living Age (Boston) (Apr. 15, 1854), 5: 99-113.

Mentions Ignez de Castro.

69. Madden, R. R. The Literary Life and Correspondence of the Coun-
tess of Blessington. New York: Harper & Brothers, 1855. I, 231. 

“‘The Book of Beauty for 1843,’ edited by the Countess of 
Blessington, contains “Inez de Castro, a sketch” by Lord William 
Lennox.

70. Smith, J. Calvin. Harper’s Statistical Gazetteer of the World. New 
York: Harper & Brothers, 1855. 435. 

In the entry for “Coimbra” refers to the death of Inez de Cas-
tro and the Quinta das Lagrimas
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71. “New Publications,” North American Review (Boston) (Jan. 1855), 
80: 269-72.

“Ignez de Castro: a Tragedy in Five Acts (as contributed to Hood’s 
Magazine). By the author of ‘Rural Sonnets.’ Second Edition. London: H. 
Hurst, 1846.”

72. Godwin, Parke. Cyclopedia of Universal Biography. New York: A. 
S. Barnes, 1856. 157, 302, 393, 565, 706. 

Bianchi, Feith, La Motte and Quita were authors of work 
about Inez de Castro.

73. Stewart, C. S. Brazil and La Plata: The Personal Record of a Cruise. 
New York: G. P. Putnam, 1856. 404. 

The author was surprised to see hanging on the wall in a 
house in the interior of Brazil a set of colored engravings illustrat-
ing the fate of Inez de Castro.

74. “Mrs Behn [from the Dublin University Magazine],” Littell’s Living 
Age (Boston) (June 28, 1856), 13: 800-11.

Mentions “the French editor of ‘Agnes de Castro.’”

75. “The Magazines for November,” The Press (Philadelphia) (Oct. 21, 
1857), p. 1. 

The best paper in Graham’s Illustrated Magazine is “an his-
torical sketch” of Inez de Castro, whose story “is a romance, and 
it is true.”

76. Joseph J. Reed, “Inez de Castro,” Graham’s American Monthly 
Magazine (Philadelphia) (Nov. 1857), 51: 401-12.

Retells the story.

77. The Poetical Works of Felicia Hemans. Boston: Phillips, Sampson 
and Company, 1858. 511-12. 

Includes “The Coronation of Inez de Castro.”

78. Munsell, Joel. The Every Day Book of History and Chronology. New 
York: D. Appleton, 1858. 188. 

Catharine Cockburn, who died on May 11, 1749, “produced 
the tragedy of Agnes de Castro in her 17th year.”
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79. Allibone, S. Austin. A Critical Dictionary of English Literature and 
British and American Authors. Philadelphia: Childs & Peterson, 1859. I, 
400. 

Catharine Cockburn, who died on May 11, 1749, “produced 
the tragedy of Agnes de Castro in her 17th year.”

80. Blake, John L. A Biographical Dictionary. Philadelphia: H. Cow-
perthwait, 1859. 438, 1038. 

Refers to the plays by Feith and Quita on the theme of Inez 
de Castro.

81. “The Free Academy Prize Speaking,” New York Times (July 19, 
1859), p. 4.

“Phineas C. Kingsland repeated Mrs Hemans’ ‘Coronation of 
Inez de Castro,’ but was heard very indistinctly.”

82. The Poetical Works of Mrs Felicia Hemans. Boston: Crosby, Ni-
chols, Lee & Company, 1860. 132-35. 

Includes the poem “The Coronation of Inez de Castro.”

83. Heck, J. G. Iconographic Encyclopaedia of Science, Literature, and 
Art. Trans. Spencer F. Baird. New York: D. Appleton, 1860. III, 82. 

Pedro is “immortalized in song by his romantic passion for 
Inez de Castro.”

84. Ripley, George and Charles A. Dana. (Eds.). The New American 
Cyclopedia: A Popular Dictionary of General Knowledge. New York: D. Ap-
pleton, 1862. XII, 509, 818. 

Refers to Antonio Ferreira’s “Inez de Castro” and to Bermu-
dez’s two plays about Inez de Castro.

85. Hunt, H. Leigh. The Seer; or Common-Places Refreshed. Boston: 
Roberts Brothers, 1864. I, 302. 

In the essay “English Women Vindicated” the poet writes: 
“And was not Inez de Castro taken out of the tomb, in order to 
have her very coffin crowned with a diadem—so triumphant was 
the memory of her love and beauty over death itself?”

86. Browning, Elizabeth Barrett. Essays on the Greek Christian Poets 
and the English Poets. New York: J. Miller, 1864. 224. 

“It is a literal ‘poetic justice,’ and the rarest of all, that a great 
poet [Wordsworth] should stand in a permitted sovereignty, with-
out doing so, like poor Inez de Castro, by right of death.”
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87. Mrs Julia M. Olin, “Felicia Hemans: Number 1,” Ladies’ Reposi-
tory (Cincinnati, Ohio) (Aug. 1864), 24: 465-68.

Refers to Hemans’s “Coronation of Inez de Castro.”

88. Gayarre, Charles. Philip II of Spain. New York: W. J. Widdleton, 
1866. 342. 

Gerónimo Bermudez wrote a dramatic piece turned on the 
“well-known event of the life of Ines de Castro.”

89. G. Cluseret, “The Home of Victor Hugo,” Galaxy (New York) (May 
15, 1866), 1: 133-39.

Refers to Hugo’s picture of “the crowning of the dead Inez de 
Castro.”

90. Duyckinck, Evert A. History of the World from the Earliest Period to 
the Present Time. New York: Johnson, Fry and Co., 1869. III, 41. 

Refers to Feith Helmer’s tragedy “Ines de Castro.” 

91. Thomas, Joseph. Universal Pronouncing Dictionary of Biography 
and Mythology. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1870. 912, 938, 1636, 
1859. 

Refers to the tragedies by Ferreira, La Mott, and Quita on the 
theme of Inez de Castro.

92. Andersen, Hans Christian. In Spain and a Visit to Portugal. New 
York: Hurd & Houghton, 1870. 

Mistakenly attributes Antonio Ferreira’s tragedy Inês de Cas-
tro to Francisco Gomes de Amorim.

93. Colange, L. Zell’s Popular Encyclopedia: A Universal Dictionary of 
English Language, Science, Literature, and Art. Philadelphia: T. Ellwood 
Zell, 1871. I, 71, 428, 892. 

Refers to Alfonso IV as responsible for the murder of Inez de 
Castro and to Camões’s treatment of the story in Os Lusíadas.

94. Chambers’s Encyclopaedia: A Dictionary of Universal Knowledge. 
Philadelphia: J. B. Lippincott, 1872. II, 99, 540, 666, 702. 

Passing references to Inez de Castro and Antonio Ferreira’s 
Inez de Castro, “the oldest Portuguese tragedy.”
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95. “Ross Neil’s Lady Jane Grey, etc. [from the Saturday Review],” Lit-
tell’s Living Age (Boston) (Jan. 27, 1872), pp. 250-52.

Tells the story of Sir Henry Taylor’s play, Inez; or, the Bride 
of Portugal.

96. “Loiterings Around Lisbon,” The Aldine (New York) (Feb. 1872), 5: 
44-47.

Refers to Inez de Castro’s tomb at Batalha [Alcobaça].

97. Ripley, George and Charles A. Dana. (Eds.). The American Cyclo-
pedia: A Popular Dictionary of General Knowledge. New York: D. Appleton, 
1873. 23, 154, 569, 658, 743. 

The Spanish poet Gerónimo Bermudez, under the pseudo-
nym Antonio de Silva, published two tragedies upon the subject 
of Inez de Castro—Nise Lastimosa and Nise Laureada. Refers to 
Camões’s telling of the story of Inez de Castro in Os Lusíadas.

98. [Review], Southern Review (Baltimore, Maryland) (Jan. 1874), 14: 
26-53.

Refers to “Peter I of Portugal, the lover of the famous Inez de 
Castro.”

99. Julia A. Eastman,” “The Larches,” Youth’s Companion (Boston) 
(Jan. 1, 1874), 47: 1-2.

Refers to Inez de Castro.

100. Harriet Prescott Spofford, “Ordronnaux,” Scribner’s Monthly (New 
York) (Oct. 1874), 8: 734-44.

Refers to Inez de Castro.

101. Tyler, Sara [Henrietta Keddie]. Musical Composers and Their 
Works. Boston: Roberts Brothers, 1875. 414. 

Refers to Alfred Holmes’s opera on the theme of Inez de Cas-
tro.

102. Disraeli, Isaac. Curiosities of Literature. New York: World Pub-
lishing House, 1875. 246-47. 

La Motte’s “celebrated domestic tragedy” of Inez de Castro, 
which “produced one of the happiest parodies in Agnes de Chail-
lot,” evoked from La Motte “an angry preface to his Inez de Cas-
tro,” in which he “inveighs against all parodies.”
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103. Stedman, Edmund Clarence. Victorian Poets. Boston: James R. 
Osgood, 1876. 48. 

“Landor” [H. W. Wallace] wrote a tragedy on the theme of Inez 
de Castro.

104. “Richard Cable, the Lightshipman [from Chambers’ Journal],” 
Littell’s Living Age (Boston) (July 2, 1877), 174: 33-36.

Mentions Inez de Castro.

105. “The Century—Its Fruits and Its Festival,” Lippincott’s Magazine 
(Philadelphia) (Aug. 1876), 18: 137-57.

Refers to Inez de Castro.

106. “Our Book Table,” Prairie Farmer (Chicago) (Sept. 1, 1877), 48: 
278. 

The Galaxy for September has an article on “the romantic 
career of Inez de Castro.”

107. Forest and Stream (New York) (Sept. 13, 1877), 9: 109. The Gal-
axy has an article on Inez de Castro. 

108. Frances Anne Kemble, “Old Woman’s Gossip, XVIII,” Atlantic 
Monthly (Boston) (Jan. 1877), 39: 73-87.

Refers to Mary Russell Mitford’s tragedy of Inez de Castro.

109. “Literary Notes,” New York Evangelist (Aug. 30, 1877), 48: 8.

The September Galaxy has “Inez de Castro, by R. Davey.”

110. R. Davey, “Inez de Castro: A Queen Crowned after Death,” Gal-
axy (New York) (Sept. 1877), 24: 305-12.

Retells the story.

111. “Our Book Table,” Prairie Farmer (Chicago) (Sept. 1, 1877), 48: 278.

The September Galaxy has R. Davey on “the romantic career 
of Inez de Castro, the Lady Jane Grey of Portugal.”

112. “Observation and Imagination,” Appletons’ Journal (New York) 
(Dec. 1877), 3: 511-18.

Refers to Inez de Castro.
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113. “The New Queen of Spain,” Harper’s Bazaar (New York) (Mar. 23, 
1878), 11: 195-96.

Refers to Inez de Castro.

114. Ross, John M. (Ed.). The Globe Encyclopaedia of Universal Infor-
mation. Boston: Estes & Lauriat, 1879. V, 188. 

Pedro I is “chiefly remembered for his secret marriage with 
Ines de Castro, which led to such a tissue of crimes.”

115. “Lisbon and Oporto,” Frank Leslie’s Popular Magazine (New York) 
(Oct. 1879), 8: 463-71.

Refers to the Castro tombs.

116. Theodore Martin, “An Eye-Witness of John Kemble and Edmund 
Kean [from the Nineteenth Century],” Eclectic Magazine of Foreign Litera-
ture (New York) (May 1880), 31: 542-56.

Refers to Inez de Castro.

117. “The Lusiad of Camoens,” The Literary World (Boston) (May 8, 
1880), 11: 151.

Refers to “Harris [who] rendered the episode of Ignez de Cas-
tro in 1844.”

118. Fetridge, W. Pembroke. Harper’s Hand-Book for Travellers in Eu-
rope and the East. New York: Harper & Brothers, 1881. III, 1290. 

Tells the story of Inez de Castro in reference to the Quinta 
das Lagrimas.

119. “Foreign Notes,” Church’s Musical Visitor (Cincinnati, Ohio) (June 
1881), 10: 245-46.

“Saint-Saens is engaged upon a new opera, ‘Inez de Castro.’”

120. Josef Dernjac, “The Renaissance in Portugal [from Zeitschrift fur 
Bilden de Kunst],” American Architect and Building News (Boston) (June 6, 
1881), 32: 144-47.

Refers to Inez’s burial crypt.

121. Lizzie W. Chamney, “A Neglected Corner of Europe,” Harper’s 
New Monthly Magazine (New York) (Aug. 1881), 63: 399-415.

Mentions Pedro’s wooing of Inez, the Quinta das Lagrimas, 
burial at Alcobaça, and attendance at a play.
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122. Auguste Laugel,” “Victor Hugo,” International Review (New York) 
(Sept. 1881), pp. 283-96.

Hugo’s melodrama, “‘Inez de Castro,’ in three acts in prose.”

123. J. Brander Matthews, “Victor Hugo as Dramatist,” Scribner’s 
Monthly (New York) (Sept. 1881), 22: 688-97.

Comments on Hugo’s “Inez de Castro,” a play written at the 
age of sixteen.

124. A. S. Crowninshield, “Batalha and Alcobaça,” Cosmopolitan (New 
York) (Nov. 1881), 12: 19-26.

Retells the story.

125. “Loring’s Year in Portugal,” The Critic (New York) (Jan. 2, 1882), 
17: 4-5.

Refers to Inez de Castro.

126. “Notes for a History of Steam Navigation,” United Service; a Quar-
terly Review of Military and Naval Affairs (New York) (Oct. 1882), 7: 369- 
-76.

“Inez de Castro” is the name of a steamer engaged in “the 
Mediterranean fruit trade.”

127. S. G. W. Benjamin, “Rambles in and around Lisbon,” The Man-
hattan (New York) (Feb. 1883), 1: 83.

Discusses the sculpture of the Castro tombs.

128. C. A. W., “Inez de Castro [from Belgravia],” Littell’s Living Age 
(Boston) (Nov. 3, 1883), 159: 312-16.

Retells the story.

129. Augusta Gregory, “Through Portugal,” Littell’s Living Age (Bos-
ton) (Nov. 10, 1883), 159: 349-65.

Refers to Inez de Castro.

130. “Miss Fanny Kemble,” Eastern Argus (Portland, Maine) (Sept. 24, 
1884), p. 1.

Kemble denied that she had “declined playing Inez de Castro 
in Miss Mitford’s tragedy.”
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131. “Summer Institute,” The Deseret News (Salt Lake City, Utah) 
(June 23, 1886), 35: 367.

“Miss Tripp recited ‘The Coronation of Inez de Castro.’”

132. C. H. Blackall, “Portuguese Architecture,—II,” American Archi-
tect and Building News (Boston) (Sept. 4, 1886), 20: 111-13.

Refers to the Castro tomb.

133. “Thomas Popular Concerts,” New York Times (Nov. 5, 1886), p. 4.

Mme. Pauline L’Allemand sang the airs “from the ancient op-
era of ‘Inez de Castro.’”

134. “Our Curiosity Shop,” Daily Inter Ocean (Chicago) (Dec. 4, 1886), 
p. 11. 

Answers a reader’s request for the story of Inez de Castro.

135. W. J. H., “Diamonds and Vulgarity,” New York Times (July 31, 
1887), p. 9.

Women at the beach “look like corpses,” reminding the writer 
of “the coronation of Inez de Castro.”

136. “Mrs Potter and Mr Miner,” New York Times (Nov. 13, 1887),  
p. 16.

Mrs Potter’s “creation of Inez de Castro” received “favorable 
notices from all the English press.”

137. “‘Loyal Love’: The True Story of the heroine in the Play [Boston 
Herald],” Kansas City Times (Missouri) (Sept. 12, 1887), p. 3. 

Mr James Brown Potter’s play based on the story of Inez de 
Castro is not a success.

138. F. G. Walters, “The Poet of Portugal,” Eclectic Magazine of Foreign 
Literature (New York) (July 1889), 50: 31-35.

Refers to the Inez de Castro episode in Os Lusíadas.

139. “A Most Curious Funeral [from Pall Mall Gazette],” Aberdeen Dai-
ly News (South Dakota) (Nov. 27, 1889), p. 2; Evening News (San José, 
California) (Dec. 23, 1889), p. 4.

Retells the story of Inez de Castro.
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140. “Crowning the Dead Queen [from the Pall Mall Gazette],” Current 
Literature (New York) (Mar. 1890), 4: 201.

Retells the story.

141. “Crowned Queen after Death [St. Louis Republic],” Bismarck Dai-
ly Tribune (North Dakota) (Mar. 20, 1890), p. 2; Dallas Morning News (Oct. 
25, 1893), p. 5. 

Tells the story of Inez de Castro.

142. W. A. P. Martin, “The Lusiad, the Epic of the Opening of the 
East,” New Englander and Yale Review (New Haven, Connecticut) (Dec. 
1890), 17: 542-60.

Refers to Camões’s retelling of the story.

143. Loring, George Bailey. A Year in Portugal 1889-1900. New York: 
G. P. Putnam’s Sons, 1891. 99-100. 

Tells the story of Inez de Castro, one that “cannot be told too 
often.”

144. Charles L. Wingate, “Boston Letter,” The Critic (New York) (Aug. 
1, 1891), 16: 56-57.

George B. Loring’s A Year in Portugal sketches out the trag-
edy of Inez de Castro.

145. Oswald Crawfurd, “The Future of Portugal [from the Fortnightly 
Review],” Littell’s Living Age (Boston) (Sept. 26, 1891), 190: 800-08.

“As beautiful and desirable a woman [as Queen Teresa,] Inez 
de Castro divided the kingdom against itself at a later date.”

146. “Crown After Death [St. Louis Mirror],” Kansas City Times (Mis-
souri) (Mar. 19, 1893), p. 17. 

Tells the story of Inez de Castro.

147. Smith, Benjamin E. (Ed.). The Century Cyclopedia of Names. New 
York: Century Company, 1894. 224.

“Killed at Coimbra, 1355. The favorite of Pedro, son of  
Alfonso IV, of Portugal. He married her after the death of his 
wife. She was murdered by order of Alfonso, to prevent the con-
sequences of an unequal union. Her tragical story has been cel-
ebrated by novelists and poets, but her character has been much 
softened.”
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148. Mrs Lynn Linton, “The Mercifulness of Death [from St. James’s 
Budget],” Current Literature (New York) (Mar. 1895), 17: 215-17.

“Like that poor murdered Inez, whose corpse was crowned 
queen, death often atones for the sins and sorrows of life, and 
that De Mortuis spreads its softening veil over even the evil.”

149. George H. Preble, “Origin and Development of Steam Naviga-
tion,” United Service; a Quarterly Review of Military and Naval Affairs (New 
York) (Mar. 1895), 11: 236-66.

Refers to “Inez de Castro,” the name of a steamer.

150. Mary Penfield, “Early Women Play-Makers,” Peterson Magazine 
(Philadelphia) (June 1895), 5: 581-92.

Catherine Cockburn‘s first play was the tragedy “‘Agnes de 
Castro’ produced anonymously at the Theatre Royal, in 1695.”

151. Mrs E. Lynn Linton, “The Tyrannies of Private Life [from the 
National Review],” Eclectic Magazine of Foreign Literature (New York) (Nov. 
1895), 62-707-14.

“That ghastly act of reverent loyalty which crowned the dead 
Inez queen, and put a scepter in her fleshless hand to repair her 
humiliation when alive.”

152. “Among the Holiday Books,” New York Observer and Chronicle 
(Dec. 5, 1895), 73: 867-74.

Refers to Mrs Andrew Lang’s Crowning of Inez de Castro.

153. “Mr Lang’s New Books,” The Critic (New York) (Dec. 14, 1895), 
24: 405-08.

In The Red True Story Book Andrew Lang tells the story of 
Inez de Castro.

154. Mary F. Nixon, “‘To Forgive, Divine,’” Godey’s Magazine (New 
York) (Dec. 1896), 133: 645-49.

Refers to Inez de Castro.

155. “Quaint Queries for Quick Wits,” Philadelphia Inquirer (May 29, 
1898), p. 15.

“Ines de Castro” is the first answer in the previous week’s 
contest.
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156. “Royal Romance in Spain,” Helena Independent (Montana) (Sept. 
9, 1898), p. 6. 

Tells the story of Inez de Castro.

157. Rene Doumic, “The Craze for ‘Modernity.’” The Living Age (Bos-
ton) (Nov. 5, 1898), 319: 341-49.

“Inez de Castro,” Houdard de La Motte’s tragedy, was a “suc-
cès de larmes.”

158. Katherine Lee Bates, “In Picturesque Madrid,” New York Times 
(Aug. 20, 1899), p. 11.

Refers to “the nobles of Portugal doing shuddering homage to 
the exhumed corpse of Inez de Castro.”

159. Moritz Moskowski, “The Composer Meyerbeer,” Century Illustrat-
ed Magazine (New York) (Mar. 1900), 59: 747-54.

“Factious critics have sometimes proved too ambitious to be-
come grave-diggers, and at other times have worshipped musical 
corpses, as the Portuguese court parasites did homage to the ex-
humed remains of Ines de Castro, which Pedro had seated upon 
the throne.”

160. “A Dead Queen’s Coronation,” Kansas City Star (Missouri) (June 
16, 1901), p. 6. 

Tells the story of Inez de Castro.

161. “Too Realistic Altogether [from Lisbon Vanguarda],” Biloxi Daily 
Herald (Mississippi) (Aug. 9, 1901), p. 3.

At a performance in Evora of the tragedy of Inez de Castro 
the audience attacked the “murderers” as the stage door. 

162. “Coronation of Inez de Castro,” The Sunday State (Columbia, 
South Carolina) (June 29, 1902), p. 12.

Prefaces a reprinting of Felicia Hemans’s poem with a retell-
ing of the story.

163. “A Weird Coronation [from the Detroit Free Press],” Dallas Morn-
ing News (Texas) (Sept. 28, 1902), p. 23.

Retells the story.



27

164. “Prince in Role of Bull-Fighter,” Macon Weekly Telegraph (Geor-
gia) (July 31, 1905), p. 3.

Retells the story, concluding that it is “impossible to con-
ceive a more grewsome coronation than this of Inez de Castro, or 
rather of her corpse, as Queen of Portugal.”

165. Constance Leigh Clare, “A Letter from a Portuguese Country 
House,” The Living Age (Boston) (Dec. 7, 1907), 255: 590-99.

Refers to Inez de Castro and the Quinta das Lagrimas.

166. “Marriages in Portugal,” Morning Oregonian (Portland) (Dec. 15, 
1907), p. 7. 

Refers to Quinta das Lagrimas, “once the home of the ill-
fated” Inez de Castro.

167. A. C. Swinburne, “Landor: Latin Verse: English Elegies,” The Liv-
ing Age (Boston) (July 17, 1909), 262: 156-58.

Landor’s has a poem about Inez de Castro in his first volume 
of poetry

168. “Nuptials of Former Queen of Portola Festival Take Place in New 
York City,” San Jose Mercury News (California) (Dec. 16, 1909), p. 2.

Virgilia Bogue has “another novel ready for the press, entitled 
‘The Lion of Braganza,’ which deals with the extraordinary career 
of Inez de Castro.”

169. “Portugal’s Golden Age in Literature Thing of the Past,” Lexington 
Herald (Kentucky) (July 19, 1911), pp. 1-2.

“Tragedy made its bow on the Portuguese stage in the form of 
‘Ines de Castro’ by Ferreira.”

170. “New Women of Old Times,” Kansas City Star (Missouri) (Mar. 
24, 1912), p. 4.

“‘Agnes de Castro,’ by Mrs Catherine Cockburn was the first 
drama by an Englishwoman.”

171. “Queries and Answers: Crowning a Dead Queen,” New York 
Times (June 16, 1912), p. X9.

Retells the story.
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172. “The World’s Mysteries: Did Dom Pedro Marry Inez de Castro,” 
Dallas Morning News (Texas) (Sept. 16, 1913), p. 7.

Retells the story but questions the validity of the posthu-
mous coronation.

173. “Portugal’s Most Famous Love Story,” Kansas City Star (Jan. 13, 
1914), p. 14. 

Retells the story.

174. Richard G. Conover, “Fighting Qualities of the Portuguese,” 
Morning Oregonian (Portland, Oregon) (Dec. 6, 1914), p. 2.

The caption for a drawing reads: “Ines de Castro, the most 
beautiful woman in Portuguese history, whose murder caused 
the enlistment of every available soldier of the realm in the fight 
between King Alfonso IV, and his son, Prince Pedro.”

175. “Queries from Times Readers and Answers to Them: P. C. Comte,” 
New York Times (Sept. 26, 1915), p. X12.

P. C. Comte painted “Crowning of Inez de Castro” in 1849.

176. “Queries from Times Readers and Answers to Them: Inez de Cas-
tro,” New York Times (Oct. 24, 1915), p. X10.

Retells the story.

177. “Portugal’s Homer,” The Daily Herald (Biloxi, Mississippi) (June 
14, 1916), p. 2.

In Os Lusíadas “the crowning after death of Inez de Castro as 
queen of Portugal” is a “most interesting episode.”

178. “Unpublished Correspondence of Mme. De Staël with Thomas 
Jefferson,” introduction by Marie G. Kimball, North American Review (Bos-
ton) (July 1918), 208: 63-71.

On Jan. 6, 1816, Mme. De Staël writes: “Everywhere people 
are resurrecting superstitions that no one can now believe. Thus 
Dom Pedro of Portugal has had Inez de Castro exhumed, to crown 
her after her death.”

179. Paul Rosenfeld, “Charles Martin Loeffler,” The Dial (Chicago) 
(Jan. 1920), 68: 27-32.

Charles Martin Loeffler’s music is reminiscent of the crown-
ing of the corpse of Inez de Castro.
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180. “What’s in a Name?” Kansas City Times (Missouri) (Feb. 7, 1920), 
p. 16; Macon Weekly Telegraph (Georgia) (Feb. 13, 1920), p. 9.

“It was the ill fated Inez de Castro whose doom made the 
name [Inez] famous above all Portuguese feminine names.”

181. “Coimbra, Portugal’s Proposed Capital, Once Resisted Moors,” 
Trenton Evening Times (New Jersey) (Mar.15, 1922), p. 18. 

Retells the story of Inez de Castro.

182. Mackall, Lawton. Portugal for Two. New York: Dodd, Mead & Co., 
1931. 270-71. 

Illustrated by a picture of Inez de Castro’s tomb at Alcobaça 
(the caption reads: “Fair Inez, Pedro’s beloved, murdered by his 
enemies, crowned Queen of Portugal after her death”), the story 
of “Pedro and Inês, Portugal’s most famous pair of lovers,” is told.

183. John K. Savacool, “Plays to Order: Administrator of Comédie 
Française Tries An Old System in the Arts,” New York Times (Jan. 2, 
1949), p. X3. 

Refers to “the currently popular ‘La Reine Morte.”

184. “Books—Authors,” New York Times (July 18, 1951), p. 27. 

Knopf will publish “the first English translation of five plays 
by Montherlant, including “Queen After Death.”

185. Gettery and Atwood. “Where in the World: Did a Queen Reign 
After Death?” Hartford Courant (Connecticut) (July 24, 1952), p. 23. 

Tells the story of Inez de Castro.

186. Haskin, “Questions Answered: Amendment,” Hartford Courant 
(Connecticut) (May 12, 1954), p. 10. 

The story that Inez de Castro was crowned queen after her 
death is not authenticated.

187. “Questions and Answers: A crown for Inez,” New York Times 
(May 29, 1955), p. 204. 

A reader writes in looking for a poem entitled “The Corona-
tion of Inez de Castro.”
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188. Louis Calta, “3 Producers Turn to ‘Last Resorts,’” New York Times 
(Nov. 11, 1955), p. 30. 

“Queen After Death” is listed as one of the “Sideshows” 
planned for the Phoenix Theatre.

189. Sam Zolotow, “‘Tiger at the Gates’ to Close April 7,” New York 
Times (Feb. 19, 1956), p. 36. 

E. G. Marshall will play in the Phoenix production of “Queen 
After Death.”

190. “Montherlant Play at Phoenix,” New York Times (Feb. 28, 1956), 
p. 28.

A single performance of “Queen after Death” will be the next 
“Sideshow” production at the Phoenix Theatre.

191. “‘Sideshow’ at the Phoenix,” New York Times (Mar. 11, 1956),  
p. 129.

Picture of E. G. Marshall “as a scheming king,” in “Queen 
After Death.”

192. Arthur Gelb, “N.B.C. May Finance Musical, Offer it Later as a 
Spectacular,” New York Times (Mar. 12, 1956), p. 23. 

Refers to the premiere of “Queen After Death.”

193. Brooks Atkinson, “Theatre: Montherlant,” New York Times (Mar. 
13, 1956), p. 40. 

Henri de Montherlant’s “Queen After Death,” based in the 
legend of Inez de Castro, is one of the most original dramas the 
Phoenix has put on this season.

194. Lewis Funke, “News and Gossip of the Rialto,” New York Times 
imes (Mar. 18, 1956), p. 127. 

It is too bad that the Phoenix Theatre scheduled only one 
performance of “Queen After Death.” 

195. Louis Calta, “Classics School Plans Two Plays,” New York Times 
(Mar. 24, 1956), p. 15. 

In a program of Theatre Matinees, “Queen After Death” is a 
possibility.
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196. Louis Calta, “Season in Retrospect,” New York Times (June 24, 
1956), p. X1. 

The Phoenix Theatre presented “Queen After Death.:

197. Sam Zolotow, “Producers Lose Lease for Bijou,” New York Times 
(Jan. 14, 1958), p. 43. 

“Queen After Death” may be the next production at the Phyl-
lis Anderson Theatre.

198. Lewis Funke, “News and Gossip gathered Along the Rialto,” New 
York Times (Mar. 9, 1958), p. X1. 

The 1942 play “Queen After Death,” a success at the Phoenix 
two years earlier, is in the repertory of the Comédie Française.

199. Sam Zolotow, “‘Jane Eyre’ Drops Broadway Debut,” New York 
Times (Mar. 13, 1958), p. 34. 

Rumor has it that Claude Raines, who has an option on the 
play, will do “Queen After Death.”

200. Howard Taubman, “Opera Troupes Dance at Brussels Fair,” New 
York Times (July 9, 1958), p. 22. 

The Comédie Française will offer Montherlant’s “La Reine 
Morte.”

201. Brooks Atkinson, “Uptown and Downtown,” New York Times 
(May 3, 1959), p. X1. 

“Queen After Death” was one of the unusual scripts done by 
the Phoenix Theatre.

202. “French Academy Elects Successor to Siegfried,” New York Times 
(Mar. 25, 1960), p. 4. 

Montherlant, the author of “La Reine Morte,” was elected to 
the French Academy.

203. Nona Balakian, “Moliere’s Heirs,” New York Times (Mar. 26, 
1961), p. X22. 

“La Reine Morte” is one of only two modern plays that since 
1942 “have competed vigorously with traditional tragedy at the 
Comédie Française.”
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204. “Tagore Exhibition on at Main Library,” New York Times (Apr. 30, 
1961), p. 85. 

“La Reine Morte” will be performed at three library branches.

205. “Varied Display Set at Branch Libraries,” New York Times (May 
7, 1961), p. 128. 

“Queen After Death” is being performed at several branches 
of the library.

206. University of Michigan Official Publication: The President’s Report for 
1961-1962. Ann Arbor, Michigan: Published by the University [1962]. 246.

Announces the acquisition by the university of João Soares 
de Alarcão’s La Iffanta Coronada (Lisbon: 1606). 

207. “The Cast,” New York Times (Feb. 9, 1966), p. 32. 

The Comédie Française will include “La Reine Morte” among 
the plays to be presented at the City Center.

208. Stanley Kaufmann, “Sartre’s Theater and Ours,” New York Times 
(Feb. 13, 1966), p. 89. 

Picture of Genevieve Casile in the Comédie Française pro-
duction of “La Reine Morte” at the City Center.

209. “Theater Tonight,” New York Times (Feb. 15, 1966), p. 35. 

“La Reine Morte” will be presented at the City Center that 
night.

210. John Canaday, “Theatre: Soap Opera a la Française: ‘La Reine 
Morte’: Third in City Center Series: Expert Acting Unable to save Silly 
Play,” New York Times (Feb. 16, 1966), p. L52. 

Last night the play “La Reine Morte” held “a large audience 
either spellbound or stultified. This reporter was stultified.”

211. Nona Balakian, “Ici No One Is in It Just for L’Argent,” New York 
Times (Apr. 17, 1966), p. 143. 

Mentions that there exists a recording of “La Reine Morte.”

212. Dos Passos, John. The Portugal Story: Three Centuries of Explora-
tion and Discovery. Garden City, New York: Doubleday, 1969. 49. 

Tells the story of Inez de Castro, adding “in spite of Pedro’s 
devotion to the fair Inês, he consoled himself after her death with 
a lady of humble birth named Teresa Lourenço.”
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213. “45 Parisian Years Linked in a Movie: Belmondo is ‘Photogra-
pher’ in Newsreel Composite,” New York Times (Sept. 27, 1969), p. 26. 

“La Reine Morte” is used to suggest darkness in the movie 
“Dieu a Choisi Paris.”

214. Andreas Freund, “Henry de Montherlant is Dead; French Novel-
ist and Playwright,” New York Times (Sept. 23, 1972), p. 34. 

In 1942 the Comédie Française presented “La Reine Morte,” 
which ran for 825 performances, “an unheard of success.”

215. “Opera Premiere to be Featured in Baltimore,” Hartford Courant 
(Connecticut) (Apr. 14, 1975), p. 20. 

The Baltimore Opera Company will perform “Ines de Castro” 
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A FAMÍLIA PHELPS NA MADEIRA DE OITOCENTOS

Cláudia Faria Gouveia
CETAPS

William Phelps (1749-1831) e Elisabeth Peyton Phelps (1757- 
-1829), oriundos de Dursley, Gloucestershire, foram os primei-
ros membros da família Phelps a estabelecer ligação com a Ilha 
da Madeira. Segundo dados cedidos por familiares, William e 
Elisabeth, após o seu casamento, celebrado em 6 de Dezembro 
de 1783 numa cerimónia ocorrida na Igreja de St Giles, Cripple-
gate, Londres, partiram de Gravesend no dia 18 de Janeiro de 
1784, com destino à Madeira.

O casal instalou-se na cidade do Funchal, numa moradia 
situada à Rua do Carmo, de acordo com os registos de baptis-
mo dos filhos. Actualmente existe ali o Largo do Phelps, que foi 
aberto e custeado por Joseph Phelps (1791-1876), um dos filhos 
do casal, figura central do estudo que recentemente publicá-
mos.1 O Largo do Phelps fica situado exactamente no sítio onde 
a família fixou a residência e os escritórios.

Enquanto William Phelps se dedicou aos negócios, Elisabeth  
tomou a seu cargo a casa e os filhos, o que não deixou de ser 
tarefa árdua, já que o casal teve sete. A primogénita, Elisabeth, 
nasceu no dia 24 de Outubro de 1784, seguida por Mary, em 1 
de Setembro de 1785. O primeiro filho varão, William, nasceria 
dois anos mais tarde e, em 1789, foi a vez de Abel Peyton. No dia  
4 de Junho de 1790 nasceu Ann, a que se seguiram Joseph, no 
dia 24 de Setembro de 1791, e, por último, Charles, no dia 29 
de Agosto de 1796.

1 Cláudia Faria Gouveia. Phelps – percursos de uma família britânica na Madeira de 
Oitocentos. Funchal: Funchal 500anos, 2008.
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Com base nos registos de baptismo dos filhos da família 
Phelps, verifica-se que esses serviços foram realizados por re-
verendos que passavam pela ilha a bordo dos navios que apor-
tavam na cidade, situação que se deve ao facto de, até à data 
da construção de uma igreja2 em território insular, os actos de 
carácter religioso serem essencialmente praticados no consula-
do britânico.

William Phelps, assim que chegou ao Funchal, deu início ao 
seu negócio. Noel Cossart,3 no estudo que elaborou acerca das 
firmas britânicas estabelecidas na Madeira, confirma a exis-
tência da casa comercial dos Phelps no ano de 1786, ou seja, 
dois anos após a chegada desta família à Madeira. É importante 
referir que a denominação da firma sofreu algumas alterações 
ao longo dos tempos devido à entrada de novos sócios, sendo 
alguns membros da família, mas outros não. Todavia, a desig-
nação pela qual ficou mais conhecida foi a de Phelps Page & Co., 
estabelecida a partir de 1805.4 O estudo atrás referido e os de 
Graham Blandy5 e de Elisabeth Craig6 permitem verificar que 
esta casa comercial ainda estava no activo no ano de 1840.

A denominação Phelps Page & Co. deve-se ao facto de ter 
entrado para a firma, por casamento com a filha mais velha de 
William Phelps, Elisabeth, Robert Page (1775-1829). Mr Page 
nasceu no dia 25 de Março de 1775 e era filho do reverendo 
Charles Page, sendo a sua família oriunda de Northleach, Glou-
cestershire, a mesma região da família Phelps. O casamento de 
Robert Page e Elisabeth Phelps realizou-se no dia 22 de Março 
de 1803, em St Pancras, tendo o casal embarcado para a Ilha da 
Madeira em 10 de Outubro do mesmo ano.

Os estudos atrás referidos permitem verificar que Robert 
Page entrou para a sociedade comercial, liderada pelo sogro, 

2 A edificação de uma igreja e de um cemitério para servir a comunidade britânica 
a residir na Ilha da Madeira remonta à época da segunda ocupação por forças britânicas 
(1807-1814). Acrescente-se que o projecto da referida igreja foi da responsabilidade de 
Henry Veitch (1782-1857) que, além de exercer funções de cônsul e de empresário, era 
igualmente um arquitecto amador.

3 Noel Bianchi Cossart nasceu na Ilha da Madeira em 1907 e era filho de Charles 
Blandy Cossart e de Maria Ana Bianchi. Estudou em Inglaterra na Forrest School, e é 
o autor da obra Madeira, the Island Vineyard. London: Christie’s Wine Publications, 
1984.

4 Inicialmente a firma tinha a designação de Phelps & Morrissey, depois passou a 
denominar-se Phelps & Co., posteriormente J & W Phelps e, mais tarde, Bisset & Phelps. 
Contudo, e tal como referimos, a designação Phelps Page & Co. foi a que durou mais 
tempo.

5 Graham Blandy. The Old Factory at Madeira: Funchal: texto policopiado, s.d.
6 Elisabeth Craig. Madeira Wine, Cakes and Sauces. London: André L. Simon, 1933.
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dois anos após o seu casamento, e tornou-se, também ele, uma 
figura de grande prestígio na Madeira de Oitocentos, essencial-
mente devido ao seu profundo carácter benemérito, o que levou 
Desmond Gregory a afirmar que “two partners in the wine firm 
Phelps Page & Co. were prominent in promoting good works in 
the early years of the 19th century”.7 Esta situação é igualmente 
comprovada pelo facto de Robert Page ter sido nomeado Comen-
dador da Ordem da Torre e Espada, título atribuido em virtude 
“dos dispendiozos serviços, que tendes feito em utilidade da Ilha 
da Madeira, que Me tem sido muito agradáveis”.8

Seguindo a tradição da comunidade britânica residente no 
Funchal, os filhos do casal Elisabeth e William Phelps foram 
enviados para Londres com o objectivo de completar a sua for-
mação. Joseph Phelps frequentou o Winchester College9 e mui-
to provavelmente terá sido numa dessas estadas em Inglaterra 
que conheceu Elisabeth Dickinson (1796-1876),10 que viria a 
tornar-se sua esposa. Casaram em 17 de Agosto de 1819 e par-
tiram com destino à Ilha da Madeira no dia 14 de Outubro do 
mesmo ano, uma vez que Joseph iria agora integrar a firma de 
seu pai, enquanto William, o seu irmão mais velho, ficaria en-
carregado dos negócios da família em Londres.

Tal como os seus pais, Joseph teve uma família numerosa. 
A primeira filha do casal, Elisabeth, nasceu em 1820, seguida, 
dois anos depois, por Mary. Em 1824 nasceu Ann, em 1826, 
Frances, e, em 1828, Harriet. O primeiro filho varão, Joseph, 
nasceu em 1829, seguido de Clara, em 1831, e Charles, pas-
sados dois anos. William nasceu em 1836 e Arthur em 1837.  
Em 1842 nasceu Jane, quando Mrs Phelps contava já 46 anos 
de idade, facto que, podemos adiantar, causou reparos e preo-
cupação por parte das filhas mais velhas, Elisabeth e Mary.

Iremos centrar este artigo nas figuras de Joseph e Elisabeth 
Phelps, uma vez que foram os membros da família que mais re-
levo assumiram durante a sua estada na Ilha da Madeira, onde 
viveram cerca de 49 anos.

Assim que se estabeleceu com a mulher na cidade do Fun-
chal, fixando residência na casa que havia sido de seus pais, à 

7 Desmond Gregory. The Beneficent Usurpers. London: Associated University Press, 
1988. 103.

8 Arquivo Histórico Ultramarino, C.18, n.º 6135, Ofício do Governador Sebastião 
Xavier Botelho, Funchal, 22 de Setembro de 1820, fls. 1r-2r.

9 Trata-se de uma das mais famosas Public Schools, fundada em 1382 por William 
of Wykeham, Bispo de Winchester.

10 Elisabeth era filha do Capitão Thomas Dickinson (1754-1828) e de Francis de 
Brissac (1760-1854). 
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Rua do Carmo, Joseph Phelps dedicou-se com afinco aos negó-
cios que lhe tinham sido confiados. A casa comercial que agora 
dirigia dedicava-se ao negócio da exportação de vinho da Madei-
ra, ligando a ilha a destinos como Nova Yorque, Boston, Guern-
sey, Cádis, Gibraltar, Amesterdão, Cabo da Boa Esperança,11 
entre outros. Além do mais, a família tinha uma loja, situada na 
zona comercial do Funchal, onde vendia uma grande variedade 
de artigos, desde genéros alimentares (arroz, trigo, milho, favas, 
manteiga, queijo, sal, carne, bacalhau, biscoitos, licores, cerve-
ja), a objectos de uso diário (carvão de pedra, cal, cera, vassou-
ras, panelas, mobílias), e relacionados com a actividade vinícola 
(arcos de ferro, pedra de estilar, obra de folha-de-flandres, es-
pírito de tupertina), e ainda tecidos de chita, algodão e seda, 
assim como fatos feitos, chapéus, “chalés”12 e “papas”.13

A verdadeira dimensão da casa comercial Phelps Page & Co. 
é comprovada por João José Abreu de Sousa,14 quando este au-
tor sustenta que, no que diz respeito às firmas consignatárias, a 
casa comercial detida pela família Phelps surge em primeiro lu-
gar, sendo igualmente notório o facto de dominar, sem margem 
para dúvida, as ligações marítimas com a Grã-Bretanha.

O vasto património empresarial adquirido pela firma com-
prova, igualmente, a dimensão e o prestígio da casa comercial 
dos Phelps. Através da análise dos documentos notariais re-
ferentes aos anos em que esteve estabelecida na Madeira, foi 
possível verificar que, além de casas de residência situadas, es-
sencialmente, na cidade do Funchal, a firma de Joseph Phelps 
comprou terrenos, lojas, armazéns e estufas de vinho. Podemos 
adiantar que a Phelps Page & Co. detinha cerca de 11 armazéns 
situados, na sua maioria, nos arredores da Igreja do Carmo, 
local onde, tal como já referimos, se situavam os escritórios.  
No que diz respeito à laboração da estufa de vinhos, foi possível 
apurar que entre 1846 e 1852 o número de pipas que se cozi-
nhava diariamente variava entre as 74 e as 140, quantidade que 
por si só comprova o intenso volume de negócios.

De entre o património empresarial merece destaque a Quin-
ta do Prazer, situada na freguesia do Monte,15 uma proprieda-

11 Foram analisados os documentos pertencentes aos espólios da Câmara Municipal 
do Funchal e do Governo Civil, entre os anos de 1788 e 1832.

12 Xailes.
13 Cobertores.
14 João José Abreu de Sousa. O Movimento do porto do Funchal e a conjuntura de 

1727 a 1810. Funchal: DRAC, 1989.
15 Freguesia do Funchal situada fora do centro da cidade e local escolhido pelas 

famílias abastadas, portuguesas e estrangeiras, para a compra de residência de Verão.
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de que desde os finais do século XVIII e durante todo o século 
XIX marcou profundamente o espaço insular. Esta residência 
foi adquirida pela Phelps Page & Co. em 13 de Maio de 1805 ao 
casal Nuno de Freitas da Silva e Ana Inácia de Freitas Correia, 
pela quantia de 15 contos de réis.16 O documento contratual 
permite verificar que o nome Quinta do Prazer foi dado pelos 
compradores no acto da compra, uma vez que anteriormente a 
propriedade era conhecida pelo nome de Quinta de Baixo. Uma 
aguarela da colecção do Museu Frederico de Freitas, eventual-
mente a única representação existente da quinta, permite visua- 
lizar uma bandeira listada de vermelho e branco, com a ins-
crição Prazer. Além da casa de residência, a propriedade tinha 
igualmente vastos terrenos agrícolas, zona ajardinada, pomar, 
cavalariça, outras casas, palheiros, e, inclusive, água própria, 
tudo num terreno com uma extensão de “cento e trinta e dois 
alqueires e dez maquias”.17

O prestígio da casa comercial da família é de tal forma rele-
vante que o próprio cônsul inglês, Henry Veitch, num relatório 
que envia para o Foreign Office, em Dezembro de 1831, sustenta 
que “the British residents in Madeira had become such landed 
proprietors that one firm – that of Phelps Page & Co. – was the 
third largest landowner in Funchal”.18

Outro dado significativo, no sentido de confirmar o papel 
preponderante assumido pela casa comercial e por esta família, 
é o terem sido autorizados a criar uma ficha monetária com 
a qual se podiam efectuar pagamentos, sobretudo durante os 
períodos de escassez monetária.19 Por outro lado, o facto de 

16 De acordo com João Adriano Ribeiro, estes terrenos pertenceram aos jesuítas até 
ao ano de 1770. Três anos mais tarde, foram comprados por Thomas e Philis Lougham 
a Francis Theodor, que os tinha adquirido em hasta pública. Em 1779, o casal Lougham 
vende a propriedade a Charles Murray, cônsul inglês que procedeu não apenas a me-
lhorias nas infra-estruturas, como foi adquirindo os terrenos circundantes, tornando 
a propriedade ainda mais extensa. No dia 7 de Agosto de 1798 o casal Murray vende a 
propriedade a Luís Vicente Carvalhal Esmeraldo, por 30 contos de réis. Aquando da sua 
morte, e por falta de descendência, dividiu-se a propriedade em duas partes. A primeira, 
denominada Quinta de Cima, ficou para a mãe, D. Isabel Maria da Câmara Leme, e a se-
gunda, a Quinta de Baixo, para a viúva, D. Ana Inácia de Freitas Correia, que entretanto 
havia já casado com Nuno de Freitas da Silva. Devido às dívidas acumuladas pelo casal, 
este acabou por vender a sua parte à firma Phelps Page & Co.

17 Arquivo Regional da Madeira, Registo Notarial, Livro 3, n.º 2284, fls. 37vº.-42vº., 
Tab. Cândido Leal e Lacerda.

18 Desmond Gregory. The Beneficent Usurpers. London: Associated University 
Press, 1988. 46.

19 As primeiras fichas a circular na Ilha da Madeira foram da responsabilidade 
de João Francisco Esmeraldo e remontam ao ano de 1793. Esta ideia foi de imediato 
copiada pelas firmas mais importantes da praça funchalense porque, além de servirem 
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Joseph Phelps e os restantes membros da família serem fre-
quentemente convidados, quer por compatriotas seus, quer por 
madeirenses, para serem procuradores, fiadores e testemunhas 
nos mais variados actos contratuais, demonstra a importância 
que a família detinha no meio funchalense. A tudo isto importa, 
ainda, acrescentar que o patriarca tomava parte em todas as 
acções relacionadas com o corpo de comércio instalado na cida-
de do Funchal, e a sua assinatura, tal como pudemos certificar, 
consta sempre nos documentos da época.

Sabe-se que a firma era solicitada em questões relaciona-
das com pedidos de crédito. Efectivamente, deparámo-nos com 
vários exemplos de empréstimos monetários concedidos por  
Joseph Phelps. Constatou-se que em alguns casos de venda de 
propriedades, a firma liderada por Mr Phelps havia, antecipada-
mente, pago a quantia acordada, no sentido de resolver a situa-
ção aflitiva da pessoa em questão, deixando para mais tarde as 
formalidades contratuais. Acrescente-se que, na grande maioria 
dos casos, as quantias envolvidas foram pagas, na sua totalida-
de, em dinheiro corrente.

Contudo, importa referir que Joseph Phelps se dedicava a 
outras actividades empresariais, tendo sido agente da Peninsu-
lar & Oriental Steam Navigation Company entre 1843 e 1846. 
Por outro lado, e demonstrando uma evidente preocupação com 
a situação global do comércio insular, Mr Phelps fez parte da 
primeira mesa da Associação Comercial do Funchal, criada em 
1835 e liderada por John Shortridge. Joseph assumiu as fun-
ções de tesoureiro, cargo que ocupou por alguns anos.

O seu carácter enérgico e empreendedor levou-o também a 
participar em várias actividades de cariz social, cultural e hu-
manitário. Foi membro fundador da Sociedade Funchalense dos 
Amigos das Ciências e das Artes, criada em 1822 com o objecti-
vo de “promover a felicidade da Província da Madeira, cultivan-
do as Ciências e as Artes”; membro do Asilo de Mendicidade do 
Funchal, instituição fundada em 1847 pelo Governador Civil 
José Silvestre Ribeiro com o propósito de retirar das ruas os 
mendigos que grassavam pela cidade do Funchal, sendo que, 
neste caso particular, além de pertencer à instituição, como se 
atesta pela sua assinatura nas diversas actas, contribuía, com 
a família, com donativos monetários e em géneros; e foi ainda 
membro da Sociedade Agrícola do Distrito do Funchal, instituí-

para facilitar os trocos, eram também o meio utilizado para o pagamento dos carretos 
dos boieiros e borracheiros que, posteriormente, as trocavam por moeda corrente. Eram 
feitas em latão, cobre, zinco e, algumas, em folha-de-flandres.
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da em 1854 com a finalidade de discutir assuntos relacionados 
com a agronomia e o esclarecimento dos lavradores, por um 
lado, e, por outro, com a importação de sementes, com vista à 
diversificação das espécies cultivadas, e a promoção do uso de 
nova maquinaria. Refira-se que entre os sócios se destacavam 
outras famílias inglesas, nomeadamente os Blandy, Gordon, 
Stoddart e Grant.

A família de Joseph e Elisabeth Phelps desenvolveu, de 
forma variada e assídua, uma série de iniciativas em prol da 
comunidade madeirense. Na verdade, através da consulta dos 
periódicos da época confirmou-se, sem margem para dúvida, o 
carácter benemérito dos Phelps. A sua preocupação em acudir 
aos mais desfavorecidos, quer dentro quer fora da ilha, está ma-
nifestamente documentada e comprovada. Tanto Joseph como 
a sua esposa, e inclusive os seus filhos e filhas, fizeram vários 
donativos, em géneros e em moeda. Efectivamente, prestaram 
auxílio nas situações de cheias e inundações, aluviões e todo o 
tipo de catástrofes naturais. Contribuíram, ainda, para o Asilo, 
tal como já referimos anteriormente, bem como para a Santa 
Casa da Misericórdia do Funchal e seu Hospital, para a Escola 
de Primeira Infância, para a construção de pontes, estradas, 
ribeiras, fontes e todo o tipo de manutenção e reparação neces-
sários. Não podemos deixar de mencionar que, aquando da epi-
demia de Colera-Morbus, ocorrida em 1856, Joseph fez parte da 
comissão que então se formou na Madeira, tendo uma vez mais 
assumido a função de tesoureiro, e o seu filho Charles Phelps, 
que nessa época se encontrava em Londres a completar a sua 
formação académica, integrou a comissão criada na capital in-
glesa com o objectivo de angariar fundos e donativos para serem 
enviados para o Funchal, assumindo, tal como o pai, a função 
de tesoureiro.

Refira-se, ainda, que a firma de Joseph Phelps mandou vir 
de Lisboa, a pedido da Confraria da Igreja de Nossa Senhora do 
Monte, “uma peça de pavilhas do sacrário com suas franjas e 
galão de ouro como também 72 lobras de ouro para dourar a 
nova capela do Senhor”.20 A título de curiosidade, acrescente-se 
que Joseph Phelps fez parte da comissão que ficou encarregada 
de instituir, a pedido da Imperatriz D. Amélia, um hospício21 na 

20 João Adriano Ribeiro. Monte – Breve Resenha Histórica da Freguesia de Nossa 
Senhora do Monte. Funchal: Fundação Berardo, 1991. 14.

21 Esta instituição, que funciona ainda nos nossos dias, foi edificada a pedido da 
Imperatriz D. Amélia, como forma de agradecer o modo como a sua filha, a princesa 
Maria Amélia, tinha sido tratada durante a sua permanência na ilha. A princesa foi para 
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cidade do Funchal, com o objectivo de facultar tratamentos às 
pessoas que sofriam de doenças pulmonares.

É pois por demais evidente que a família de Elisabeth e  
Joseph Phelps assumiu grande destaque na Funchal de Oito-
centos, destacando-se em variadas áreas. O nosso estudo per-
mitiu verificar que todos os autores, tanto portugueses como 
estrangeiros, que se dedicaram ao estudo da história insular e, 
em particular, ao século XIX, fazem referência à família Phelps, 
elogiando a sua actuação durante a sua estada na Ilha da Ma-
deira. Não visando, de modo algum, a exaustividade, apresenta-
mos de seguida apenas três exemplos dessas menções a Joseph 
e sua família.

Fernando Augusto da Silva regista que “Joseph Phelps foi 
um negociante inglês que teve residência no grande prédio onde 
estiveram acomodadas a casa comercial de Krohn Brothers & Co.  
e depois a Junta Geral”.22

Peter Clode, por seu turno, confirma que “Joseph Phelps foi 
um negociante inglês que veio para a Madeira nos fins do século 
XVIII.23 Fundou à sua custa uma escola em que adoptou o siste-
ma de Lancaster e concorreu bastante para a fundação da Asso-
ciação Funchalense do Ensino Mútuo da qual foi tesoureiro”.24

Já Noel Cossart destaca a posição de relevo atingida por esta 
família, descrevendo os Phelps com algum humor: “The Phelps 
family, who owned extensive vine-growing estates all over the is-
land, were not only large in numbers, but were large physically. 
It was said that the family ox-carts carried a ton of Phelps to 
church on Sunday mornings”.25

De entre as actividades em que os Phelps se envolveram, me-
rece maior destaque a Escola Lancasteriana. Joseph Lancaster  
(1778-1838) adoptou um método inovador de ensino e denomi-
nou-o Monitorial System, uma vez que os alunos mais velhos 
eram instruídos directamente pelo professor e estes, por sua 
vez, ensinavam os alunos mais novos, e assim sucessivamente. 

a Madeira com o objectivo de se curar da doença pulmonar de que padecia, mas acabou 
por falecer. Os primeiros doentes entraram na instituição em 4 de Fevereiro de 1862.

22 Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo. Elucidário Madeirense. Vol III. 
Funchal: D.R.A.C., 1984. 78.

23 O nosso estudo permitiu apurar que Joseph Phelps nasceu na Madeira e que o 
primeiro membro desta família a fixar-se na ilha foi o seu pai, William Phelps, a quem 
se deve, efectivamente, a criação da casa comercial.

24 Luís Peter Clode. Registo Genealógico das Famílias que passaram à Madeira. 
Funchal: Tipografia Comercial, 1952. 257.

25 Noel Cossart. Madeira, The Island Vineyard. London: Christie’s Wine Publications, 
1984. 111.
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A sua escola, localizada em Southwark, obteve grande sucesso, 
e o facto de Lancaster ser um Quaker e contra os castigos físi-
cos, fez que arranjasse um elaborado sistema de punições sem 
recorrer a violência física.

Foi este sistema de ensino que o casal Phelps resolveu im-
plementar na cidade do Funchal, uma vez que, assim que ali 
chegaram, ganharam consciência da enorme lacuna existente 
no que dizia respeito ao ensino das classses mais desfavoreci-
das. Se, por um lado, Joseph tomou a seu cargo a fundação de 
uma escola para rapazes, Elisabeth optou por se empenhar na 
criação de uma escola para alunos do sexo feminino, dedican-
do-se ambos, com afinco e determinação, a esta causa. Sabe-se 
que Joseph andou, literalmente, de porta em porta, junto dos 
seus compatriotas e das famílias mais proeminentes da capital 
funchalense, no intuito de angariar fundos para a abertura da 
referida instituição. Não se tendo poupado a esforços, pôde ain-
da contar com algumas contribuições monetárias que chegaram 
de Londres, assim como donativos feitos por alguns viajantes 
que, embora de passagem pela Madeira, ficaram entusiasmados 
e aceitaram colaborar neste projecto do casal Phelps.

De acordo com o estudo realizado aquando da comemora-
ção do Tricentenário da Freguesia de Santa Luzia,26 constata-se 
que a Escola Lancasteriana foi fundada em 1819 e situava-se 
numa casa no Ribeirinho, tendo posteriormente passado para 
a Travessa do Surdo e, depois, para a Rua da Princesa. Quatro 
anos mais tarde, o governador António Manuel Noronha envia 
um ofício dando conta do estabelecimento “nesta cidade de uma 
Sociedade para propagar, pelo methodo Lancasteriano, o ensino 
publico de ambos os sexos, em Escolas separadas, e debaixo 
da direcção de Senhoras e Homens dos mais respeitáveis desta 
Cidade...”,27 acrescentando que remete os estatutos para a res-
pectiva aprovação régia.

No mesmo ano, o Governador Manuel de Portugal e Castro 
regista a criação de uma escola para o chamado ensino mútuo 
pelo método de Lancaster, informando que esta foi promovida 
por um inglês de grande reputação e que é mantida por subscri-
ções. Um documento intitulado Relatório sobre os Progressos da 
Escolla Lancasteriana na Provincia da Madeira elaborado pela 
Junta em 1823, refere que “em 1819 voltando de Londres a esta 

26 Ver Urbino José de Matos. Monografia Comemorativa e Histórica. Funchal: Eco 
do Funchal,1996.

27 Arquivo Histórico Ultramarino, Cx. 21, n.º 7020, Ofício do Governador António 
Manuel Noronha, Funchal, 4 de Agosto de 1823, fl. 1r.
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Ilha o philantropo Inglez Joseph Phelps abrio huma escolla de-
baixo daquelle sistema à qual elle servio de Mestre, e conseguio 
em poucos tempos ensinar, e aperfeiçoar a hum filho da terra, o 
qual tomou a seu cuidado o ensino dos meninos”.28 A bibliogra-
fia existente sobre a Ilha da Madeira na época em questão faz 
sempre referência a esta instituição, elogiando em simultâneo 
a família Phelps por tal iniciativa. Os periódicos da época, que 
consultámos cuidadosamente, referem esta grande obra e enal-
tecem igualmente o casal Phelps.

Assim que o projecto começou a tomar forma e sentido, quer 
Joseph, quer Elisabeth, conscientes de que sozinhos seriam in-
capazes de levar a bom termo os seus objectivos, optaram por 
constituir, para cada escola, um grupo de trabalho. Foram, as-
sim, criadas a Associação Funchalense para o Ensino Mútuo e 
as Senhoras do Funchal Associadas. O regulamento da primeira 
associação foi aprovado em 21 de Dezembro de 1821, tendo sido 
constituída uma Junta composta por um presidente, um secre-
tário, um tesoureiro e doze directores. O fim primordial da asso-
ciação era “a educação das crianças das classes trabalhadora ou 
pobre e melhoramento do seu moral”.29 No que diz respeito à es-
cola para raparigas, o seu propósito era “a instrução da presente 
mocidade feminina nos ramos úteis de educação, como são, os 
de cozer, ler, escrever e contar...”.30 Após a regulamentação for-
mal da mesma, foi constituída uma direcção que englobava uma 
tesoureira, uma secretária e mais sete membros, aos quais era 
pedido que fizessem uma inspecção semanal à escola.

Ambas as escolas estabeleceram ligação com Londres e, 
em concreto, com a British and Foreign School Society,31 tendo 
sido possível, através da análise dos relatórios assiduamente 
enviados por Joseph Phelps, saber-se do andamento da insti-
tuição. Outro aspecto relevante é o facto de, segundo Desmond 
Gregory, a Bíblia se ter tornado o “school book in the Lancas-
terian schools of Phelps”.32 Na realidade, para este autor, a 

28 Arquivo Histórico Ultramarino, Cx. 21, n.º 7023, Relatório sobre os Progressos da 
Escolla Lancasteriana na Provincia da Madeira, Funchal, 28 Fevereiro de 1823, fls 1r.

29 Arquivo Histórico Ultramarino, Cx.21, n.º 7022, Regulamentos da Associação 
Funchalense para o Ensino Mútuo, fls. 1r-1vº.

30 Arquivo Histórico Ultramarino, Cx. 21, n.º 7020, Regras e Regulamentos da Escola 
das Senhoras do Funchal Associadas, fls. 1r-1vº.

31 Esta instituição foi criada em 7 de Março de 1804 e surgiu num contexto de 
revitalização evangélica ocorrido no século XVIII. Com o objectivo de fomentar a circu-
lação de Bíblias, estas, depois de impressas, eram distribuídas por clérigos, viajantes, 
mercadores, marinheiros e soldados, em sistema de voluntariado. 

32 Desmond Gregory. Op. cit.. 90. 
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Bíblia começara a ser distribuída na ilha desde a chegada dos 
primeiros súbditos britânicos, defendendo mesmo que muitos 
dos residentes pertenciam à Bible Society. De acordo com o 
seu estudo, em 1824 o principal responsável pela referida ins-
tituição era Thomas Edwards, um comerciante de vinho da 
Madeira. Como curiosidade, gostaríamos de acrescentar que o 
papel utilizado para o fabrico das bíblias difundidas pela Bible 
Society era feito na fábrica de John Dickinson, o irmão mais 
velho de Elisabeth Phelps. Tendo por fonte os relatórios anuais 
da British and Foreign School Society, verifica-se que os restan-
tes materiais eram igualmente provenientes de Londres: “three 
sets of portuguese Lessons, along with four dozens slates and 
six packets of pencils”33 chegaram a bordo do Vernon, no ano 
de 1840.

De um modo geral, a escola dirigida por Mrs Phelps foi a que 
mais sucesso obteve. Os relatórios a que nos referimos ante-
riormente são disso testemunho. Quase desde o começo da sua 
actividade, a escola de Joseph Phelps se debateu sempre com 
problemas financeiros, bem como com falta de alunos. Sabe- 
-se mesmo que durante os meses de Setembro e Outubro os 
alunos deixavam de frequentar a escola, já que os trabalhos da 
vindima exigiam todo o seu tempo disponível e as famílias não 
podiam dar-se ao luxo de dispensar a força laboral dos rapazes. 
A situação acabou por se tornar insustentável e, após variados 
esforços de Joseph Phelps no sentido de saldar as dívidas acu-
muladas, foi decidida a venda da instituição ao Estado, transa-
ção que teve lugar em cerimónia solene no Palácio do Governo, 
em 17 de Fevereiro de 1836.

A solução encontrada para a escola de Mrs Phelps foi a fu-
são com a Sociedade Auxiliadora da Educação Pública, o que 
ocorreu no mesmo ano. Um artigo datado de 1842, sobre as 
escolas de caridade do Funchal, alerta para o facto de as mes-
mas estarem a fechar por falta de meios. Contudo, ao referir-se 
à escola de Elisabeth Phelps, indica que esta conta com cerca 
de 130 alunas e, além de elogiar os progressos das raparigas, 
louva também o trabalho da mestra e responsável da escola. 
Saliente-se que o estabelecimento de ensino contava com uma 
biblioteca, cujos livros haviam sido oferecidos pelo Duque de 
Leuchtenberg,34 e que, de entre os seus patronos, se destaca-

33 Annual Report of the British and Foreign School Society. 1845. 5.
34 O duque de Leuchtenberg era filho do príncipe Eugénio Napoleão e genro do 

Imperador da Rússia, Nicolau I. Chegou à Madeira em Agosto de 1849, com o objectivo 
de beneficiar das qualidades terapêuticas atribuídas à amenidade do clima insular.
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vam pessoas ilustres, tais como a Rainha Adelaide e a Duquesa 
Ida Saxe-Weimar, entre outras.

Durante toda a sua existência, a imprensa regional sempre 
teceu os maiores elogios à escola de Mrs Phelps e, na carta de 
despedida que o casal fez publicar no dia 24 de Julho de 1860, 
Elisabeth dá a saber que “a escola de meninas do Funchal a 
funcionar ha já trinta e nove anos sob a sua responsabilidade 
se encontra em boas condições, sem dívidas”.35 A fundadora da 
escola aproveita para informar o grande público de que, a par-
tir desse momento, a instituição será presidida pelo Bispo do 
Funchal e pela Condessa do Farrobo, integrando ainda a direc-
ção D. Maria d’Araújo e o Sr. Maurício Castelbranco. Segundo 
a investigação de João Adriano Ribeiro, a escola lancasteriana 
ainda funcionava no ano de 1883, na Rua das Laranjeiras, à 
custa de subsídios camarários.

Seria de todo impossível falar da família Phelps e não men-
cionar o bordado da Madeira. Estando este assunto envolto em 
alguma polémica, somos levados a aludir um pouco à mesma, 
embora de forma sucinta. De um modo geral, podemos dizer 
que existem duas correntes de opinião relativamente à intro-
dução desta actividade na ilha. Uns, defendem que sempre ali 
se bordou, já que esta arte, de origem portuguesa, foi levada 
pelos primeiros colonos; outros, sustentam que o bordado terá 
sido mais uma influência britânica, chegando mesmo alguns 
autores a afirmar que foi Bella Phelps a responsável pela sua 
introdução na Madeira.

Até ao momento, e após persistentes tentativas da nossa 
parte, não nos foi ainda possível chegar a conclusão alguma. 
No espólio familiar encontrámos uma fotografia com a inscrição 
«Escola de Bordados» no verso, mas sem qualquer outro tipo de 
identificação, e um documento manuscrito, sem data nem assi-
natura, no qual se refere que foi Bella quem, aquando da crise 
da cólera (1856), e apercebendo-se da habilidade das mulheres, 
resolveu ensiná-las a bordar os desenhos que ela própria fazia, 
dando assim início a uma próspera actividade comercial. Simon 
Phelps, descendente a residir na Ilha da Madeira, e com o qual 
tivemos o privilégio de contactar, cedeu-nos uns desenhos de 
modelos de bordados assinados por Bella Phelps, datados de 
1860. Penelope Forrest, descendente a residir na África do Sul 
e com a qual também temos o privilégio de contactar assidua-
mente, refere que tem alguns bordados que herdou de sua mãe. 

35 A Ordem, n.º 162, Funchal, 24 de Julho de 1860: 3.
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Estes têm sido preservados de geração em geração e, segun-
do informação familiar, terão sido herdados de Jane Frederica 
Phelps, a filha mais nova do casal Elisabeth e Joseph Phelps e 
a última a falecer.

São estes os dados que apurámos até ao momento e que, 
no nosso entender, não permitem conclusões. Todavia, os mes-
mos autores que defendem que Bella Phelps deu início a uma 
actividade artesanal que viria a tornar-se uma das mais emble-
máticas da ilha, apesar de enfrentar grandes dificuldades nos 
nossos dias, sustentam que a comercialização dos trabalhos 
elaborados por Miss Phelps e suas colaboradoras terá ficado 
nas mãos da firma Wilkinson. É sobretudo este ponto da ques-
tão que levanta as maiores dúvidas e dificuldades, pois torna-se 
difícil entender a razão pela qual Joseph Phelps e os seus filhos, 
homens de negócios com grande know-how e capital, terão en-
tregado o que se adivinhava vir a ser um negócio próspero a um 
concorrente.

Com este artigo pretendeu-se dar a conhecer um pouco do 
percurso lusitano dos Phelps, uma das mais representativas  
famílias britânicas que, durante o século XIX, fez da Madeira  
a sua home sweet home. Ao mesmo tempo que ali prosperava a  
nível comercial, contribuiu de modo decisivo para projectar o 
nome da ilha além fronteiras, marcando profundamente a vida 
social e cultural da Madeira de Oitocentos.
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PAINTING THE BATTLE OF PORTO, MARCH 29, 1809:  
THE “DESASTRE DA PONTE DAS BARCAS”  

IN ITS PORTUGUESE AND FRENCH CONTEXT

Foteini Vlachou 
University of Crete

CETAPS*

The battle of Porto (March 29, 1809) is one of the most mem-
orable battles of the Peninsular War. Not so much because of its 
importance for the final outcome, but because of what came to 
be known as the “desastre da ponte das barcas” (the disaster 
of the pontoon bridge).1 As anyone familiar with the history of 
the war knows, this refers to the drowning in the river Douro 
of a large number of Portuguese (mostly civilians), trying to flee 
the invading French army. The affluence of the crowd trying to 
reach Vila Nova de Gaia caused the pontoon bridge to partly col-
lapse. The crowd was further caught in cross-fire between the 
French on the side of Porto and the Portuguese artillery in Vila 
Nova de Gaia, and was trampled upon by a troop of Portuguese 
cavalry trying to cross the bridge:

More than four thousand persons, old and young and 
of both sexes, were seen pressing forward with wild tumult, 

* Project: Portrayals of the Peninsular War: From the Novel to the Screen.
Translations are made by the author unless otherwise stated. The original spelling 

of the texts is preserved.
1 For a brief description of the events of the fall of the city of Porto, see António Pires 

Nunes, “A segunda invasão francesa”, in Manuel Themudo Barata and Nuno Severiano 
Teixeira (dir.), Nova História Militar de Portugal, Lisbon: Círculo de Leitores, 2004, vol. 3,  
pp. 80-81 (and for the recapture of the city pp. 86-89). See also Charles Esdaile, The 
Peninsular War. A New History, 2nd ed. London: Penguin Books, 2003, pp. 178-179.



50

some already on the bridge, others striving to gain it, and 
all in a state of phrenzy. The batteries on the opposite bank 
opened their fire when the French appeared, and at that 
moment a troop of Portuguese cavalry flying from the fight 
came down one of the streets, and remorseless in their fears, 
bore, at full gallop, into the midst of the miserable helpless 
crowd, and trampled a bloody path-way to the river. Sud-
denly, the nearest boats, unable to sustain the increasing 
weight, sunk and the foremost wretches still tumbling into 
the river, as they were pressed from behind, perished, until 
the heaped bodies rising above the surface of the waters, 
filled all the space left by the sinking of the boats.2

The battle of Porto and the disaster of the bridge figure in 
both Portuguese and French written and visual sources con-
cerning the Peninsular War, albeit for different reasons. While 
for the Portuguese the disaster was further proof of French cru-
elty, for the French the battle of Porto was one of the few mili-
tary victories achieved during the Peninsular Campaign, and as 
such it was immortalized in subsequent representations. This 
article will address the different ways through which the events 
of that day were represented and subsequently remembered, 
principally through the study of stylistic choices, content and 
compositional structure, and will try to demonstrate how these 
differences reflect the contrasting perceptions of the events 
among the Portuguese and the French.

The images that will be analyzed here are of French and 
Portuguese origin, dating from 1809 to 1845. They cover a 
wide range of material (painting, print, watercolour), and target 
equally diverse audiences. These nuances of production and re-
ception are important for the understanding of the representa-
tion itself. Since the March events could not possibly be related 
to the Wellington epic that is sometimes the narrative of the Pe-
ninsular War, there are no British representations of the March 
29, 1809 battle. The coloured engraving by T. Fielding, after 
a drawing by Richard Westall, published in 1819 in a volume 

2 W. F. P. Napier, History of the War in the Peninsula and in the South of France, from 
the year 1807 to the year 1814. London: Thomas and William Boone, 1829, vol. 2, p. 206.  
See also Aníbal José Barreira, “O desastre da ponte das barcas”, in Luís Valente de 
Oliveira (ed.), O Porto e as invasões francesas 1809-2009. Público – Câmara Municipal do 
Porto, 2009, vol. 3, pp. 87-107, for a sober estimate of the extent of the tragedy. Barreira, 
who based his research on funeral registers for the most part, believes that the numbers 
of the dead related by writers such as Napier are greatly exaggerated and that the “di-
mension of the tragedy was amplified by the people who told and retold it” (p. 101).



51

entitled Victories of the Duke of Wellington refers to the (second) 
battle of Porto on May 12, 1809.3

Nevertheless, the British are present, at least nominally as 
we shall see, in the first image to be examined here (fig. 1, etch-
ing and engraving, 21.4 x 27.8 cm, ca. 1809-1810, Biblioteca 

3 The image (number STC 126371) can be seen in www.bridgemanart.com. Henri 
L’Evêque also included an engraving commemorating the passage of the Douro that led 
to the recapture of Porto in his Campaigns of the British Army in Portugal, under the 
command of General the Earl of Wellington. London: Colnaghi, 1812.

Fig. 1 – (attributed to) Raimundo Joaquim da Costa (after José Teixeira  
Barreto), Allegory of the Entrance of the French to Porto, etching and en-
graving, 21.4 x 27.8 cm, ca. 1809-1810, Biblioteca Nacional de Portugal, 
Lisbon. [Color image on page 289].
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Nacional, Lisbon). This is an anonymous print depicting the fall 
of Porto, and generally known as Allegory of the Disaster of the 
Pontoon Bridge. In the foreground, a grief-stricken woman de-
picting the city of Porto is seated by the edge of the river. The 
chained woman is denying with a gesture the offer of the eagle 
standard, the emperor’s emblem, held high by an evil looking, 
most likely female, figure supposed to represent France. The 
figure is at the same time trying to take away from the woman 
the standards bearing the Portuguese coat of arms and the coat 
of arms of the city of Porto (representing the Virgin Mary holding 
the infant Jesus, flanked by two towers). On the right side of the 
female figure, the bearded figure of the river God, representing 
the Douro, hides his face in his hands to avoid the horrible sight 
of the victims’ corpses floating about. Behind the allegorical fig-
ures and occupying the middle ground of the composition, one 
can see the depiction of the disaster of the pontoon bridge. The 
French cavalry is seen charging from the left, onto the bridge, 
and shooting against innocent women and children. In the sky, 
the sign of Aries marks the date of the event.

The print is attributed to Raimundo Joaquim da Costa (1778- 
-1862) by an 1862 source, and the drawing on which it was based 
to José Teixeira Barreto (1763-1810).4 Barreto, a native of Porto,  
who had returned from his Roman apprenticeship in 1797, had 
been teaching at the Academia de Marinha e Comércio since 
1803, a position he seems to have held until his death, although 
the activities of the Academy would have been disrupted by the 
French invasions. Flórido Vasconcelos doubts the attribution  
of the composition to Barreto citing as a reason its weakness of 
execution.5 It is true that the print compares rather unfavorably 

4 The source is the engraver’s obituary published in June 4, 1862 in the Porto 
journal Diário Mercantil. It is quoted in Pedro Vitorino, José Teixeira Barreto. Artista 
Portuense (1763-1810). Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, pp. 88-91. The obit-
uary calls the print a ‘mixed allegory of the entrance of the French army in this city [of 
Porto]’, p. 89. Ernesto Soares, História da Gravura Artística em Portugal. Os Artistas e as 
suas Obras. 2nd ed., Lisbon: Livraria Samcarlos, 1971, vol. 1, pp. 192-193, follows the 
information provided by the Diário Mercantil, and also attributes the print to Raimundo 
Joaquim da Costa and the original drawing to Teixeira Barreto.

5 Flórido Vasconcelos, Os Pintores Teixeira Barreto, Porto: Edições Afrontamento 
– Câmara Municipal do Porto, [2002], pp. 41-42 and note 62. Vasconcelos also ques-
tions the reliability of Raimundo’s obituary as a source, but there is no reason to doubt 
that the information transmitted as far as it concerns Raimundo’s work (and its origin 
in Barreto’s drawings) is accurate. Vasconcelos mentions João Baptista Ribeiro and 
Manuel José Carneiro as the authors of the obituary. Ribeiro became the substitute 
Professor of Drawing at the Academia de Marinha e Comércio, after Raimundo was pro-
moted as a result of Barreto’s death.
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with other known samples of Barreto’s work (especially prints 
made by him),6 but the predilection for allegory is consistent with 
Barreto’s style and preferences. Moreover, the resort to allegory 
and personifications such as the river god points to someone 
with a formal training and reinforces the assumption that the 
image did not originate from a popular artist. 

The print bears a dedication to Nicholas Trant, the British 
‘presence’ mentioned above.7 Colonel Trant was appointed Gover- 
nador das Armas of the city of Porto by Wellington, on May 13, 
1809, following the recapture of the city. Trant, who first served 
in Portugal in 1797-1798 under the command of Sir Charles 
Stuart, was sent to Portugal again in 1808 with the mission to 
enforce, as stipulated by the Sintra Convention, the restoration 
of private properties seized by the French. He then participated 
in the war, most notably in the recapture of the cities of Coim-
bra and Porto, where he was named governor of the latter, a 
position he held until 1814.8

The reference to Trant in a print that depicts the disaster 
of the pontoon bridge is better understood when one considers 
another print, also dedicated to him, that depicts the delivery of 
the city of Porto, and that forms a pair with the one examined 
here.9 The second print depicts two female figures (the allegori-
cal representations of Britannia and Lusitania) helping the city 
of Porto to rise, while returning to her the Portuguese coat of 
arms as well as the city’s own. In the middle ground, the people 
are seen rejoicing at the sight of the British crossing the river on 

6 See for example his two etchings with scenes from the life of Moses, both in the 
Biblioteca Nacional de Portugal (Iconografia, E. 785 V. and E. 701 V.), executed in Rome 
in 1794 and 1795.

7 The full text of the caption reads:
Dedicada ao Ill.mo, e Ex.mo Senhor Nicolao Trant Governador da Cidade do 

Porto, e Commandante da guarnição da mesma. A Cidade do Porto, pobremente 
vestida, e consternada entre cadêas, recuza aceitar a mortífera bandeira, que a 
França lhe intenta fazer tomar, privando-a cruelmente das suas antigas Armas, 
e das do seu Reino: O Douro esconde a face, horrorizado ao ver as suas margens 
juncadas de cadaveres. Em distancia se vê parte da ponte coberta de povo, que 
fugindo a tantos males vem a ser victima dos barbaros Francezes. O Signo, que no 
Ceo apparece denota a época desta catastrofe.
8 For biographical information on Trant, see Vasco Valente, O Governador Sir 

Nicholas Trant, Apologista do Vinho, supplement to the Caderno no. 119 (Nov. 1949) do 
Instituto do Vinho do Porto. See also Ana Cristina Araújo, “A participação do batalhão 
académico de Coimbra na derrota dos Franceses no Porto”, in O Porto e as invasões 
francesas, 2009, vol. 2, pp. 291-297.

9 For a black-and-white reproduction of the print see Soares, idem, vol. 1, p. 194. 
This print is also attributed to Raimundo Joaquim da Costa, after a drawing by Teixeira 
Barreto, see footnote 4.
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boats. It seems likely that the two prints were conceived and ex-
ecuted as a testimony to and celebration of British intervention 
and military triumph. The first print was not produced at the 
time of the event, but later with the a posteriori knowledge of ul-
timate victory. It was not simply a commemoration of the tragic 
events of that day, but the first part of a drama that ended in 
triumph for the allied Anglo-Portuguese forces. This is why the 
title Allegory of the Disaster of the Pontoon Bridge usually at-
tributed to it is rather misleading – the old title Allegory of the 
Entrance of the French to Porto is preferable. The representation 
of the disaster occupies the middle ground and serves as a foil 
for the allegorical figures in the foreground, therefore assuming 
a secondary aspect. The people and their suffering play a mar-
ginal part in the narrative and the main theme of the print is the 
loss of authority through the use of force.

Authority – and the fear of loss of it – was a central preoccu-
pation in the rhetoric of the period. As far as the battle of Porto 
is concerned, most reports relating the March events invariably 
blamed the defeat on the general lack of discipline, the disobe-
dience and insubordination of the people. Lament for the trag-
edy of the bridge and the innocent lives lost was in no way first 
and foremost. The proclamation of the Regency directed to the 
Portuguese on April 7, 1809, leaves no room for doubt: “Quem 
ofende as leis, quem desobedece aos chefes e aos magistrados, 
e quem se constitui árbitro do poder supremo, é um inimigo do 
seu Príncipe e da sua Pátria. Esse é o verdadeiro traidor; porque 
expõem a Monarquia à sua ruína e perdição”.10 Although in la- 
ter years the disaster of the pontoon bridge became the single 
most memorable event when it came to the March 29 battle 
of Porto and a symbol of French cruelty, at the time it seems 
that other considerations were more important. A leaflet pub-
lished by the Royal Press in Lisbon in 1809 and entitled Falla 
de um Patriota Hespanhol aos Portuguezes, por causa dos acon-
tecimentos do Porto even goes as far as to ascribe the disaster of 
the bridge itself to the same cause of popular insubordination: 
“[Portugueses] tende sempre presentes os flutuantes cadaveres 
que o Douro consumiu, pelo motivo da vossa confusão; os mui-
tos mortos, ou feridos, por quem agora suspiram os filhos, e 
gemem as esposas…tudo por causa da vossa insubordinação”. 
And continues: “União, subordinação, confidência, amor aos 
ingleses, e aos espanhóis, e sois livres, já tendes conseguido o 

10 Quoted in Mário Matos e Lemos, “Ecos da invasão do Porto na imprensa de 
Lisboa”, in O Porto e as invasões francesas, 2009, vol. 4, p. 185.
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triunfo”.11 Thus, the dedication to Trant should be seen not only 
as the expression of gratitude for the liberation of the city but as 
a reminder of the restoration of authority as well.

It was not long though before the disaster of the pontoon 
bridge assumed centre stage in visual representations. In a pop-
ular print depicting the event, the allegorical figures that occu-
pied the foreground of the Barreto-attributed composition can 
no longer be seen. The perspective remains the same, with the 
ribeira on the left side extending all the way to the background, 
the river on the right and the bridge in the middle ground.  
A group of French officers mounted on their horses is inspecting 
the scene, while the crowd is seen pushing towards the bridge. 
In the sky, god and two angels are seen bearing the palms  
of martyrdom. It was engraved by José Batista Samuel for the 
Irmandade das Almas of the church of São José das Taipas and 
2500 copies of it were printed.12

The next image to be examined here is the so-called ex-voto 
“das alminhas da ponte”. It also belongs to the Irmandade das 
Almas of the church of São José das Taipas, and as a recent 
restoration of the painting revealed, it was painted (and signed) 
in 1845 by António da Cunha.13 This is a very interesting work 
for the purposes of this article. It shows how the disaster was 
remembered in practice 35 years later, through the persistence 
of previous artistic models that had meanwhile acquired a life of 
their own and eventually shaped the memory of the event itself. 
The image is a conjugation of elements and details found in the 
two prints mentioned above. Certain groups of figures, such as 
the French riflemen shooting against the crowd in the left or 
the cavalry troop also shooting against the crowd on the bridge 

11 Ibidem, pp. 198-199. Lemos observes that the author of the leaflet was most 
likely Portuguese and that it was frequent to assume the role of a foreigner in order 
to express “purely propagandistic opinions, many times repeating official positions”,  
p. 202, endnote 44.

12 The Irmandade paid 25470 réis for the engraving in the economic year 1813- 
-1814. The information comes from the Arquivo de S. José das Taipas, from the Livro 
da Admenestração das Almas da Ponte, and is quoted in Aníbal José Barreira, 2009,  
p. 104, endnote 47. A small reproduction can be seen in O Porto e as Invasões France-
sas. Exposição Comemorativa do Bicentenário das Invasões Francesas no Porto. Porto: 
Câmara Municipal, 2009, p. 146 (the correct caption is no. 120 on p. 144, and not no. 
132 on p. 146). The print is also mentioned by Soares, idem, vol. 2, p. 547.

13 An article by Joaquina Iria Teixeira Marques about the church of São José das 
Taipas, published in Revista de Ciências Históricas, vol. 15, 2000, and which we have, 
unfortunately, been unable to consult, mentions that the painter was paid in September 
1844 the amount of 21000 réis for the painting of diverse objects of worship, includ-
ing the ex-voto discussed here. The information is quoted by Manuel Luís Real, “Nota 
Adicional”, O Porto e as Invasões Francesas. Exposição Comemorativa, 2009, p. 83.
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(see figs. 2 and 3, details) are copied directly from the print by 
Raimundo Joaquim da Costa and Teixeira Barreto – down to 
the detail of the man toppling over the bridge and falling in the 
river head down in the middle ground of the composition. Also, 
the general disposition of the architectural elements, such as 
the walls on the ribeira and the houses behind them, the shape 
of the bridge, and the landscape in the background are taken 
from the Raimundo/Barreto print.14 But the representation is 
much closer in spirit to the Samuel print, from where the au-
thor of the ex-voto copied the group of French officers in the 
foreground mounted on their horses (even the detail of the of-
ficer looking through the telescope) and, more importantly, the 
group of god and the angels bearing the palms of martyrdom in 
the sky. António da Cunha seems to have followed more closely 
the composition of the print based on the Barreto drawing, but 
the exclusion of the allegorical figures, the prominent place oc-
cupied by the heavenly group, as well as the naïf style reminis-
cent of Samuel’s print, show the distance that separates the 
ex-voto from its more erudite ancestor. 

Fig. 2 – António da Cunha, Ex-voto “das alminhas da ponte”, oil on 
metal, 140 x 161 cm, 1845, Irmandade das Almas, Church of São José das 
Taipas, Porto, detail (photograph of the author). [Color image on page 290].

14 Manuel Luís Real, idem, p. 83, writes that “despite the originality of its details, 
[the ex-voto] is inspired by the famous allegoric engraving, dedicated to the General 
Nicholas Trant...or a common model to both iconographic representations”.
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Fig. 3 – Allegory of the Entrance of the French to Porto, detail. [Color 
image on page 290].

This choice of style is largely dictated by the nature of the 
ex-voto, a form of religious painting particularly noted for its 
naïf painterly style. The lack of originality observed in the ex-
voto of the Irmandade das Almas should not be attributed to a 
shortcoming of its author15 but to the very nature and purpose 
of his painting. The ex-voto was meant to be seen in a specific 
context and fulfill a specific purpose. It was a religious object 
destined for worship. Artistic innovation would have made little 
or no sense. Significantly, when the Irmandade, at the end of 
the century, ordered a low-relief to replace the ex-voto on the 
ribeira, it stipulated that it should have the same composition 
as the actual painting,16 demonstrating that the recognizability 
of the work was part of its function and that there was no point 
in introducing new or different elements in the representation.

But the combinations and choices made by da Cunha re-
veal also, apart from the strength and durability of the visual 
models he relied upon, the change that had been wrought in the 
way people thought about and remembered the event. No longer 
blamed for their lack of discipline and insubordination, on which 
the disaster itself had been partly attributed back in 1809, the 

15 ‘Originality’ is a rather problematic term and a modern notion, not necessarily 
applicable to a popular artist working in mid- nineteenth century Porto. This did not 
stop da Cunha from feeling a sense of pride in his accomplishment as is evidenced from 
his signature – discreet, but placed in the foreground of the composition, on one of the 
stones of the ribeira.

16 It is mentioned by Barreira, idem, pp. 101-102.
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victims of the bridge and their memory had been consecrated 
by time and turned into a suitable subject for popular devotion. 
The emphasis placed by the painter in the rendering of the faces 
of the suffering crowd and their emotions (fig. 4, detail) is a fur-
ther indication that the memory of human tragedy and loss had 
eclipsed the former political associations of the subject (as in 
the Raimundo/Barreto print that is almost contemporary with 
the event) and whatever conflictual residue might linger from its 
past. It is also interesting to consider how the commemoration of 
the victims of the bridge in this expressly religious context would 
not allow any association with the current political climate and 
the uprisings and revolts of the period 1844-1846.

Fig. 4 – Ex-voto “das alminhas da ponte”, detail (photograph of the 
author). [Color image on page 291].

* * *

Visual representations of the battle of Porto originated in an 
entirely different context in France. The battle of Porto was one 
of the few victories won by the French during the Peninsular 
War. “Few days have been as brilliant for French arms as that 
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of March 29, 1809. Roaming the battle field, we marvelled at 
having overcome so many obstacles, [that] the enemy had mul-
tiplied to infinity”, Pierre Le Noble was writing in 1821.17 As a 
military triumph, the depiction of the battle of Porto found its 
place in the historical museum of Versailles, envisioned by Lou-
is-Philippe in 1833. The museum focused “on the foreign and 
external struggles that helped unify and forge the [French] na-
tion up to the present”.18 A painting depicting the battle of Porto 
was ordered by Louis-Philippe himself in 1838. It was painted 
by Joseph Beaume (1796-1885) and exhibited in the Salon the 
following year (oil on canvas, 135 x 107 cm, Versailles, châteaux 
de Versailles et de Trianon, fig. 5). Beaume, a student of Antoine 
Jean Gros, contributed seven more subjects of military history 
to the museum, before he abandoned the genre altogether.19 
The battle of Porto was not the only episode of the Peninsular 
War included in the panorama of French battles/military his-
tory in Versailles. The other subjects from the Peninsular War 
were the Passage of the Sierra de Guadarrama (Nicolas Antoine  
Taunay, 1808), Napoleon before Madrid (Carle Vernet, 1810), the 

17 [Pierre-Madeleine Le Noble], Mémoires sur les opérations militaires des Français 
en Galicie, en Portugal et dans la vallée du Tage, en 1809, sous le commandement du 
maréchal Soult. Paris: Barrois l’aîné, 1821, p. 177. Le Noble has previously described 
the preparations made by the Portuguese for the defense of the city of Porto and its forti-
fications (pp. 151, 159-161). As a result the victory won by the French seems even more 
formidable. While recounting the obstacles presented to the French army, Le Noble 
writes: “So many enemies and so many obstacles united against an army reduced to 
20000 fighters; but they were 20000 French hardened by a hundred battles, and led by 
one of the ablest generals of France” (p. 151).

18 Albert Boime, Art in an Age of Counterrevolution 1815-1848. A Social History of 
Modern Art, vol. 3. Chicago: University of Chicago Press, 2004, p. 296. See also Thomas 
W. Gaehtgens, “Le Musée Historique de Versailles”, in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de 
Mémoire, part II: La Nation, vol. 3. Paris: Gallimard, 1986, pp. 143-168.

19 E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessi-
nateurs et graveurs, new ed., Librairie Gründ, 1966, vol. 1, p. 493. There is actually a 
second painting with the same title (Battle of Porto), also by Beaume. The painting (oil on 
canvas, 398 x 541 cm, deposited in La Roche-sur-Yon, Musée municipal) was also or-
dered by Louis-Philippe for the historical museum of Versailles in 1838. Unfortunately, 
the vast canvas is currently rolled up (communication by Leïla Audouy, Agence photo-
graphique de la Réunion des Musées Nationaux) and a reproduction could not be pro-
cured. The painting is not listed in Soulié’s catalogue of the paintings of the museum 
(see note 20). There is though a print, by Aubert (the son), a small reproduction of which 
can be seen in O Porto e as Invasões Francesas. Exposição Comemorativa, 2009, p. 144, 
fig. 126, that most likely reproduces the painting. Aubert (the father) was responsible for 
the print after the painting by Beaume discussed in detail here. Although the paintings 
have the same title, they depict different moments of the battle and their style and ap-
proach to the subject are also dissimilar. The bigger canvas presents a panoramic view 
of the battle field, with numerous smaller episodes that can be viewed almost independ-
ently from each other.
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Fig. 5 – Joseph Beaume, Battle of Porto, oil on canvas, 135 x 107 cm, 
1838, Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo 
RMN – Daniel Arnaudet / Gérard Blot). [Color image on page 292].
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Capitulation of Madrid (Antoine Jean Gros, 1810), Napoleon at  
Astorga (Lecomte, 1810) and the Battle of Corunna (Hippolyte  
Lecomte, 1838).20 These paintings were ordered by Napoleon 
himself, with the exception of the Battle of Corunna and the Battle  
of Porto ordered by Louis-Philippe that completed the narrative 
of French victories in the Peninsula.

The centre of the composition of the Battle of Porto is oc-
cupied by the figure of Marshal Nicolas Soult, Duc de Dalma-
tie. Mounted on his horse, calm and detached, Soult receives a 
group of army officers, Portuguese and English, wounded and 
looking grim, as well as civilians declaring submission (such as 
the friar kneeling, the woman with her son gesticulating towards 
Soult etc.). In the foreground, one sees some French casualties, 
but more importantly for the rhetoric of the picture, a French 
soldier on the right, holding a baby in one hand and a flask 
in the other while looking at the body of a dead woman on his 
right, obviously the mother of the infant that he has just saved. 
Placing this figure in such a prominent place of the composition, 
clearly meant to evoke specific traits of the French, such as their 
humanity and mitigate any impression of French cruelty. This is 
consistent with written sources that relate the event. Le Noble, 
for example, makes a point in stressing apart from the military 
valour of the French soldiers, their humanity, and the efforts 
that they made to help the Portuguese after the battle was won: 

These French, so terrible in combat, when victory was 
assured, were reluctant to shed blood [that was] too easy 
to spill. They were seen on the contrary tending a helping 
hand to their enemies: some used force to prevent them from 
jumping in the water, others hastened in the river to take 
out Portuguese of every age and sex. The French, so pas-
sionate for beauty, sacrificed their pleasure for the honour 
of protecting the women that called for their help. The worth 
and humanity of the French soldier shone that day with all 
its brilliance…21

20 Eudore Soulié, Notice du Musée impérial de Versailles, 2nd ed., Paris: C. de Mourgues 
frères, 1859, vol. 1, p. 491 and 1860, vol. 2, pp. 19, 20, 25-26, gives a short description 
of the events depicted in each painting. For Beaume’s painting, see also Notice historique 
des peintures et des sculptures du palais de Versailles. Paris: L. B. Thomassin, 1837, 
pp. 762-764, and Charles Gavard, Galeries historiques du palais de Versailles. Paris: 
Imprimerie royale, 1840, vol. 4, pp. 362-364. It is interesting to note that the last two 
quote a French translation of Napier as a source for the events described, rather than a 
French source such as Le Noble (whom Napier probably used in the first place).

21 Le Noble, idem, pp. 179-180.
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This contradicts the reports of pillage that followed the fall 
of Porto.

For similar reasons, the depiction of the disaster of the pon-
toon bridge is relegated to a secondary status and is not central 
to the narrative of the painting. In the left background, one can 
see amidst the artillery smoke the bridge and the diminutive fig-
ures plunging to their death in the river. One can also see what 
is obviously meant to be a troop of Portuguese cavalry charging 
across the bridge. According to Le Noble, but also Napier, the 
Portuguese cavalry was in large part to blame for casualties on 
the bridge. Le Noble describes the disaster as follows:

The bishop’s cavalry that was escaping, arriving at the 
bridge, had found it obstructed by the inhabitants; they 
knock over, they tread upon the miserable; to make place 
[for the cavalry], they [the inhabitants] throw themselves on 
the side; the first pontoon sinks, and everything on it falls 
into the river. The crowd that arrives, pushes even more 
those who are on the edge.22

The disaster did not tarnish the result of the battle, which 
was considered a major victory for the French.23 The painting 
clearly adopts this point of view by choosing to represent a mo-
ment when the victorious French are showing mercy to the con-
quered Portuguese, while the battle that still rages occupies 
only a small portion of the composition. This demonstrates the 
distance between French and Portuguese representations of the 
events, and correspondingly the differences in their perception 
of them.

But apart from these differences, one should further con- 
sider Beaume’s painting in its own context. The Battle of Porto 
had a different function and targeted a different audience than 
the Portuguese images did. Whereas the Portuguese images ope- 
rated in a local context, with reference to a specific community, 
and also had a religious subtext, the painting by Beaume, as 
well as the rest of the paintings of the historical museum of Ver-
sailles, was meant to be seen by French citizens as a reminder 
of their common glorious past, a national past which everyone 
shared. Considering this, one should also examine Beaume’s 

22 Ibidem, p. 171.
23 The Moniteur of June 29, 1809 would call it a “glorious and memorable battle”, 

with no particular mention of the event. Quoted in Notice historique des peintures et des 
sculptures du palais de Versailles, 1837, p. 763.
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structure of composition along with the rest of the paintings 
that depict episodes from the Peninsular War, with which it can 
be taken to form a single discourse over the time. When placing 
Soult at the centre of his image, Beaume clearly had in mind 
the 1810 compositions of Vernet (Napoleon before Madrid) and 
especially his own teacher, Gros (Capitulation of Madrid) that 
depicted Napoleon in the same act, receiving the delegates of 
the defeated Spanish.24 Beaume’s painting uses former visual  
models to convey the same values of magnanimity, clemency, 
justice and humanity, on which the future fate of the defeated 
depends. The painting by Hippolyte Lecomte Napoleon at Astor-
ga (1810), the full title of which is The English prisoners are pre-
sented to Napoleon at Astorga, presents a variation of the same 
subject: the emperor ordered the prisoners to “be treated with 
particular care”, according to the description given by Soulié.25

Differences in style between French and Portuguese repre- 
sentations can be attributed to these differences of context 
(function and reception), as well as to broader cultural differ-
ences. The Battle of Porto by Beaume is devoid of any allegorical 
or symbolic elements, and although the main event depicted of 
Soult receiving the defeated Portuguese is surely an imaginative 
recreation, the representation as a whole stays stylistically close 
to the kind of realism that characterized French military paint-
ing since the beginning of the century (and that was actively 
promoted by Napoleon himself).

The last images to be examined here are two watercolours 
by Jean Antoine Siméon Fort (1793-1861). They depict differ-
ent moments of the battle of Porto (09:00 and 15:00 respec-
tively, according to their captions) and they were both exhibited 
in the Salon of 1842 (116 x 210 cm, Versailles, châteaux de 
Versailles et de Trianon, figs. 6 and 7). Fort contributed numer-
ous watercolours of military history for the historical museum 
of Versailles. His work is distinguished by its expansive vistas 
and almost topographical aspect, with a diminutive rendition of 
human presence and activity. The unusually large watercolours 
reproduced here are representative of his style. The first of these 
shows a broad view of the battlefield with the positions of the ar-

24 Gaehtgens, idem, p. 157 and Boime, idem, p. 296, note that placing the ruler, or 
the general, at the centre of the composition was a characteristic of the Hall of Battles, 
the most representative gallery of the historical museum of Versailles (and of the politi-
cal intentions that went into its planning and realization). Boime further notes that this 
kind of representation consisted in a “visual realization of Carlyle’s ‘great man’ theory 
of history”.

25 Soulié, idem, vol. 2, p. 26.
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Fig. 6 – Jean Antoine Siméon Fort, Battle of Porto, 29 March 1809, 
09:00 in the morning, watercolour, 116 x 210 cm, 1842, Châteaux de Ver-
sailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo RMN – Gérard Blot). 
[Color image on page 293].

Fig. 7 – Jean Antoine Siméon Fort, Battle of Porto, 29 March 1809, 
15:00 in the afternoon, watercolour, 116 x 210 cm, 1842, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo RMN – Gérard Blot). 
[Color image on page 293].
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mies, several minor episodes spread over the grounds, and the 
clouds of artillery smoke indicating that the battle is going on.

The second watercolour depicts the disaster of the pontoon 
bridge. The river and the landscape take up most of the space 
of the composition, while the bridge itself is pushed towards the 
middle ground and the human figures are barely visible. Only 
upon closer examination, one can make out the people drown-
ing in the river, the bridge having collapsed at the level of the 
second pontoon and the cavalry charging across the river at the 
expense of the civilians trying to escape on foot. The caption it 
bears reads as follows: 

The fight continues in the interior of Porto…Meanwhile, 
the Portuguese are withdrawing on the bridge of the Douro 
that they try to break. At our approach the [Portuguese] ca- 
valry runs off and tramples underfoot the population forced 
to abandon their homes. The marshal duc de Dalmatie orders 
the inhabitants to be helped and saves a great number…The 
enemy looses 200 canons, 8000 soldiers and a great quan-
tity of drowned men. 

The description is as neutral as the depiction itself. The di- 
saster is nothing more than an objective fact that does not elicit 
any sentiment on part of its author. The contrast between this 
image and the ex-voto discussed above is stark. These images, 
separated only by three years, indicate the different reactions 
that were expected from their audiences (cool and detached 
observation from the French, compassionate sorrow from the 
Portuguese).26 Differences in style, format, function and recep-
tion reveal in this case the difference in perception – and re-
membrance – of the same event by the two former opponents.

* * *

To conclude: memory of the disaster of the pontoon bridge 
was perpetuated through its visual representation and written 
accounts. Although the first Portuguese reports of the fall of the 
city of Porto concentrated more on the reasons of its failure to 
resist the attack of the French, gradually the disaster became 

26 The Portuguese still light candles to commemorate the souls of the victims that 
perished that day on the bridge, in front of the low-relief sculpture of Teixeira Lopes (the 
father of the famous sculptor) that replaced the ex-voto on the ribeira towards the end 
of the century.
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one of the most marked events of the Peninsular War, one that 
always reminded the Portuguese of the atrocities they invariably 
associated with French occupation. On the other hand, the battle 
of Porto was remembered by the French as a great military vic-
tory, where the valour and humanity of the French soldiers was 
once more confirmed and praised. The images discussed in this 
article can be credited not just with reflecting this fundamental 
difference, but with helping to shape the ways the disaster was 
perceived and remembered by the Portuguese and the French.
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‘HAVEIS DE VER, TÃO SOMENTE, O QUE HAVEIS DE SER’: 
MEMóRIA E PERTENÇA EM ANGELA SANTA CLARA*

Maria de Deus Duarte
CETAPS

Um novo e inesperado autor calcou o tablado. Ainda 
hoje a gente se encolhe ao olhá-lo na cara. Cheira a 
terra e a suor, mas não hesita. Põe-se logo à disposição 
da dor. Dá o sangue e o pão da boca à Pátria oprimida.

Raul Brandão, El-Rei Junot (1912)

Vossemecê sabe lá, desde a Es panha até a esse fim do 
mundo da Rússia, como a gente se cobriu de glória! 
Quando era preciso marchar e morrer, lá iam, à frente, 
os Portugueses! Negros, alegres, tisnados do sol, com 
as barretinas de pele chapeadas de cobre, as baionetas 
adiante dos olhos, faiscando nas cargas, quantas vezes nós 
nos atirámos para a morte, a cantar as cantigas da nossa 
terra! E o Imperador − juro-lhe, mestre Brás, por estas três 
divisas! − já não via outra coisa senão os Portugueses!

Júlio Dantas, «O tambor». Pátria Portuguesa (1914)

1.

Não pode propriamente dizer-se que nos tempos que decor-
rem entre a ‘Questão Coimbrã’ e o início do século XX tenha 

* Projecto CETAPS: Portrayals of the Peninsular War. From the Novel to the Screen. 
Uma versão muito abreviada deste texto foi apresentada no 30.º Encontro da APEAA 
«Self, Memory, and Expression». Porto: FLUP, 20 de Fevereiro de 2009. Edição utilizada: 
Guilherme Read Cabral. Angela Santa Clara. Funchal: Comércio do Funchal, 1895. 
Abreviatura: ASC. Manteve-se a grafia original.
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existido uma extensa produção de carácter romanesco sobre 
a Guerra Peninsular, mas as Invasões Francesas serviram de 
inspiração a escritores portugueses de renome desde a década 
de 60 até à passagem do século.1 Porque a memória conhece 
fundamentalmente duas formas de legitimação, a histórica e a 
literária,2 a par da divulgação dos aspectos relativos às conse-
quências sociais e económicas desses combates hegemónicos, 
à dimensão diplomática e política da guerra, à constituição e 
logística dos exércitos ou às acções de generais célebres, a fic-
ção histórica publicada em Portugal nos finais do século XIX 
participou na reconstrução da memória da realidade através da 
modelização interactiva dos agentes desse momento crucial da 
história europeia. Se esses textos impressos se tornaram o lugar 
privilegiado da reinvenção de acções e vivências que a situação 
bélica coeva transfigurava, essa reinvenção, então sacralizada 
como tal, renasce hoje no domínio da investigação compara-
tista e sociológica através da inflação de catálogos temáticos, 
inventários de imagens, listagens de textos citados, paráfrases 
e citações (Pageaux, 2004: 133-4).

O tratamento romanesco de episódios em palco peninsular 
e da ampla temática da guerra contra Napoleão Bonaparte teve 
como pioneiro Arnaldo Gama (1828-69) com O Sargento-Mór de 
Vilar. Episódios da Invasão dos Franceses em 1809, publicado 
em 1863, e O Segredo do Abade, de 1864. O Sargento-Mór de 
Vilar funciona como intertexto do de Rebello da Silva (1822-71) 
A Casa dos Fantasmas. Episódio do Tempo dos Franceses (1865- 
-66), sobre a primeira invasão. Pinheiro Chagas (1842-95) trará 
a lume O Major Napoleão em 1867, O Monge do Bussaco (Episodio 
da Invasão Franceza) igualmente em 1867, e Os Guerrilheiros da 

1 Esta temática tem lugar em obras de Arnaldo Gama, Camilo Castelo Branco, 
Manuel Joaquim Pinheiro Chagas, Luiz Rebello da Silva, Alberto Pimentel, Carlos Malheiro 
Dias, Conde de Ficalho, Campos Junior, Júlio Dantas, Aquilino Ribeiro, Mário Moutinho,  
A. Sousa e Silva, Fonseca Benevides, ou Tomáz de Figueiredo. Alguns ficcionistas por-
tugueses trataram também a Guerra Peninsular em textos históricos e ensaísticos: Raul 
Brandão, El-Rei Junot; Abel Botelho, A Península Ibérica Contra Napoleão; João Grave,  
O Passado; Pinheiro Chagas, Migalhas de História Portuguesa. Mais recentemente, o con-
flito armado de há duzentos anos foi revisitado por escritores como Álvaro Guerra, Mário 
Cláudio, Vasco Graça Moura, Helena Rainha Coelho, José Norton, Teresa Castro D’Aire, 
José Marques Vidal, Helena Campos Henriques, João Poole da Costa, Lourenço Pereira 
Coutinho, e outros. A batalha do Buçaco foi recentemente recriada no âmbito da adapta-
ção ao cinema da obra camiliana Mistérios de Lisboa, produção portuguesa de dimensão 
internacional com realização de Raoul Ruiz e Paulo Branco, argumento de Carlos Saboga 
(Clap filmes, 2009).

2 Cf. Pierre Nora. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire». Represen- 
tations. N.º 26. Special Issue: ‘Memory and Counter-Memory’ (Spring, 1989): 24.



71

Morte em 1873. É também de 1873 O Anel Misterioso. Biografia 
de José das Desgraças, de Alberto Pimentel (1849-1925). Em 
1895 publica-se o texto que nos irá ocupar, Angela Santa Clara, 
de Guilherme Read Cabral (Portsmouth, 24.8.1821−Ponta 
Delgada, 18.6.1897); tendo a sua própria idiossincrasia, esta 
narrativa, com pretensões a romance histórico (como o autor 
anuncia no início da obra), insere-se na continuidade de docu-
mentos imagológicos das Invasões com referentes extratextuais 
de carácter regional, dando sentido à experiência da ocupação 
do Funchal pelo exército britânico.

O ávido domínio do património cultural e do legado histórico 
nacionais, a vasta erudição, e a capacidade de reflexão sobre 
a realidade coeva espelham-se nos trabalhos de Read Cabral 
de pendor historicista, mas grandeza literária discutível, como 
Revista Geral de Historia Antiga e Moderna, Em Uma Serie de 
Cartas; A Sua Alteza Real 3 e Glória e Primores de Portugal.4 
Membro do Gremio Trovador açoriano, Read Cabral reparti-
rá ainda os seus interesses pedagógicos pelo drama, juris-
prudência, governação (Governador Civil do distrito da Horta 
em 1893-4), exaltação da paisagem ameaçada, horticultura e 
jardinagem,5 tendo sido membro da RACAP6 e redactor e pro-

3 A Sua Alteza Real o Serenissimo Senhor Infante D. Affonso Henriques Duque do 
Porto. Dedica e Consagra com Previa Licença e Com o Mais Profundo Respeito. O Auctor. 
Lisboa: Typographia das Horas Românticas, 18—.

4 Gloria e Primores de Portugal. Por Guilherme Read Cabral. Comendador da Ordem 
de Christo e Cavaleiro de Torre e Espada. Porto: Typographia da Casa Editora Alcino 
Aranha 6 C.ª, 1889?. Cf. os encómios − «A restauração de 1640»; «D. Maria Pia de 
Saboia. A Sua Magestade A Rainha, Por Ocasiao do Benefício a Favor das Victimas das 
Inundaçoes em Portugal, no Theatro de Ponta Delgada»; «Ao senhor D. Pedro V»; «Eu Não 
Sei Qual Mais Pranteie! Á Morte de Sua Magestade a Rainha, a Senhora D. Estephania»: 
pp. 7-9, 21-27, 50-53, 62-65. Refiram-se ainda outras obras: No Tejo: Grinalda Literaria 
(Publicação de Caridade). Lisboa: [s.n], 1887; Herança Abençoada (Romance). Ponta 
Delgada: Tipographia Elzeviriana, 1896; No Interior da Terra e nas Profundezas do Mar: 
Romance Scientifico. Ponta Delgada: Tipographia Elzeveriana, 1897.

5 Cf. a propósito: Pedro da Silveira. Antologia da Poesia Açoriana, do século 18 a 
1975. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1977; Livro de Notas de Guilherme Read Cabral 
(1843-44); «Carta de Guilherme Read Cabral sobre uma nova Videira e o Phylloxera», in 
José Marques Loureiro (Prop.) Jornal de Horticultura Practica. Premiado na exposição 
Horticola de Lisboa de 1870 e na de Gand de 1871 com Medalhas, de Prata. Volume IV. 
Porto: Typographia Luso-Britannica, Dezembro de 1873; e Isabel Soares de Albergaria. 
Quintas e Jardins da Ilha de São Miguel 1785-1885. Dissertação de Mestrado em Histó-
ria de Arte Contemporânea. Lisboa: FCSH-UNL, 1996.

6 Real Associação Central de Agricultura Portuguesa (cf. lista de membros de 1881). 
Foram-lhe igualmente atribuídos os títulos de: Cavaleiro da Antiga e Muito Nobre Ordem 
de Torre e Espada, Do Valor, Lealdade, e Mérito; Governador Civil da Horta; Director 
da Alfândega de Ponta Delgada; Membro Correspondente da Academia Philomatica do 
Rio de Janeiro.
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prietário da publicação mensal O Cultivador − “[o] digésto das 
melhores publicações modernas dos paizes mais adiantados na 
grande e primeira de todas as sciencias, a cultura da terra”.7 
Na sequência de obras que não procuram o êxito editorial, po-
pularidade ou lucro, mas esmaltam com brilho a História de 
Portugal, os mitos culturais, a dimensão subjectivista e o objec-
tivo a alcançar − “Facilitar a acquisição e reminiscência da parte 
mais importante, interessante, e de facto a única essencial de 
conhecimentos” −,8 Read Cabral centra-se na actuação no pre-
sente9 e na investigação do passado da Madeira e dos Açores, 
aliando ao seu olhar retrospectivo fontes documentais, ficção e 
poesia − a última, na linha de Castilho − em Nelson, Em Pleno 
Atlântico10 e Angela Santa Clara. 

Magma anacrónico veiculado por um frasismo demasiado 
imaginoso, Angela Santa Clara mistura, qual epopeia, os feitos 
do génio conquistador luso e os actos patrióticos e heróicos, 
entrecruza História, lendas, mitos, redes de alusões e graus 
de adesão diferentes a Shakespeare, Camilo e às Cartas Portu-
guesas setecentistas, relativamente às quais pressentimos in-
versões constitutivas e a actualização de um enredo que pode 
tornar-se exemplar. Deste modo, os relatos da peste de 1523 
a 1538 (ASC: 59), do ataque dos corsários franceses ao Fun-
chal em 1566 (ASC: 50-60) − durante os quais pilharam o con-
vento fundado pelo filho do descobridor João Gonçalves Zarco, 
João Gonçalves da Câmara, causando grande estrago em Santa 
Clara e praticando todo o tipo de vandalismo −, das inunda-
ções de 1803 no Funchal (ASC: 100-103), e a discussão acerca 
do lendário descobrimento da Madeira por Robert(o) Machim e 
Anna d’Arfet (ASC: 44-46), dão depois lugar ao aparecimento do 
tempo da acção bélica que, entre nós, ficaria conhecida como 
1.ª Invasão Francesa, tempo que necessariamente enquadra a 
trama, ultra-romântica, dos desenganos que unem e separam 

7 O Cultivador: Periodico Agricola, Publicado Mensalmente. Ponta Delgada: [s.n], 
1873, 1.º Anno, n.º1, 15 de Janeiro de 1873: 1.

8 ‘Prefácio’ a Revista Geral de Historia Antiga e Moderna. Em Uma Serie de Cartas. 
Com Reflexões Sobre as Causas e Consequencias D’Aquelles Acontecimentos que Teem 
Produzido Mudanças Notaveis No Estado Geral da Humanidade. Pelo Auctor da Revis-
ta Geographica e Historica do Mundo; Das Cartas Sobre o Estudo Político da Europa;  
Da Historia Natural, Etc, Etc. Versão de Guilherme Read Cabral. Membro Correspon-
dente da Academia Philomatica do Rio de Janeiro. Ponta Delgada: Typograhia de Manoel 
Corrêa Botelho, 1875: 4: iv.

9 Compendio da Legislação Fiscal. Por Guilherme Read Cabral. Cavaleiro da Antiga e 
Muito Nobre Ordem de Torre e Espada, Do Valor, Lealdade, e Merito. Director da Alfandega 
de Ponta Delgada. Ponta Delgada: Typograhia de Manoel Corrêa Botelho, 1869.

10 Em Pleno Atlântico Ponta Delgada: Typograhia de Manoel Corrêa Botelho, 1879.
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a jovem de quinze anos Angela de Ornelas e o oficial Sir George 
Glendover. 

À época do primeiro encontro entre os enamorados, 1801, 
a mais antiga das nossas colónias desenvolvera-se como para-
gem obrigatória para os barcos que circulavam nas principais 
rotas atlânticas e transoceânicas, afirmando-se como periferia 
da poderosa Europa, mas, em simultâneo, como micro-cen-
tro, como ponto de ancoragem estratégica e porto de abrigo 
dos que pretendiam alcançar os vários continentes. Porém, a 
rota portuguesa, em oposição à das Canárias, tornara-se so-
bremaneira inglesa a partir do século XVIII, o que sustenta a 
presença da personagem Glendover naquelas paragens: os in-
gleses monopolizavam o comércio, as agências de navegação, 
os vinhos, o câmbio.11 O líder de várias centenas de oficiais 
britânicos escolhidos para a ocupação da Madeira em 1807 foi 
um militar em ascensão proveniente do meio anglo-irlandês 
absolutista que sustentaria Wellington e Castlereagh, o firme e 
disciplinador Major-General William Carr Beresford; esta esco-
lha espelha a dimensão do capital simbólico da ilha: é sabido 
que, enquanto Marechal, Beresford viria depois a assumir o 
comando em chefe do exército português, enfrentando a inva-
são de Nicolas Soult.

A maior parte das narrativas anteriormente referidas pre-
tende assumir-se como romance histórico e escola de heroísmo 
sustentada pela recriação do drama verídico das Invasões: um 
arquivo desse passado − ressuscitado pela memória − que ilumi-
na o futuro, combinando os bens simbólicos com as estruturas 
sociais. Nas intrigas, o dilema amoroso particular das persona-
gens principais − modelos potenciais de género e tipos de uma 
identidade genealógica e rácica −,12 funde-se com personagens 
referenciais ou figuras que se relacionam com as guerras penin-
sulares, as informações estratégico-militares, a textura da vida 
colectiva e o contexto político do enredo. São narrativas que 
confiam nas palavras para ensinar, e se alimentam do interes- 
se de um público cativado por figuras históricas que (re)conhe-
cia no enquadramento das acções militares na Península e pela 
cumplicidade que a (re)elaboração emocionante desse passa-

11 Cf.: Jacques Godechot. Histoire de l’Atlantique. s/l.: Bordas, 1947, 364; Jorge 
Borges de Macedo, et al. «Les routes portugaises de l’Atlantique». Las Rutas del Atlântico. 
Trabajos del 9.º Colóquio Internacional de História Marítima. FFLUS: Sevilha, 1969, 139- 
-161. Albert Silbert. Un Carrefour de l’Atlantique. Madère (1640-1820). Lisboa: Império 
(reeditado pelo CEHA, em edição bilingue) [1954], 1997.

12 Veja-se Duarte, 2008. 
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do histórico permitia; não podem pois inserir-se na metaficção 
historiográfica pós-moderna ou na crítica à História, mas sim 
numa concepção pedagógica da escrita, sustentada, de forma 
lata, por uma visão aristotélica, como afirma Read Cabral:

O romance não é mais que uma effusão da imaginação. 
Elle descreve em varias cores as obras, os soffrimentos, ou 
os successos de imaginários personagens. A historia, pelo 
contrario, relata as acções dos homens que realmente exis-
tiram, e mostra o que soffreram e o que fizeram. O romance 
descreve o homem tal como podia ou devia ser.13

Vistas sob uma perspectiva sincrónica, verificamos que o 
fundo histórico destas narrativas se serve de episódios marcan-
tes das campanhas napoleónicas, da dureza de condições da 
paisanagem sanguinária, de paradigmas relativos à organização 
social e aos modelos de género e conduta à época do conflito, 
mas, também, do modo como os vários combates vieram intro-
duzir mudanças muito rápidas de paradigma, já que, no contex-
to das discordâncias e dos abalos inerentes à Revolução de 1789 
e à posterior ascensão de Napoleão Bonaparte, a Europa vira 
pulverizarem-se doutrinas e comportamentos, convenções, se-
parações geográficas e étnicas universalmente aceites na velha  
ordem estabelecida ao longo de séculos, mutações aceleradas 
por uma ‘guerra total’ que arrasou tronos e Estados, esmaga-
dos pelas hostes da Grande Armeé, e na qual se movimentaram 
massas populacionais de uma forma jamais vista, como explici-
ta o narrador de Angela Santa Clara:

(…) Um só homem, pela sua ambição é o flagelo da Euro-
pa; mas a sua vontade esmaga tudo o que se lhe opõe. É um 
poder que não parece ser humano.

Não sei se a França o teme; se o respeita; se o odeia; se 
o adora!

É um mito!
É a encarnação do bem e do mal (ASC: 91)

Durante os conturbados anos de 1799-1807 foram já mi-
lhões os protagonistas impotentes perante uma guerra de ex-
termínio e o desabar de um mundo que, para a imensa maioria, 
era fruto de uma ordem natural ou divina, com as sucessivas 

13 Guilherme Read Cabral. «Carta Primeira». Revista Geral de Historia Antiga e 
Moderna. Op. cit.: 4.
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acções da anexação do Piemonte e de Parma (1802), a ocupação 
de Viena (1805), de Berlim (1806), a anexação da Holanda e a 
destituição da Casa de Orange (1806), a deposição dos Bourbon 
de Nápoles (1806) e a destruição da frota dinamarquesa e bom-
bardeamento de Copenhaga pela armada britânica devido ao 
alinhamento da Dinamarca com a França (1807).

As tentativas de impedir a implantação de uma monarquia 
satélite do Império e, por outro lado, de manter a neutralidade 
de Portugal durante todo este conflito no início do século XIX, 
encontraram grandes obstáculos de concretização. Em primeiro 
lugar, porque a capacidade estratégico-militar de Bonaparte, a 
devoção sem limites dos homens pelo futuro Imperador, e a de-
terminação dos seus generais, fizeram dissipar qualquer espe-
rança de estabelecimento de alianças consistentes, susceptíveis 
de permitir a contenção do expansionismo napoleónico, que não 
garantia a criação de uma nova ordem negociada e aceite pelos 
vários Estados, já em contenda. Depois, o nosso Reino parecia 
condenado a subjugar-se ao poder francês por incapacidade bé-
lica e alinhamento ideológico, não revelando a Grã-Bretanha a 
resposta militar necessária para enfrentar sozinha a França em 
solo europeu:

(…) Querem a guerra? Dizia Napoleão. Combater-se-á 
até à ruína de uma das nações.

Os senhores possuem uma marinha que não posso 
igualar em dez anos de esforços; mas eu tenho 5000:000 
homens prontos a marchar para onde eu quizer.

Se os senhores dominam os mares, eu domino a terra; 
portanto, em vez de degladiarmos, dêmos as mãos e ditemos 
a lei ao mundo. 

A flotilha com que o primeiro cônsul pretendia alcançar 
as costas da Inglaterra, aproveitando um dia de nevoeiro 
para não ser conhecido o ponto de desembarque, deveria 
compor-se de canhoeiras e outras embarcações de fundo 
chato a remos e á vela, em numero superior a 2000, cons-
truídas em diferentes portos e rios da França e da Holanda, 
e costeariam o litoral francez protegidas pelas fortificações 
de terra e navios de guerra, até ao porto de Bolonha, ponto 
de reunião geral.

Uma empresa desta magnitude exigia enormes cabedais 
para o que a França não estava preparada e urgia obtê-los.

Setenta mil homens do exercito francez foram mandados 
ocupar a Holanda, Génova, a Toscana, a Suissa, Nápoles e 
o Hannover, devendo ser sustentados à custa destes países, 
aliviando assim o tesouro francez.
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A Hespanha foi obrigada a contribuir com 72 milhões de 
francos e Portugal com 16 milhões.

Por outro lado, a Inglaterra, ameaçada por uma invasão 
sem puder prever o ponto de desembarque, apressou a sua 
defesa, aumentou o seu exercito, ajuntou-lhe as reservas e 
creou corpos de milícias, policiando as costas com os na-
vios da sua esquadra e vigiando os movimentos da Bolonha. 
Teve também de contrair para estas novas despezas um em-
prestimo de 300 milhões.

Tal era nessa época e estado da França, envolvida numa 
guerra de extermínio. (ASC: 64-65)

Portugal pendeu para a fidelidade à já antiga aliança com 
a Grã-Bretanha, que em 1807, e após o decretar do Bloqueio 
Continental, se encontraria ameaçada e sem aliados de peso na 
Europa que garantissem o travar das ambições expansionistas 
da França: “Napoleão, o génio indómito da guerra / Encontra em 
Nelson, seu rival no mar e na terra”.14 Tendo-se tornado clara 
quer a dependência portuguesa do comércio além-mar, quer a 
supremacia britânica nos mares, considerou-se qualquer apro-
ximação à política napoleónica como um catalisador da perda 
imediata das nossas possessões ultramarinas: 

Da França e Hespanha, ‘stão as ‘squadras a pairar, 
Buscando a esquadra ingleza junto a Trafalgar;
E Nelson que as procura, em Trafalgar também, 
Dobrou o cabo e ao seu encontro vem.
A França quer, e quer a Hespanha, aniquilar
O predomínio inglez que avassallava o mar; 
E sup’rior em força, contam conseguir
Revindicar a perda enorme em Aboukir.
Mas Nelson põe em campo nova theoria
Fazendo à mastreação somente, a pontaria:
Então, destroços mil, com hórrido fragor,
Espalham no convez desordem e terror.15

Eram bem conhecidas as ambições de uma nova e efectiva 
hegemonia imperial e os sonhos expansionistas dos britânicos, 
sem adversários após Trafalgar (1805), sobretudo relativamente 
à América do Sul, no rescaldo da perda recente das Colónias 

14 Guilherme Read Cabral. Nelson. Epopeia Dedicada a Sua Magestade a Rainha da 
Gran-Bretanha e Imperatriz das Indias. S. l.: [s.n.], 18—: 1.

15 Guilherme Read Cabral. Nelson. Op. cit.: 3.
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Norte-americanas. Estes não tardariam em proceder à ocupa-
ção ou anexação de Goa, Macau e da Madeira, representando a 
1.ª Invasão Francesa para esta ilha um período de visibilidade 
na História da Europa associado ao poder britânico e ao mo-
vimento global das tropas de Sua Majestade visando a derrota 
das forças de Napoleão e o travejamento das condições subja-
centes a uma política imperial que, tendo já tradição no século 
XVIII, iria consolidar-se durante o século XIX:

— (…) A mim cheira-me que o cuter não vem de Lisboa, 
mas sim da Inglaterra. (…) Eles já estão de posse das forta-
lezas, e se essa tropa não nos tem incomodado muito é por 
manha.

Diz-se que a Inglaterra quer a ilha para si, pois é muito 
rica, com bons vinhos, e que em sendo deles, o terão mais 
barato; que lá na sua terra há gente de mais, e que nós te-
mos o Brazil que tem gente de menos, para onde podemos 
ir, por bem, ou por mal. (ASC: 81)

De sublinhar, neste passo, que, embora descomedida nas 
palavras e desconhecedora do real poder do pavilhão que vê nos 
navios de linha e de transporte, a personagem de Angela Santa 
Clara revela, nesta imagem-argumento da ambição britânica, a 
unidade passional que habita o espírito popular, mostrando-se 
certa no prognóstico da “benigna protecção”, e acutilante na 
análise da ruína da economia do país e, em particular, do co-
mércio madeirense.

Se a visão expansionista de Bonaparte colocara a ilha portu-
guesa como alvo preferencial, esta surgia também como preocu-
pação de primeira ordem da parte dos britânicos, conhecedores 
da atitude da Espanha, que usaria as Canárias como entre-
posto dos rendimentos vindos da América; a ameaça espanhola 
justificou a proposta de ocupação imediata da Madeira, pois 
estava em causa a distribuição do poder no Atlântico. O temor 
da eficácia da artilharia da Royal Navy sob as ordens do Co-
mandante Bowen sustentou a ocupação, serena, por cerca de 
4000 homens comandados pelo Coronel William Henry Clinton 
− que permaneceria no Funchal entre Julho de 1801 e Janeiro 
de 1802 −, situação que se solveria com a Paz de Amiens:

Na manhã de 24 de Julho de 1801, fundeava na baía do 
Funchal uma divisão naval ingleza composta da nau de li-
nha “Argo”; da fragata “Carrisford” e da canhoeira “Falcon”, 
comboiando os transportes “Cignet”, “Warrior”, “Alexander”, 
“Magestic” e “Champion” que conduziam a seu bordo perto 
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de 4.000 homens de tropa de desembarque, sob o comando 
do coronel Henrique Clinton, um dos mais distintos do exer-
cito britânico. (ASC: 9)16

A Madeira seria novamente tomada pelos ingleses em 24 de 
Dezembro de 1807: “Sua magestade britannica, enquanto as 
suas tropas a occuparem, reservará o uso de tal propriedade, 
e as rendas públicas da ilha serão applicadas à manutenção 
dos estabelecimentos civis e militares.”17 Em Novembro desse 
ano, pouco tempo antes da proposta de Capitulação, a saída 
de Lisboa já se encontrava dificultada pela grandiosa esquadra 
britânica que aguardava a clarificação da atitude do Governo 
português, o qual protelaria a decisão final tentando obter uma 
neutralidade bem negociada, impasse que poderia ter conduzido  
a um fatal epílogo: a destruição da frota portuguesa, a captu-
ra do Príncipe, e a consequente tomada da capital. Receava- 
-se o rápido avanço das tropas napoleónicas do General Jean- 
-Andoche Junot (1771-1813) e era urgente a concretização do 
que fora acordado na Convenção Secreta Luso-britânica (22 de 
Outubro de 1807), na qual se indicava a transferência da famí-
lia real e do Governo para o Rio de Janeiro. Em 7 de Dezembro, 
já a bordo da nau Príncipe Real, Nuno da Silva Telles, Marquês 
de Vagos, assinaria o aviso régio no qual se pedia ao Funchal 
“toda a promptidão e efficacia, a prover de Agenda, e Refrescos, 
a Nau Inglesa Londres, assim como todas as mais Embarca- 
çoens de guerra suas Subalternas, que por ahi passão”.18 A de-
claração de guerra à França − assinada pelo Regente já longe 
da capital −, permitiu a manutenção da legitimidade do Estado 

16 Cf. ofício assinado por Dom José Manuel da Câmara, Governador, e Cap.º 
General da Ilha da Madeira e Porto Santo relativo à ocupação de 1801: “Em o dia 24 
de Julho do anno de mil oitocentos e hum, chegou a este Porto do Funchal, Capital 
da Ilha da Madeira, a mais antiga Colónia dos domínios Ultramarinos, pertencente 
ao Príncipe Regente Nosso Snr. Huma Devisão composta de hua Nao de Linha, hua 
Fragata e hum Bergantim, digo Transporte, cuja força cobria sinco Navios em q. vem 
de Tropa Auxiliar tres para quatro mil homens que, segundo o atestado junto são 
destinados por Sua Magd.e Britânica em auxilio Sua Alteza Real o Principe Regente 
Nosso Senhor.” Apud António Pedro Vicente. «Inglaterra e as Ilhas Atlânticas na Época 
das Invasões Francesas. Acções na Madeira (1807-1808). Anexo I. i.». Conferência 
proferida na Universidade de Évora em 27 de Junho de 1989. Sep. U. Évora: [s.n.], 
1990: 63.

17 Cf.: Capitulação assinada pelo Governador e Capitão-geral Pedro Fagundes 
Bacellar de Antas e Menezes, em 26 de Dezembro de 1807. Apud António Pedro Vicente. 
Op. cit., Anexo III: 70.

18 Cf. ofício régio de 7 de Dezembro de 1807. Apud António Pedro Vicente. Op. cit., 
Anexo II: 68.
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português como entidade soberana, dando azo à nossa presen-
ça no Congresso de Viena ao lado da Inglaterra, Rússia, Áustria, 
Prússia, França e Espanha, um momento alto da aliança luso- 
-britânica. 

2.

Como documento imagológico da presença britânica na 
Guerra Peninsular, Angela Santa Clara desloca inesperadamen-
te a efabulação das Invasões para um micro-centro, à primeira 
vista, imprevisto, provinciano e (ultra)periférico: o Funchal. 

Mas que razão o autentifica, o que o torna semelhante a 
outros, ou original?

Ocupada por militares britânicos em 1801 − na sequência 
dos actos que alguns historiadores consideram como a verdadei-
ra 1.ª Invasão Francesa (Vicente, 2007) −, em menos de uma dé-
cada a Madeira aumentaria a sua visibilidade na política exter-
na europeia e na defesa dos interesses britânicos no Atlântico, 
à escala global,19 sobretudo em 1807, cerca de um mês depois 
de a Corte bragantina aí ter passado na esquadra a caminho do 
Rio de Janeiro, viagem que, sob uma perspectiva económica e 
comercial, proporcionaria aos exportadores ingleses um contac-
to mais directo com o Brasil, suprimindo as demoras e compli-
cações da intermediação de Lisboa. Encontrar-se-ia muito além 
da relevância que já detinha como ponto de apoio material, de 
internamento de doentes, e de (re)abastecimento e retaguarda 
para a Royal Navy, impedindo a execução dos movimentos na-
vais franceses. Contudo, numa primeira leitura, o objectivo ini-
cial de Angela Santa Clara não seria a efabulação da 1.ª Invasão 
e das “circunstancias de tanta crize”,20 mas o relato privilegiado 
da ajuda dada às populações da Horta e Angra pelos naturais 

19 Em 1809, o cônsul da Grã-Bretanha William Harding Read, residente em  
S. Miguel, manifestara grande interesse pela construção de outra base de apoio, um 
porto artificial em Ponta Delgada, proposta recusada pelo nosso Governo. As obras 
do “primeiro trabalho hydraulico d’importancia do paiz” começariam apenas em 1869: 
Guilherme Read Cabral. «O Porto Artificial». Madeira e Açores. A seu sobrinho Conde de 
Thomar. D. Par do Reino, Por sucessão. Dedica estas Paginas Descriptivas da Ilha de São 
Miguel. O Auctor. Em testemunho de Extremo Affecto». In Gloria e Primores de Portugal. 
Porto: Alcino Aranha & C.ª: 1889?, 156. Cf., ainda a biografia de José Ben-Saude, cola-
borador de O Cultivador: La vie de Jose Bensaude Par Alfred Bensaude. Professeur à la 
retraite. Directeur honoraire de L’ Instituto Superior Técnico de Lisbonne, etc….Trad. 
Olivier Bensaude. Porto: 1936 [Paris: 2000]: 43.

20 Cf. ofício do Governador para o Visconde de Anadia de 15.10.1808. Apud António 
Pedro Vicente. Op. cit., Anexo V: 73.
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do Funchal e Faial no rescaldo do violento ciclone que dolorosa-
mente vitimara as primeiras em 1893 e lhes destruíra a cadeia 
alimentar, como declara a voz autoral na ‘Dedicatória’:

(…) permitam-me que em comemoração desses valiosos 
socorros (…) lhes dedique este humilde trabalho, em grande 
parte histórico, amenisado por um episódio romantico fun-
dado num facto verídico que se deu no Convento de Santa 
Clara. (ASC: 4; itálico nosso). 

Porém, este registo inicial de um episódio trágico e recen-
te − mas particular −, da memória colectiva dos Açores e da 
Madeira, dá lugar a uma longa efabulação que acolhe episódios 
de obscura localização na história mais geral da última ilha; al-
guns excertos de Luz Soriano e Henri Martin; a referência a um 
largo espectro temporal que permite o enquadramento da pre-
sença das forças militares britânicas no contexto das Guerras 
Napoleónicas; e os meandros da paixão da gentil Angela de 
Ornelas por Sir George Glendover no seio de uma sociedade fe-
chada e ainda sustentada pela trindade do proprietário fundiá- 
rio/gleba de colonos/camponês assalariado, que O Cultivador 
tão bem revela.

Ocupada de 1801 a 1802, como vimos, a Madeira é tomada 
cinco anos depois por militares ingleses liderados por Beresford 
e pelo Almirante Sir Samuel Hood, sem estes terem como base 
qualquer acordo. A primeira consequência efectiva desta segun-
da presença na ilha foi ter deixado de ser portuguesa três dias 
depois, passando a possessão britânica sem resistência: “o mais 
suave possível, não se subtrahindo á menor demonstração”.21  
A população alheia à teia dos interesses comerciais e sociais 
britânicos oscilou entre a deferência e a submissão − “(…) Eu 
sirvo uma casa inglesa e muito boa gente que ela é. Deus a 
favoreça que não lhe quero senão bem, pois devo-lhe muita 
amizade e favores.” (ASC: 83) −, mas nunca aceitou completa-
mente tal situação, que fornecia a moldura perfeita para juntar 
à asfixia da concorrência e à exploração económica a falta de 
liberdade:

— (…) Olhe; tio José; eu por minha vontade nunca essas 
fardas vermelhas tinham posto cá o pé; era ter tocado a re-

21 Cf. ofício do Governador para o Visconde de Anadia acerca do Governo de 
Beresford depois da Capitulação de 5.2.1808. Apud António Pedro Vicente. Op. cit., 
Anexo IV: 71.
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bate e faze-los voltar para bordo dos seus navios quando as 
lanchas fossem chegando á praia.

— Sem artilheria! Tia Barbora.
— Artilharia! Para quê? Que melhor artilharia queremos 

que a que temos à mão, e bastante para metralhar todos os 
exércitos do mundo!

Não há fortaleza que valha uma praia de calhaus como a 
nossa. Cada pedregulho destes é uma bala.

— Sim! E enquanto nós os apedrejavamos, varriam eles 
a praia. A tia não sabe que o pelouro chega mais longe que 
a pedra?

— E nós fazíamos barricadas nas ruas como já ouvi fi-
zeram há anos em Paris, e o povo venceu a tropa. (ASC: 81; 
itálico nosso)

É decerto interessante verificar que, na ficção, a voz desta  
revolta popular é feminina; mas de pouco lhe teria valido a pedra 
rija, já que a canhonada destruiria pomares, hortas, vinhas, ba-
nanais, e as cinzas e lapilli da cantaria mole das habitações mais 
modestas, e não a cantaria rija dos afortunados. Sem grandes 
gestos cerimoniais, iniciativas jacobinas, ou violenta comoção 
da paisanada, os descontentes só viram devolvida a soberania 
em Março/Abril de 1808, por entre impasses e atrasos, quando 
o Governo britânico decidiu restituir a administração política 
da ilha à Coroa portuguesa, retendo, no entanto, tudo o que 
dissesse respeito ao poder militar, através de um Tratado, assi-
nado em Londres, no dia 16 de Março de 1808. Na verdade, só 
a partir de então a Madeira deixou de considerar-se como uma 
possessão britânica e passou a estar formalmente ocupada, até 
Outubro de 1814. 

Na estratégia construtiva do romance, a passagem deste 
complexo contexto histórico, telegraficamente aludido, para a 
intriga centrada nos desamores de Angela de Ornelas torna-se 
verosímil através da observação por parte do autor-narrador, 
logo no início do texto, de uma estranha campa secular com 
duas cruzes, colocadas lado a lado, que prenunciariam o si-
mulacro de sentimentos melancólicos e macabros, ao gosto do 
espírito romântico. Adquirem, porém, uma irradiação secreta e 
subterrânea (Brunel, 2004: 23) que parece levar-nos ao âma-
go do romance: “Aqui jaz a Soror, Angela Santa Clara.— Orai.” 
(ASC: 5). 

As cruzes encontram-se num campo sagrado que, em prin-
cípio, deveria apenas acolher os restos mortais de irmãs de San-
ta Clara e das monjas transferidas pomposamente e em procis-
são “de cruz alçada” do Convento da Encarnação, por ocasião 
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da chegada dos britânicos ao Funchal, em 1807.22 Encimam a 
sepultura que lembra uma aliança sentimental infeliz, só co-
nhecida por tradição −“[que] quando esta geração tiver passado, 
e com ela a nossa Ordem, ficará esquecida para sempre” (ASC: 
6) −, a página negra que emerge da história verídica do conven-
to de Santa Clara ao tempo da ocupação. Trata-se da memó-
ria de um avassalador e trágico amor, que desapareceria se o 
autor-narrador, demovido pela Madre Abadessa e acautelado 
por várias missivas amorosas, não se tivesse decidido a contá- 
-lo aos leitores para memória futura. Certo de que a construção 
narrativa dará sentido a um passado histórico que ela mesma 
(re)efabula, o autor, omnipresente, revela um narrador inseguro 
do talento para revelar a persona que se esconde sob a terra, ou 
interpretar o alcance do que a singela campa representa:

(…) nunca descobri em mim a bossa de romancista.
(…) Poucos teem o voo da águia e nem por isso deixam 

de experimentar as azas. Solte as suas ao azár, e transmita 
á posteridade este poema de um santo amor, que aliás, terá 
de morrer comigo, pois que só eu o conheço em todas as 
suas minudencias. Promete? (ASC: 7)

Consequentemente, Angela Santa Clara pretende registar 
inicialmente a dolorosa catástrofe de 1893 para memória futu-
ra: ensinar a recordar e lembrar como esquecer. Mas da com- 
preensão do contexto histórico e da reavaliação da Grã-Bretanha 
e do imperialismo vitoriano resulta o facto de ser um discurso 
escrito sob o pressentimento de nova catástrofe, mais vasta − a 
discussão da soberania dos espaços portugueses. 

A História parece repetir-se nos finais do século XIX, quan-
do, incapaz de gerir as possessões coloniais, Portugal revelará a 
sua pequenez europeia e verá surgir com o Ultimatum a possi-
bilidade de nova investida à escala transoceânica. A década de 
noventa dá assim origem a textos de pendor nacionalista como 
o que presentemente evocamos, que recuperam a epopeia lusa 
de outrora – Descobrimentos; caravelas da barra do Tejo a Goa 
e Macau; rufar de caixas de guerra, clarins e toques jubilosos 

22 Veja-se: Rui Carita. «A Ilha da Madeira e as Invasões Francesas. A Ocupação da 
Madeira pelos Ingleses em 1807». A Guerra Peninsular. Perspectivas Multidisciplinares. 
Actas do Congresso Internacional e Interdisciplinar Evocativo da Guerra Peninsular 
Integrando o XVII Colóquio de História Militar nos 200 Anos das Invasões Napoleónicas 
em Portugal. Coord. Maria Leonor Machado de Sousa Vol. I. Lisboa: Caleidoscópio – 
Edição e Artes Gráficas [2007], 2008: 7.
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de campanários –, evidenciando a memória da grandeza mani-
festada na vitória contra o jugo napoleónico numa antecipação 
de um futuro combate político e diplomático que, na passagem 
do século XIX, poderia pôr a identidade da pátria novamente em 
perigo:

Paiz encantador, que tem na sua frente
O Atlântico soberbo e o splendido occidente, 
Um porto sem igual, um clima abençoado,
Reclama possessões p’ra ser um grande estado.23

Assim, é o que a memória e a crença popular legitimaram 
sobre a paixão de Angela o que toma de assalto o plano mais 
geral da narrativa, assente, de raspão, na história verídica do 
arquipélago da Madeira e de Santa Clara; depois, a narração 
espraia-se sobre o destino da jovem desde a tomada do Funchal 
pelas tropas britânicas em 1801, na sequência do deslumbra-
mento e fascínio pelo militar inglês, num registo próximo da 
‘distância máxima’ (Pavel, 1996: 2003) que não privilegia descri-
ções intimistas. Se George é o estereótipo do militar britânico, 
Angela exemplifica a construção cultural do feminino no fim do 
século XIX, e institui-se como (re)exploração do mito da mulher 
louçã tragicamente abandonada por um cruel fado que impede o 
acesso à plenitude amorosa, a fruição dos prazeres quotidianos 
e o afecto exclusivo. Reunindo, portanto, o consenso sociocultu-
ral oitocentista, é superiormente pintada no quádruplo retrato 
esperado − bela, saudável, emotiva e apenas levemente sensual, 
de acordo com o modelo de género, a retórica ao tempo da es-
crita (que enaltecia portes de lírio, colos de mármore, ladies e 
misses de olho azul), e o irrepreensível edifício das convenções 
da aristocracia agrária madeirense:24

Seus fartos cabelos eram desse louro desluzido da cor 
dos trigais amadurecidos pelos soes de Julho e ondulados, 
como as searas quando se recurvam ao embate das brizas 
da manhã.

Os olhos, meigos como os da gazela, um tanto reentran-
tes, líquidos e profundos como as azuladas aguas dos mares 
naquelas paragens oceânicas, e scismadores como deveriam 

23 Guilherme Read Cabral. A Sua Alteza Real o Serenissimo Senhor… . Op. cit.: 7.
24 Leiam-se os textos de Em Pleno Atlântico «Flores e Amores»; «A Capricho»; 

«Innocencia»; «A Morena»; «Mulher Fatal»; «Os seus Olhos», páginas 18, 19, 120-21, 131- 
-32, 33-39, e 49-50.
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ser os do Arcanjo Gabriel fitos no menino Deus, recem-nas-
cido, quando lia no livro dos destinos o atroz martírio do 
Salvador do mundo, tinham uma expressão indefinível de 
vida, inteligência e ingenuidade que subjugava (ASC: 18)

Durante a primeira presença britânica na ilha, julgando 
morto o ente amado na funesta campanha que, do Funchal, o 
levara a Malta e à Rússia, entre os dez mil franceses e quinze mil 
russos que juncaram o campo da batalha de Eylau (ASC: 67),  
Angela de Ornelas professa. Ausente, George é resistente no 
cerne do texto, mantendo uma presença-outra, que ilumina o 
modo como a acção humana subjectiva dá azo a consequências 
objectivas e mais vastas; Angela renasce como Angela Santa 
Clara através da oração e do recolhimento, que almejam a per-
fectibilidade e acomodam a fragilidade de um anjo (que não foi) 
do lar, a qual dera lugar à força subversiva do desejo e ao amor 
mágico pelo jovem Coronel que partira, qual Chamilly, e se per-
dera no 21.º Corpo de cavalaria russa: 

Dai a dias, os formosos cabelos de Angela, caiam, como 
em ondas, tonsurados junto ao altar-mór da igreja de Santa 
Clara, e a mais gentil e simpática rapariga do Funchal que 
abrilhantava a elegante sociedade com a sua peregrina be-
leza trocava as sedas pelo borel, e seu nome de família, pelo 
de Angela Santa Clara. (ASC: 69)

A jovem havia professado e teria de respeitar os votos, mesmo 
vindo a saber, em 1808, na sequência do segundo momento da 
ocupação estratégica da Madeira, que Michel Ney (1769-1815) − 
“esse general aureolado pela glória de cem vitórias; tão grande, 
tão generoso como valente” (ASC: 90) − conseguira afinal resga-
tar da referida batalha o moribundo George; a narrativa espraia- 
-se pois no mitigar de sentimentos dolorosos e amargurados:

— (…) Fui filha desobediente e ingrata.
A minha expiação é a separação eterna desse homem 

que eu adoro.
É justo! Eu mesma esmaguei o coração, mas Jorge vive; 

(…)
— E tu filha! Qual é a tua consolação?
— A glória de ter sido amada por ele, e a expiação da 

minha desobediencia, como filha (ASC: 92)

Regressado finalmente à ilha, o oficial inglês é dado como 
morto pela segunda vez depois de uma tentativa falhada de rap-
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to da enclausurada freira moça, encontrada em seguida tam-
bém morta, qual Julieta, sobre o cadáver do amado, e com ele 
supostamente enterrada na mesma campa rasa; a incrustação 
desta referência de raiz shakespeariana diverge, porém, na cau-
sa do falecimento da jovem madeirense, morte que, aliás, irá 
revelar-se inexistente.

Deste modo, as duas cruzes que o narrador inicialmente 
assinala como memória simples de seres que sob elas jazem há 
décadas, são progressivamente abstraídas da sua função origi-
nal e individual, evidenciando um novo estatuto: o da significa-
ção prospectiva e esclarecedora de novos (des)encontros entre 
portuguesas e ingleses que o futuro possivelmente trará, tendo 
em conta o tempo da escrita, e a nova época de mudança e con-
vulsão.

Ao contar o falecimento de Angela e a segunda morte de 
George − que nunca existiram senão na memória popular, pois, 
na realidade, a sepultura assinalada por duas cruzes encerrava 
secretamente não os corpos de Angela e George mas, apenas, o 
corpo de uma outra jovem monja, entretanto falecida no con-
vento −, e ao revelar como maquiavélico e desumano o plano 
de fuga, real, dos enamorados depois da referida simulação ar-
dilosa do seu falecimento, Angela Santa Clara não parece en-
dossar, à primeira vista, perspectivas político-sociais de pendor 
progressista, qualquer fôlego libertador, ou de resistência. 

Se mostra que a verdadeira devoção diverge do quotidiano 
de piedosas encartadas no convento ou do acto de frequen-
tar a igreja, a narrativa não é veículo ideológico de renovação 
da identidade de Angela ou da opção salvífica de uma cami-
liana mulher-anjo, Mariana (cúmplice que, salvando a honra 
dos Ornelas, ajudará George a fugir para a Grã-Bretanha com 
Angela). Revelando embora consciência crítica, Angela Santa 
Clara não aposta na denúncia da sociedade patriarcal na qual 
o enamoramento da jovem é condenado em nome da sustenta-
ção dos princípios fundamentais do status quo, que funcionam 
como factores de enclausuramento opressivo e de protecção da 
integridade reconhecida pelos ilhéus. Como a popular religiosa 
setecentista de Beja, Angela quebrara os votos e deixara a pá-
tria para se abandonar a um intruso: em Angela Santa Clara 
ataca-se o mal que produziu tal desordem, apresentando-se a 
dissolução de laços e da placidez da vida familiar perante os 
ardis de um oficial sedutor e loquaz, o filho de uma ‘nation of 
secretkeepers’. Família e nação deixam por isso de ser entida-
des totalmente separadas, funcionando a primeira como um 
microcosmo que reflecte as mudanças entretanto surgidas ao 
nível macrocósmico.
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3.

Nesta linha de pensamento, são de relevar o sentido con-
trolador do autor e as múltiplas notas e apreciações finais de 
Angela Santa Clara; vão para além da resignação aos tempos, 
expressa na reabilitação do passado através da construção ima-
ginária acerca da campa dupla na cerca do convento, e insti-
tuem-se como aviso incontornável dos anseios de liberdade, que 
se revelam como realmente memoráveis. 

Esses anseios dignos de transmissão intergeracional estão 
radicados na memória de um período que viu nascer ideais li-
bertários perante os objectivos subjacentes à ocupação inglesa 
do Funchal e à pretensa missão civilizadora. Durante cerca de 
sete anos, a sua presença − “sem distinção de nacionalidade”  
(ASC: 23) − influenciou as relações entre a ilha e a Coroa 
Portuguesa; esta teve em conta as filias, os hábitos cosmopo-
litas e os interesses mercantis dos súbditos de Sua Majestade 
britânica, daí resultando o nascimento de ideais nacionalis-
tas e de sentimentos autonomistas que, como consequência, 
desde cedo puseram em causa os pretextos com que Clinton e 
Beresford entraram na ilha − o primeiro afirmando vir salvá-la 
de um ataque das forças franco-espanholas, o segundo como 
conquistador:

Completamente desprevenida para qualquer acto de re-
sistência séria estava a ilha da Madeira quando, inesperada-
mente, no dia 24 de Dezembro de 1807, assomou em frente 
do Funchal uma poderosa esquadra ingleza comandada pelo 
almirante Sir Samuel Hood, conduzindo dois regimentos de 
infanteria, fortes de 1000 homens cada um, e duas compa-
nhias de artilheria de campanha com obuzes e morteiros, 
do comando do major general, Sir Wiliam Carr Beresford.  
(ASC: 71)

Nesse sentido, em Angela Santa Clara a ilha configura-se 
como projecção microcósmica da grande nação portuguesa: a 
precariedade territorial da Madeira e o seu retrato recorrente 
como um micro-centro (ultra)periférico apagam-se. Em primeiro 
lugar, apagam-se através da união que ressalta da dolorosa me-
mória do ciclone em Angra e na Horta em 1893 e da descrição 
dos esforços conjuntos dos ilhéus e do corajoso socorro ofereci-
do às populações açorianas pelos abnegados madeirenses:

Os factos ’stão na Historia; 
Nas Índias; − no Brasil: padrões de eterna glória;
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Nas ilhas da Madeira e o grupo dos Açores,
Fragmentos de um naufrágio de aonde brotam flôres.25

Depois, se a unidade é um tema constitutivo da identidade 
nacional, da condição do ilhéu faz parte o ultrapassar dos seus 
limites geográficos: ao mesmo tempo que se percepciona como 
topos diferente da nação lusa no seu espaço cultural e ibérico − 
porque ilha −, a Madeira configura-se como locus da consolida-
ção identitária homogénea, e como reprodução metonímica do 
que de bom existe na nação. E a pátria em épocas de discussão 
de possessões e de instauração de sistemas de domínio só pode 
esperar patriotismo, levantamento e bravura iguais aos que res-
saltam na memória do tempo das Invasões Francesas naquele 
micro-universo.

É próprio da natureza de cada nação acreditar que é única. 
Embora a derrota final de Napoleão Bonaparte fosse inevitável, 
dada a relação de forças em presença e a hegemonia britânica 
nos mares, foi na verdade em cenário português – cabeça de 
império e não apenas um rectângulo marginal na Península − 
a primeira vez que o ‘Corso’ não venceu completamente, dan-
do testemunho, nas suas Memórias, desse protagonismo luso.  
Se nas alminhas e cruzes dos nossos caminhos persiste ainda 
a lembrança das pilhagens e massacres enquanto momentos 
cruciais da invasão e do terror napoleónicos, elas são também a 
lembrança permanente e viva da vitória e do júbilo do país. Sem 
a resistência audaz que Napoleão sofreu na Península podería-
mos imaginar um destino para Portugal próximo do da Noruega, 
Finlândia ou Polónia, as quais, no Congresso de Viena, foram 
sacrificadas à reorganização do mapa-mundo e aos estreitos li-
mites das compensações de guerra. A memória da nação ali-
menta-se de acontecimentos violentos e fracturantes (Ricoeur, 
1999: 5-11) e ecoa nos versos surgidos em momentos de crise, 
como 1890:

E tu has de fugir, ó cobarde Inglaterra,
Como outr’ora fugiste á temeraria espada

Do audaz Napoleão.
Porque não morre um povo, e não receia a guerra
N’estes tempos de luz, quando por elle brada

O grito da Rasão.26

25 Guilherme Read Cabral. A Sua Alteza Real… Op. cit.: 8.
26 Anselmo Vieira. Nunca Mais! (A propósito do conflicto anglo-portuguez). Lisboa: 

Typographia Franco portugueza, 1890: 12.
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O Ultimatum fez reavivar a memória das lutas destemidas 
contra os franceses, os afrancesados e os lusitanos traidores. 
Essa lembrança reacendeu tensões inflamadas, e a rememo-
ração deu igualmente lugar à emocionalização da tomada da 
ilha da Madeira pelos britânicos − enquanto “defensores dos 
oprimidos” −, e fez prever uma nova contenda e falta de liber-
dade, também à mesma escala. Não se tratou apenas do revi-
sitar da memória da heroicidade passada − que galvanizaria o 
povo −, mas, sobretudo, de uma (ante)visão do presente e do 
futuro: se durante as Invasões Francesas se considerou que 
a aceitação da política napoleónica seria a ponte para a perda 
das nossas possessões além Península, uma nova sujeição à 
Grã-Bretanha, nos anos 90, iria decerto ter as mesmas con-
sequências.

A índole do povo luso tinha vencido Napoleão e afrontado a 
subjugação dos britânicos; no fim do século XIX, a descoberta 
do passado durante as Guerras Napoleónicas foi paralela ao 
encanto por um legado mitificador (Saïd, 1991: 116), formando 
padrões de identificação que facilitaram a reflexão sobre as ocu-
pações militares sofridas, o sentido de pertença, e a jubilação, 
através da construção romanesca, da memória partilhada da 
nação portuguesa, dos seus feitos e vitórias. 

A informação geográfica e agrícola, histórica e militar, a cren-
ça e as formas de conduta são mantidas pela memória se da-
mos sentido ao passado, narrando-o; mesmo que nesse passado 
recordado se encontrem, em amálgama, a identidade britânica 
de um autor – que se revelara em textos como Nelson – e o seu 
encantamento pela nacionalidade que adoptou, e no âmbito da 
qual surge uma criação mais duradoura do que a efémera lem-
brança: um livro, Angela Santa Clara. Ainda que escrita por um 
britânico − autor que reflecte, de certa forma, o que irá definir- 
-se como o fluxo da filiação à afiliação (Saïd, 1983: 16) −, a obra 
institui-se não tanto como o registo do devastador ciclone de 
1893, ou da infeliz aliança sentimental que levara a despreveni-
da Angela de Ornelas a abandonar-se, com lamentáveis conse-
quências, a George Glendover, mas como exemplo que faz (ante)
ver o carácter primordial dos portugueses, e as novas acções 
valorosas que honrarão os que, no passado, foram a resistência 
do país e a defesa dos seus mais legítimos desejos e sentidos, 
mesmo desafiando antigas alianças políticas, como aliás o texto 
profetiza, pois através dele “haveis de ver, tão somente, o que 
haveis de ser” (ASC: 57).
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CARTAS INÉDITAS DE UM JOVEM BURGUêS 1815-1817

António Lopes 
Universidade do Algarve

CETAPS

Em 10 de Fevereiro de 1815, Ambrose Pollet redigia a mais 
dolorosa carta que jamais viria a dirigir ao seu amigo Thomas 
Farrer.1 Comunicava-lhe a morte do seu irmão, Samuel Farrer, 
um negociante de lanifícios que se havia fixado em Lisboa qua-
tro anos antes para aí velar pelos interesses comerciais da casa 
Samuel Farrer & Sons. A morte de Sam, pelo que teve de inespe-
rado, constituiu um duro golpe para os Farrer. O seu estado de 
saúde ter-se-á deteriorado rapidamente após ter sido acometido 
de um violento ataque de asma alguns dias antes e, não obstan-
te os cuidados que Ambrose lhe dispensara — na mais estrita 
observância das recomendações do seu médico português —, 
viria a falecer nos seus braços “aparentemente sem sofrimen-
to” — como escreveria emocionado — na madrugada do dia 8. 
Ambrose, não se eximindo de compartilhar da dor da família, 
confessava ter então perdido “não só um amigo, mas também 
um irmão”. Filho de David Ambrose Pollet, um joalheiro londri-
no que se estabelecera na capital portuguesa em finais de 1770 
ao serviço de D. José I, Ambrose, já nado e criado em Portugal, 
não descurava os laços que o ligavam ao país de origem dos 
seus progenitores. Servia de agente em muitos dos negócios co-
merciais que corriam entre Inglaterra e Portugal, deslocando-se 
amiúde a Leeds, Londres e Birmingham. O destinatário da carta, 
Thomas, contava-se entre uma das relações que Ambrose cul-

1 As cartas aqui transcritas e traduzidas encontram-se depositadas nos National 
Archives, em Kew, sob a referência E 140/34/1.
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tivava com especial zelo — um relacionamento que se traduziu 
em várias visitas à casa daquele e ainda em copiosa correspon-
dência. Residentes em Farnley, então uma pequena localidade 
situada nos arrabaldes de Leeds, no Yorkshire, Thomas e o seu 
pai Samuel eram apenas uma entre muitas famílias locais cujas 
vidas giravam em torno da indústria e do comércio de lanifícios. 

De facto, a história do clã nesta região confunde-se com as 
origens da própria revolução industrial, que se havia iniciado 
na última metade do século XVIII. O sucesso da actividade dos 
Farrer, eles próprios proprietários de uma fábrica de tecidos de 
lã em Wortley que viriam a arrendar em 1814, acompanhara 
o crescimento económico e o desenvolvimento tecnológico que 
acabariam por marcar de forma indelével a paisagem das Mid- 
lands e do Norte de Inglaterra. Em breve o cenário bucólico que 
Gainsborough, e depois Constable, com singular maestria e 
estro, souberam imortalizar sobre a tela ver-se-ia rasgado por 
canais, atravessado por caminhos-de-ferro e esventrado pela 
exploração das minas de carvão. As fábricas, as fornalhas e as 
chaminés traduziam no terreno um novo estádio de evolução 
dos meios de produção e evidenciavam o espírito empreendedor 
da burguesia britânica endinheirada, inteiramente orientado 
para a acumulação de capital.

Leeds encontrava-se na linha da frente desse processo de 
industrialização. Nesse capítulo, a história da cidade regista al-
guns marcos dignos de nota. No tocante a vias de comunicação, 
logo no início do século XVIII, era assegurada a navegabilidade 
dos rios Aire e Calder, e um século mais tarde, em 1816, seria 
inaugurado o grande canal Leeds-Liverpool, que estabelecia a 
ligação costa a costa através do coração de Inglaterra. Em 1812, 
na linha ferroviária de Middleton, pela qual se transportava o 
carvão das minas dessa localidade até ao centro de Leeds, fo-
ram utilizadas pela primeira vez locomotivas a vapor com fins 
comerciais, se bem que o transporte ferroviário de passageiros 
em Leeds só viesse a ser assegurado duas décadas mais tarde. 
Não menos importante era o fluxo migratório que saciava a sede 
de mão-de-obra fabril: entre o final do século XVIII e 1840, a 
cidade veria a sua população quintuplicar, passando de 30.000 
para mais de 150.000 habitantes e trinta anos volvidos já a ci-
dade albergava cerca de um quarto de milhão, numa mancha 
urbana que se ia derramando em todas as direcções, engolin-
do Hunslet, Kirkstall, Roundhay e a própria Farnley dos Farrer 
(Fletcher, 1919: 77-84).

Se é certo que já no século XVI Leeds se tinha tornado num 
dos principais centros de produção de tecidos de lã em Ingla-
terra, não menos certo é que a introdução em finais de sete-
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centos de nova maquinaria a vapor e de sistemas de produ-
ção inovadores veio aumentar exponencialmente a capacidade 
manufactureira da região e transformou-a na primeira praça 
exportadora de lanifícios de todo o país. Embora o algodão, se-
diado sobretudo em Manchester, viesse a liderar ao longo de 
muitas décadas a indústria têxtil britânica e a servir inclusiva-
mente de força motriz a todo o desenvolvimento económico do 
país (Hobsbawm, 1985: 45-46), o facto é que os lanifícios sou-
beram tirar partido, embora com algum atraso, das inovações 
tecnológicas originalmente registadas no domínio da algodoaria  
(Hudson, 2008). A primeira fábrica têxtil exclusivamente dedica-
da à manufactura de tecidos de lã seria construída justamente 
a poucos quilómetros da casa dos Farrer, em Bradford, no ano 
de 1798,2 sucedendo-lhe rapidamente outras unidades fabris 
na mesma região. Só em Leeds contavam-se em várias centenas 
as famílias que procuravam firmar o nome neste sector alta-
mente competitivo e que exigia um elevado grau de adaptabili-
dade às constantes oscilações dos mercados. A Pigot’s Directory 
de 1834, por exemplo, faz constar 208 nomes de fabricantes de 
lanifícios só na paróquia de Calverley, onde se localizava a acti-
vidade dos Farrer. Singrar neste fervilhante universo competiti-
vo, submetido a rápidas e sucessivas transformações sociais e 
económicas, reclamava ambições que o mercado doméstico só 
por si não conseguia alimentar. A expansão industrial obrigava 
à busca de novos mercados, e naquele início de século Portugal, 
que até Janeiro de 1808 era a única porta de entrada para o 
mercado brasileiro, revelava-se um destino obrigatório.

Todavia, o bloqueio continental imposto por Napoleão em 21 
de Novembro de 1806 viera criar sérias dificuldades à primeira 
nação industrial. Entre Hamburgo e Brest fecharam-se as por-
tas à marinha mercante britânica. A economia do país começava 
a asfixiar e as repercussões sociais fizeram sentir-se quase de 
imediato. Com o arrastar do bloqueio, a situação viria a tomar 
contornos alarmantes: para todos os efeitos, com a excepção 
da Península Ibérica, até 1812 o comércio britânico ver-se-ia 
banido do continente europeu. Portugal, dependente que estava 
das trocas comerciais com os britânicos e ciente dos riscos para 
o seu império de um confronto com Londres, preferiu ignorar a 
interdição imposta pelo imperador francês e manteve-se ao lado 
do seu antigo aliado. Um ano depois, na sequência dos Tratados 

2 Ainda assim, os lanifícios de Yorkshire resistiriam durante décadas à adopção 
do sistema fabril, sendo que em meados de oitocentos apenas metade dos empregados 
neste sector trabalhava em fábricas.
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de Tilsit que uniam a Rússia Imperial de Alexandre I à França, 
Napoleão, sentindo incontestada a sua posição no seio da Euro- 
pa, endurecia as medidas em torno do sistema continental e 
proclamava que o incumprimento do bloqueio corresponderia 
a uma declaração de guerra. Aparentemente, isso pouco afec-
taria a Espanha de Godoy, que já em Dezembro de 1804 — an-
tes do bloqueio, portanto — declarara guerra à Grã-Bretanha.  
Só mais tarde virá a Espanha a aperceber-se da calamidade que 
a aguardava. Lisboa, porém, ao recusar-se a dar o mesmo pas-
so, preparava-se para o pior. A 18 de Outubro de 1807 o exérci-
to francês cruzava a fronteira espanhola em direcção a Portugal.

As invasões francesas representaram não só uma humilha-
ção política, mas — bem mais significativo do que isso — o des-
calabro económico e social do país. Portugal tinha sido até en-
tão uma nação que permanecera vergada ao poder absolutista 
dos seus monarcas ao longo de todo o século XVIII, e no virar do 
século nada indicava uma inflexão político-ideológica de monta. 
Pina Manique, silenciando toda e qualquer voz dissonante, en-
carregar-se-ia de que as veleidades revolucionárias, fossem elas 
de cariz republicano, jacobino ou liberal, não vingassem. Sendo 
praticamente inexistente uma cultura de oposição política, não 
é de admirar que a chegada dos franceses a território nacional 
tenha sido inicialmente acolhida por parte das elites com algum 
espírito submisso e conformado. Mas nem por isso a ocupação 
deixaria de gravar profundas cicatrizes na sociedade portugue-
sa e de provocar a sua derrocada económica. Como observou 
José Acúrsio das Neves, ele próprio uma testemunha privile-
giada dos eventos que narra na sua História Geral da Invasão 
dos Franceses em Portugal e da Restauração deste Reino, obra 
publicada entre 1810 e 1811: “O nosso grande comércio era ma-
rítimo; e quando o exército francês se aproximava das nossas 
fronteiras, já ele se tinha aniquilado, bem como a navegação, 
pelo bloqueio dos nossos portos. Os navios que estavam dentro, 
ficaram estacionados; os que andavam por fora, não puderam 
mais entrar. E que grande número de pessoas e de famílias não 
ficou por este motivo reduzido à miséria?” (Neves, 2008: 97).  
O encerramento dos portos conduziu a uma escassez de maté-
rias-primas e ao fim das exportações para as colónias, o que teve 
como consequência o fecho de fábricas e o despedimento, pelas 
contas de Acúrsio das Neves, de cerca de 40.000 trabalhadores. 
A tentativa desesperada por parte da burguesia portuguesa de 
liquidar os seus investimentos só contribuiu para ensombrar 
ainda mais uma situação de extrema fragilidade. Com efeito, 
num estudo dedicado a este período, Albert Silbert recorda que 
o índice de exportações para o ultramar afundou a pique entre 
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1800 e 1808, recuperando muito timidamente nos anos sub-
sequentes, sendo que em 1819 ainda se situava em 32% em 
relação aos valores registados no início desse século (Silbert, 
1981: 72). Para além da ruína da indústria e do comércio, havia 
ainda que contar com a destruição originada pela guerra, não 
só devido à violência dos combates, como também em virtude 
das exacções, pilhagens e massacres, nomeadamente em Beja, 
Évora (1808) e Coimbra (1810). Mas com resultados igualmente 
devastadores para a economia foi a táctica de terra queimada 
que Wellington e as autoridades portuguesas adoptaram para 
privarem os franceses de víveres. A agricultura e a pecuária não 
conseguiam alimentar o país e as fomes que se instalaram de-
pois da expulsão das tropas de Massena levariam os ingleses 
a lançarem campanhas de caridade no seu próprio país para 
socorrer os mais carenciados. A demografia ressente-se: o cres-
cimento da população praticamente estagna.

A tão ansiada restauração da independência não passa, até 
certo ponto, de uma figura de estilo. A libertação de Portugal 
do garrote do imperialismo napoleónico tem custos. Totalmente 
vulnerável, o país fica completamente à mercê dos interesses 
britânicos. Não que já não o estivesse antes de Junot ser nomea- 
do Governador de Portugal. Se, como aduz Borges de Macedo 
(1963), a sua economia no último quartel de setecentos dava 
sinais de vitalidade, isso devia-se em boa medida às relações 
comerciais com a Grã-Bretanha: a agricultura, apesar de de-
ficitária nos cereais e muito limitada na sua expansão, mos-
trava um balanço positivo nas exportações de vinho, azeite e 
lãs, sobretudo para aquele país; também a indústria registava 
alguns progressos, em parte graças à importação de tecnologia 
britânica, nomeadamente para a fiação do algodão, que come-
çava a ganhar expressão em Tomar, Alcobaça e Porto; o comér-
cio externo, por seu turno, quadruplicando entre 1789 e 1806, 
devia muito do seu êxito às reexportações para o Brasil, inteira 
e exclusivamente nas mãos dos portugueses, e à importação 
de algodão brasileiro que supria um quarto ou um quinto das 
necessidades das fiações inglesas. Exceptuando o ano de 1800, 
entre 1797 e 1808 a balança comercial com Londres foi favorá-
vel a Lisboa. Mas também será a Grã-Bretanha a começar a pôr 
em causa a prosperidade da indústria nacional a partir de 1802 
com a afluência maciça de manufacturas inglesas a preços que 
não consentiam concorrência.

A abertura dos portos brasileiros em Janeiro de 1808 às  
“Potências, que se conservam em Paz, e Harmonia com a Minha  
Real Corôa” — a Grã-Bretanha, entenda-se —, como reza o de-
creto emanado pelo Príncipe Regente na Baía, e ainda o tra-
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tado de comércio anglo-português firmado em 19 de Fevereiro 
de 1810 no Rio fariam soar o canto do cisne da indústria e do 
comércio portugueses. Este último tratado foi particularmente 
lesivo para o desenvolvimento industrial, porquanto fixava uma 
taxa aduaneira de somente 15% sobre as importações inglesas, 
com excepção das lãs, que se manteriam na casa dos 30%, até 
que o decreto de 5 de Maio de 1814 as colocou por fim ao mes-
mo nível das restantes mercadorias provenientes daquele país.  
Precisamente num período em que a economia nacional procu-
rava dar os primeiros e tímidos passos para se recompor, deita-
va-se a perder o mecanismo da protecção alfandegária. A indús-
tria viu-se manietada, e as exportações, enfim, comprometidas. 
Entre 1813 e 1820, os valores das exportações ficavam-se por 
um quarto dos valores registados no início do século. No mesmo 
intervalo de tempo, as importações de tecidos de algodão e lã 
britânicos atingiam valores que duplicavam a média da década 
anterior.

O poder de que William Carr Beresford se encontrava in-
vestido terá indubitavelmente contribuído para esta posição de 
subserviência do país em relação à Grã-Bretanha. O seu papel 
enquanto comandante-chefe das tropas portuguesas durante 
as invasões, para o qual fora nomeado em Março de 1809 pelo 
Conselho de Regência, valeu-lhe um reconhecimento que o co-
locaria numa posição única, exercendo desde cedo um ascen-
dente político considerável que procurou manter enquanto che-
fe do governo militar já em tempo de paz. Não se tratava, porém, 
de personalidade incontestada. Levantava-se clamor popular 
contra o peso para o erário público da presença das tropas es-
trangeiras em território nacional. A reorganização do exército, 
que passou entre outras medidas pela substituição dos quadros 
nacionais por oficiais britânicos (Glover, 1976: 262-68) e pela 
concessão de privilégios e promoções aos mesmos, gerara um 
sentimento surdo de indignação e revolta que fermentaria ao 
longo de anos até que a conspiração de Gomes Freire de Andrade  
lhe emprestou corpo e voz. Mas a disciplina que impunha, fér-
rea, aplicava-se de igual modo aos subordinados seus compa-
triotas. No Extract from General Orders, volume pertencente à 
documentação do (então) Coronel Warren Marmaduke Peacocke,  
na altura comandante das forças britânicas estacionadas em 
Lisboa,3 e onde se encontram lavradas algumas actas do Tri-
bunal Militar entre 1809 e 1814, sobressai a severidade das 

3 National Archives, WO 134/1.
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sentenças aplicadas aos homens de Beresford, com penas que 
invariavelmente assentam na punição física, com castigos que 
iam das duzentas às oitocentas vergastadas a serem infligidas 
em praça pública (normalmente no Terreiro do Paço), indepen-
dentemente da natureza dos crimes perpetrados (negligência, 
embriaguez, extravio de armas, roubo ou extorsão, salteada, 
conduta atentatória do decoro e honra militar na execução do 
seu dever, etc.). 

A severidade de Beresford não se limitava aos militares sob 
o seu comando. Estendia-se igualmente à política e à radical in-
transigência demonstrada para com os espíritos mais próximos 
do ideário liberal. Malyn Newitt, procurando traçar o seu perfil 
ideológico, afirma num estudo recente: “Ao contrário de Can-
ning, Beresford não é uma figura representativa das tradições 
liberais e democráticas britânicas, sendo antes fruto de uma 
tradição totalmente diferente. O meio anglo-irlandês de que pro-
vinha não só o ligava aos outros potentados anglo-irlandeses, 
Wellington e Castlereagh, por laços de simpatia social, como o 
levava a defender a tradição moribunda do ‘absolutismo tory’” 
(Newitt e Robson, 2004: 107). Este apego aos valores absolutis-
tas e a sede de poder que o movia levá-lo-iam inclusivamente 
a opor-se frontalmente à Regência, buscando junto do Prínci-
pe no Rio o apoio que lhe negavam em Lisboa. Bem sucedido 
nos seus intentos, regressava a Portugal investido de autorida-
de política reforçada e, socorrendo-se da polícia, da censura e 
de julgamentos sumários, montou perseguição a todos aqueles 
que fossem suspeitos de simpatizarem com o jacobinismo ou 
de defenderem uma monarquia constitucional. O brutal destino 
que em 1817 se abateria sobre Gomes Freire de Andrade e os 
seus homens inscrevia-se dentro desta espiral repressiva em 
que Beresford fez mergulhar o país e que acabaria por conduzir 
ao clamor revolucionário que se ouviria nas ruas da cidade do 
Porto em 24 de Agosto de 1820. Paradoxalmente, seria em gran-
de medida graças ao oficialato britânico proveniente do campo 
liberal ou ligado à maçonaria que o liberalismo — na esteira da 
tradição intelectual inglesa — lançaria as suas raízes num país 
carente de novas coordenadas ideológicas na redefinição das 
suas identidades políticas.

É, pois, numa Lisboa economicamente deprimida e imer-
sa num cadinho de tensões políticas irredutíveis, descontente 
com a presença militar britânica e revoltada com a soberba de  
Beresford, que desembarcam no início do Verão de 1815 Thomas 
Farrer e o seu jovem cunhado, James Hutchinson Jr. O funeral 
de Sam, realizado havia já quatro meses, ainda estava fresco 
na memória dos amigos da família que os acolheram à chegada.  
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Todavia, apesar da penosa revisitação da memória do seu ir-
mão, o que importava agora a Thomas era tentar reconstruir 
um negócio que o infortúnio havia deitado a perder. Para além 
de negócios vários com o continente americano, Sam tratara 
não só da importação dos lanifícios produzidos no Yorkshire,  
como também da exportação para Inglaterra da lã nacional 
— quase sempre apelidada de ‘lã espanhola’ (Spanish wool) 
nas cartas — que servia a voragem das fábricas inglesas por 
matéria-prima. Conhecedor das dificuldades económicas por 
que o país atravessava em virtude das Guerras Peninsulares, 
fazia referência nas suas cartas, entre outros, aos problemas 
resultantes para o comércio com o interior do país da requisi-
ção de cavalos por parte do exército, à redução do número de 
rebanhos e à incapacidade de o mercado português absorver 
as fazendas mais finas. Mas o grosso dessa correspondência 
girava em torno de quantidades, fardos, valores, letras de câm-
bio, notas de encomenda, débito e crédito, recibos e facturas. 
Os administradores que foram nomeados pelo cônsul britânico 
imediatamente após o seu falecimento limitaram-se a garantir 
a integridade do espólio.

Para Thomas, todas as esperanças de continuidade do ne-
gócio que o seu irmão construíra em terras portuguesas depo-
sitavam-se agora naquele frágil rapaz de dezoito anos, irmão 
da sua mulher, que o acompanhava desde Leeds e que, apesar 
da idade, já se mostrava conhecedor do ofício que lhe era con-
fiado. Thomas desposara Mary Anne, filha de um fidalgo local, 
também ele negociante de lanifícios, James Hutchinson de seu 
nome, residente em Pudsey, a curta distância do lar dos Farrer. 
Mary Anne contava na altura vinte e dois anos, e o casal espe-
rava o nascimento do seu primogénito, que ocorreria em Setem-
bro. A criança não chegará a cumprir o seu quarto aniversário, 
vindo a falecer em 16 de Novembro de 1818. Mesmo sabendo 
que iria permanecer em Lisboa durante um longo período de 
tempo, James Hutchinson Jr. acalentava esperanças de poder 
vir a ser escolhido para padrinho do seu sobrinho, mesmo que 
para tanto tivesse de ser através de procuração. Foi uma espe-
rança vã, já que o menino seria baptizado com o nome do avô 
paterno. 

A correspondência que James manterá com o cunhado pa-
tenteia o seu profundo apego à figura da irmã e a afeição que 
sente pelos sobrinhos, queixando-se amiúde do silêncio a que 
ela se remete relativamente à sua pessoa. Mas as suas cartas, 
redigidas num estilo cuidado e formal — dir-se-ia aprimora-
do até — sem excessos verborreicos ou retóricos, também dão 
conta de um espírito profundamente dedicado ao seu mester, 
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minucioso nas contas e nos relatórios, sensível às condições do 
mercado, atento às modas, aos gostos e às bolsas dos clientes, 
preocupado com os atrasos nas chegadas do Brasil, de Nova 
Iorque ou de Falmouth e ainda agastado com a ineficácia da 
justiça portuguesa ou com os vícios dos despachantes da al-
fândega de Lisboa. Debatia-se para ganhar a confiança e o res-
peito não só do cunhado mas também de todos aqueles — na 
maioria estrangeiros — que em Lisboa já haviam conquistado 
um lugar ao sol no disputado comércio dos lanifícios. Em dada 
altura, procura convencer Thomas de que a única maneira de 
fazerem frente à concorrência e de tornearem as contingências 
resultantes dos baixos preços atingidos nos leilões é abrirem o 
seu próprio estabelecimento comercial. Porém, este entusiasmo 
e dedicação é entrecortado por momentos de desalento, quando 
não mesmo de fraqueza física. Afinal, apesar dos dinheiros que 
lhe passam pelas mãos, James está longe de ter uma vida con-
fortável. Resigna-se às condições espartanas do seu segundo 
alojamento num armazém de Ambrose. Veste a mesma indu-
mentária meses a fio e no Inverno anda mal agasalhado. Em vir-
tude disso, adoece frequentemente: nalgumas das missivas, a 
caligrafia irregular de uma mão frágil e trémula não o desmente. 
Chega a pedir a Thomas que Ambrose tome o seu lugar, alegan-
do que este prestará um melhor serviço à casa Farrer & Sons.

Embora algo esparsas, as referências à Lisboa do seu tempo 
não deixam de evidenciar uma inteligência observadora, indis-
creta e ávida, captando — em jeito de postal ilustrado — alguns 
episódios anedóticos da vida da capital. Não o faz por escárnio 
ou maldizer: na realidade, o seu registo é em muitos casos neu-
tro, despido de juízos ou considerações valorativas, não obs-
tante ressaltarem aqui ou ali laivos de subtil ironia. Noutros 
eventos, mais trágicos, como aquando da execução dos conju-
rados de 1817, a sua comoção é sincera. A escolha que faz dos 
temas é um tanto aleatória e não segue outro fio condutor que 
não o da sua própria curiosidade, oscilando entre o burlesco e 
o catastrófico, o jocoso e o mórbido, e o confessional e o factual. 
Permanecerá nesta cidade até ao final de 1817. A sua condição 
física não concordará com os ares de Lisboa. Na sua última 
carta, datada de 29 de Novembro de 1817 volta a queixar-se da 
saúde. Tosse sangue, resultado da doença que o afectara seve-
ramente no Inverno de 1816. Teme não voltar a ver a sua ter-
ra natal. Os seus receios são infundados. Retorna a Inglaterra 
onde permanecerá algum tempo em Londres em convalescença, 
antes de voltar a Portugal na boa companhia de Ambrose Pollet.  
Mas mais uma vez o seu estado de saúde deteriora-se, e a no-
tícia da morte do sobrinho recebida em Dezembro de 1818 só 
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vem agravar a situação. Ambrose, receando um desfecho em 
tudo semelhante ao de Sam, desabafa numa carta de 17 de 
Fevereiro de 1819: “Só Deus sabe como isto vai acabar”. James 
ver-se-á forçado a largar definitivamente a capital portuguesa 
para se ocupar dos negócios da família em Leeds. Sobreviverá a 
Thomas, que virá a falecer em 17 de Novembro de 1820. Cabe- 
-lhe, juntamente com um outro testamenteiro, Hugh Maltby, a 
execução do testamento do cunhado. Mesmo então o infortú-
nio persegue-o: rodeado de dívidas (algumas delas acumuladas 
pelo próprio cunhado), incapaz de administrar os fundos do fi-
deicomisso e por isso impotente para assegurar as pensões de 
alimentos à mãe e à viúva, é a dada altura obrigado a fugir de 
casa para evitar o calabouço.4

Segue-se então a tradução desse espólio epistolar inédito, 
de onde emergem, pelo punho deste jovem mercador inglês, re-
tratos de um Portugal prisioneiro das circunstâncias mas nem 
por isso menos surpreendente.

4 National Archives, E 140/25/1.
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Sr. Thomas Farrer
Farnley
Leeds

Lisboa, 22 de Julho de 1815

Prezado Cunhado,

Antes de tudo mais, espero que tenha chegado bem a Ingla-
terra e visitado aquelas doces paisagens que, enquanto esteve 
ausente, sempre se mantiveram presentes no seu espírito: onde 
não só respiramos ar livre, como também usufruímos da bên-
ção, do conforto, do consolo e da felicidade que a doce Lisboa 
nunca foi capaz de lhe conceder.

Serve a presente para lhe entregar as letras de câmbio in-
clusas no valor de £357,10 esterlinas, como discriminado na 
nota de rodapé. Como o câmbio está a descer muito rapidamen-
te, quase não havia qualquer possibilidade de se adquirirem 
letras de câmbio, motivo pelo qual só nos é possível remeter o 
que acima se discrimina. Na próxima correspondência, porém, 
já não estaremos em falta.

As mesmas infelizes circunstâncias impediram igualmente 
o Sr. Ormerod de lhe fazer uma remessa, a qual deverá chegar 
a si só no próximo correio.

As caxemiras já foram vendidas, e uma vez que o câmbio se en-
contra agora em paridade, e possivelmente a baixar ainda mais, o 
Sr. Pollet aproveitou a oportunidade para escambar os três últimos 
fardos de fazenda, através de valor em factura, por lã espanhola, 24 
sacas dos quais serão enviados para Liverpool no primeiro barco. 
Como a transacção ainda não está dada por terminada, perdoar- 
-me-á se eu me escusar a entrar em pormenores nesta altura, & 
uma vez que o Sr. Pollet partirá para Inglaterra de amanhã a oito, 
ele saber-lhe-á melhor explicar o negócio em pessoa.

Para o que lhe vou relatar de seguida, talvez seja necessário 
informá-lo de que me encontro ainda a residir com o Sr. Conté.

Uma infeliz circunstância ocorreu na nossa rua no dia em 
que recebemos as notícias da derrota de Buonaparte [sic]. Pre-
cisamente no momento em que o canhão do Castelo começou a 
disparar salvas para comemorar a boa nova, a filha dos nossos 
vizinhos, de sete anos de idade, subindo à balaustrada da sa-
cada ou varanda do lado direito, junto à nossa casa, caiu lá em 
baixo na rua, tendo tido morte imediata, & o estranho foi que 
não havia na sua pele sinal de contusão ou ossos partidos ape-
sar de ter caído de grande altura.

Foi a enterrar na noite seguinte & o funeral foi digno de se 
ver. Para minha grande surpresa, assim que o féretro foi trazido 
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à porta, uma banda militar juntou-se ao cortejo & começou nes-
se instante a tocar o Hino Nacional,5 que foi sendo executado 
até ao local do enterro.

Rogo-lhe o favor de endereçar à minha irmã o meu mais sin-
cero afecto & de a convencer do carinho que por ela nutro; se o 
seu filho ainda não foi baptizado, peço que me seja concedida a 
honra de ser o seu Padrinho por procuração, se isso for confor-
me aos seus desejos. Os meus cumprimentos a todos os amigos 
que perguntarem por mim & creia-me 

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

Lisboa, 11 de Agosto de 1815

Prezado Cunhado,

Já recebi a sua de 24 do mês passado, e pela nossa de 31  
V— terá tomado conhecimento da partida do Sr. P. para Ingla-
terra no mesmo paquete que levou a si essa nossa missiva.

Pela presente apenso segundas vias das letras das nossas 
remessas de 22 e 31 do mês passado no valor de £873,10,7 
tal como consta na nota de rodapé. Lamento não poder juntar 
o 2d. da letra de £20 esterlinas, pois por infortúnio da minha 
parte esqueci-me de o pedir ao Sr. A. P. antes da sua partida. 
Todavia, isso não tem importância, caso a primeira tenha sido 
devidamente recebida.

Também encaminhei nesta remessa uma cópia da sua carta 
ao Sr. Ambrose Pollet Jnr., endereçada ao cuidado do Sr. James 
Hutchinson, Broad Street Chambers, Londres, onde ele muito 
provavelmente receberá as informações mais actuais, já que ele 
dissera que iria partir de Exeter directamente para a Metrópole.

Folgo em saber que o seu pai ficou bastante satisfeito com 
a compra de lã que V— fez durante a sua estada nesta Cidade 
e gostaria de saber se a viagem não terá melhorado até certo 
ponto o aspecto da qualidade da lã.

Agora que V— deixou Lisboa, dou por mim terrivelmente 
desprovido de roupa branca, & é com muita dificuldade que 
consigo dar conta desta situação, & se não tiver a sorte de rece-

5 National Tune no original.
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ber novas provisões antes de chegar a época das chuvas, serei 
obrigado a andar nu — posto que andar sem camisa e sem lenço 
vai dar no mesmo — semana sim, semana não.

Mudei-me da casa do Sr. Conté no dia 4 do corrente & e pos-
so assegurar-lhe de que começo agora a sentir os efeitos do clima 
quente. Muito padeço com os mosquitos, insectos e outras imundí-
cies que abundam nesta doce cidade & tenho todos os motivos para 
crer que já estarei devidamente ambientado no próximo Verão.

Transmita ao seu pai os meus melhores cumprimentos e a mi-
nha estima a todos aí em casa, em particular à Mary Anne, e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

Nota das letras, a saber:

Letra de Crispin & Co. sobre os Srs. 
Reed Bell & Co. no valor de Rs. 1200$000 
à taxa de 67 ½ =

£337,10s.,—

Letra de Ribeiro & Silva sobre os Srs. 
Baring, Irmãos & Co. no valor de              £386,—s,7d

Letra de Ho.s Hudson & Co. sobre os 
Srs. Hos. Hudson, Ronaldson & Co. no va-
lor de

             £150,—,—

   Total = £873,10,7

Lisboa, 15 de Setembro de 1815

Prezado Cunhado,

Desde a minha missiva datada de 1 do corrente, recebi as 
suas prezadas cartas de 22 e de 29 do mês passado.

V— queixa-se do tom seco da minha carta de 11 do mês pas-
sado, mas por muito justificável que essa observação seja, não 
posso deixar de notar o quão curtas e gentis foram as suas duas 
últimas, e às quais tomo agora a liberdade de responder.

Os cortes do fardo de R&S [Ribeiro & Silva] foram recebidos 
pouco tempo depois da sua partida de Lisboa juntamente com 
a carta das minhas Irmãs de 26 de Junho e o resultado da ven-
da do referido fardo (em parte) foi-lhe remetido na letra de R&S 
no montante de £386, —, 7d. esterlinas sobre os Srs. Baring, 
Irmãos & Co. Ao escrever ao meu pai numa carta confiada ao 
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Sr. Ambrose Pollet Jnr., dei resposta que reputo de satisfató-
ria relativamente ao protesto da letra de Mantano no valor de 
£1000 esterlinas e, visto que não mais ouvi falar do assunto, 
penso que a dívida tenha sido saldada.

Chegou-me às mãos o protesto por falta de aceite da letra de 
Chas. Atkinson sobre Chas. Cox & Filho, mas isso de nada nos 
serve já que todas as partes envolvidas se encontram em Ingla-
terra, pelo que o seu conselho quanto a esta matéria de pouco 
adiantaria.

Quanto ao negócio de Bilbau, nada se avançou, tanto quan-
to me é dado a saber, mas entretanto recebi uma nota de venda 
de um fardo de tecido de lençol do Sr. Anty. D. Duff de Nova 
Iorque, cuja cópia aqui lhe remeto. Julgo que o pagamento se 
efectuará por intermédio do seu irmão, o Sr. James Duff, o qual 
lhe será prontamente enviado assim ele nos chegue às mãos.

Se tiver algum assunto em particular a tratar com o Sr. Am-
brose Pollet Jnr. aconselho-o a escrever-lhe para Londres (endere-
çando a V— carta ao cuidado do Sr. James Hamilton, Broad Street 
Chambers), já que muito possivelmente irá viajar até Paris antes 
de V— ter o prazer de o rever em Farnley. É uma mera suposição 
da minha parte, mas para que possa fazer melhor juízo, dar-lhe-ei 
as razões da minha suposição, num excerto de uma carta que o 
Sr. Conté recebeu do seu amigo, o Sr. Hamilton, de Londres.

Excerto: “O Sr Hill está agora comigo em Londres — tivemos 
notícias da chegada do Sr. Pollet a Inglaterra e estamos ansio-
sos por vê-lo, pois estamos em crer que se trata de uma óptima 
oportunidade para irmos a França, &c. &c. &c.” 

Hoje é feriado por ocasião do aniversário do dia em que o 
Exército Francês foi obrigado a abandonar Lisboa — chamam- 
-lhe o Dia da Restauração.6 Os canhões do Castelo têm estado 
a disparar salvas & todos os militares se encontram reunidos 
como nos outros dias de saída para o campo. 

Escreverei ao meu irmão Smith assim que tiver oportunida-
de, mas mal consigo arranjar disponibilidade. Queira comuni-
car a Mary Anne todo o meu carinho, e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

O câmbio em Lisboa está a 66d por mil Réis. Espera-se que 
venha a subir.

6 Restoration Day no original.



107

Lisboa, Setembro 1815

Prezado Cunhado,

É já desde 20 do mês passado que me vejo privado da sua 
correspondência e para lhe dar uma ideia do meu desaponta-
mento por não receber notícias suas pelo paquete que aportou 
cá hoje de manhã, pedia-lhe que se recordasse do que terá sen-
tido em circunstâncias idênticas; assim, de futuro, por mui-
to pouco que tenha a comunicar-lhe, consideraria um especial 
favor se condescendesse em escrever umas quantas linhas de 
quinze em quinze dias.

O negócio das fazendas continua na mesma, ainda que 
um pouco mais desperto. Há muita procura de fazendas da 
melhor qualidade, e penso que poderíeis fazer uma boa com-
pra de um fardo de superfinos do Oeste de Inglaterra de cores 
mais brilhantes e predominantes, um sortimento de brônzeos, 
azuis & pretos &c. Nós conseguiríamos vendê-los com algum 
lucro.

Estou em crer que aqueles xailes quadrados com franja ain-
da não fizeram a sua aparição em Lisboa, já que não vi nenhuns 
por enquanto. Nós os dois temos conversado acerca deste género 
de artigos, e sou da opinião de que eles responderiam à neces-
sidade deste mercado se pudessem ser adquiridos em grandes 
quantidades a preços moderados; um sortimento de qualidade 
e em cores brilhantes seria o mais acertado.

Se quiser dar-se ao incómodo de me enviar um catálogo de 
amostras de caxemira, e coletes em toilenette7 e fio de fantasia, 
vou tentar arranjar algumas encomendas, pois gostaria de ver 
a Nossa casa bem estabelecida em todos os ramos do negócio 
dos lanifícios.

Recebemos hoje notícias de uma revolução em Espanha;8 
Fernando foi destronado, na Corunha foram emitidas várias de-
clarações impressas e diz-se que a sedição se espalhou ao resto 
do reino, de modo que devem estar para aí a chegar complica-
ções não tarda. 

7 Espécie de tecido de lã fino, antigamente usado para coletes de criados, caçado-
res, etc.

8 Referência ao pronunciamento do General Juan Díaz Porlier na Corunha em 19 
de Setembro de 1915.
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Uma vez que já escureceu, peço-lhe licença para concluir, 
com um recado de muita estima para a minha irmã, e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

Desculpai estes meus rabiscos

Lisboa, 6 de Outubro de 1815

Prezado Cunhado,

Ainda me vejo na contingência de lhe chamar a atenção de 
que não tive a prazer de receber carta sua desde a última de 29 
de Agosto e certamente não lhe teria remetido a presente por 
este paquete não tivesse a isso sido obrigado por todo um con-
junto de circunstâncias.

Na terça-feira, dia 3 do corrente, tivemos um leilão de arti-
gos de algodão que esteve bastante concorrido, encontrando- 
-se o estabelecimento bastante apinhado de gente; todavia, as 
coisas venderam-se a preços reduzidos, tanto assim que fomos 
obrigados a interromper a venda.

António de Oliveira Machado devolveu-nos seis peças do 
Corbo do fardo AOM n.º 470, que nós vendemos em leilão como 
de seguida se discrimina, a saber, 3 peças a 1$200 e o resto a 
1$230 por côvado: as primeiras a A. I. G. Barboza e as últimas 
a Manoel José Gonçalves Chaves & Co.

Quatro peças do fardo TS 473 também foram vendidas, duas 
a R 2$710 por côvado & as outras por R 2$300. Várias outras 
foram postas à venda mas visto que só licitavam a baixos preços 
não achámos correcto deixá-las ir àqueles preços. Os tecidos 
para casaco foram vendidos sem grandes diferenças, indo de  
R $730 a $760 por côvado.

Os capachos (num total de 69) pertencentes a si e ao Sr. 
Conté já foram despachados da Alfândega e foram vendidos a 
preços vantajosos, atingindo uma média de R 4$820.

Nada mais tenho a comunicar de momento quanto ao negó-
cio, mas chamo a sua atenção para a minha do passado dia 25 
e por aquilo que lhe contei acima podereis facilmente perceber 
o quão necessário é enviar-nos um sortimento das melhores fa-
zendas que nos permita dispor dos artigos em depósito.

Como melhor estratégia a seguir, não recomendo de modo 
algum uma acumulação das existências se não estivéssemos re-
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duzidos a esta necessidade, mas começo a ver de forma muito 
evidente que temos de ceder no preço, até mesmo sacrificando 
os nossos ganhos, a fim de reconquistar o nosso crédito como 
fabricantes, o que, lamento dizê-lo, sofreu um revés recentemen-
te. De facto, vejo-me na necessidade de o informar que os nossos 
melhores clientes estão a transferir as suas encomendas para os 
seus vizinhos, os Srs. In. & Edw. Brooke. Poderá atribuir esta 
mudança a negligência da nossa parte, mas posso assegurar que 
não está no nosso poder captar encomendas quando não lhes é 
dado o melhor seguimento, como sucedeu com o caso de Ribeiro 
& Silva e de Ant.º de Oliveira Machado. Permita-me pedir-lhe que 
tome em consideração o acima exposto. V— deve estar bem cien-
te de que o principal proveito a retirar do comércio de Lisboa é a 
consignação de mercadorias por encomenda. Tenho a certeza de 
que V— dispõe de todos os meios ao seu alcance para as executar 
em condições tão razoáveis e com a mesma pontualidade como 
qualquer outro estabelecimento em toda a praça dos lanifícios.

Terá certamente muito em breve a oportunidade de falar 
com o Sr. Pollet, com quem poderá vir a tomar as medidas ne-
cessárias para nosso futuro governo.

Na minha missiva de 15 do mês passado afirmei que “nada 
mais acontecera relativamente à aventura a Bilbau”, mas, dado 
que descobri desde essa altura algo que então desconhecia, irei 
então dar disso os pormenores. Sensível à sua solicitação, falei 
com o Sr. Ormerod e tudo o que fiquei a saber se resumia àqui-
lo que eu disse na citação acima. Desde então aproveitei uma 
outra oportunidade para falar com ele sobre o mesmo assunto, 
quando para minha surpresa me informou de que já está tudo 
concluído excepto um saldo de pouca importância que não po-
dia ser liquidado até ao regresso do Sr. Pollet. Ao entrar em ex-
plicações, disse-me que pouco depois da sua partida de cá, ele 
aconselhou o Sr. Jn. Duff (em Londres) para lhe remeter a si a 
quantia de £500 esterlinas, encontrando-se a quota-parte V— 
das receitas líquidas que lhe cabem a si na posse do Sr. D. e que 
resultaram da dita transacção. Já V— deveria ter recebido a dita 
remessa, mas vejo que V— não fez qualquer referência a isso.  
Se eu estiver certo, espero que não se esqueça de mo informar.

Com a chegada do próximo paquete espero ter uma carta de 
Mary Anne — rogo-lhe o favor de beijar o seu filho por mim — 
gostaria de saber como é que ele vai crescendo e a quem é que 
sai. Nada mais tenho a acrescentar de momento. Creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

N. B. Na última volta do correio escrevi ao meu irmão Smith.
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Lisboa, 4 de Novembro de 1815

Prezado Cunhado,

Desde que lhe escrevi em 9 do mês passado, tive o prazer 
de receber as suas cartas datadas de 25 de Setembro e 9 de 
Outubro, mas sendo que só me chegou a última às mãos muito 
recentemente & como disponho de pouco tempo, rogo-lhe que 
me desculpe por não responder à mesma nesta volta do correio. 
Serve a presente para lhe entregar um esboço de um monumen-
to erigido sobre a campa do seu falecido irmão. É desnecessário 
entrar em pormenores mas bastará que lhe diga que é em már-
more e como V— já viu muitos do género, irei deixar-lhe a si o 
desafio de o imaginar; de facto, eu não me teria dado a tanto 
trabalho quanto me dei se não pensasse que V— teria algum 
prazer em mostrar às suas relações e aos seus amigos o último 
tributo prestado à memória do seu querido irmão já desapare-
cido. Tenho o prazer de lhe comunicar que o Sr. Mande já re-
gressou do Porto. Acho-o uma companhia bastante agradável e 
só receio que venha a ser privado dela, visto que fala em deixar 
este lugar e mudar-se para Inglaterra muito em breve.

O Sr. A. P. ficou retido pelas suas irmãs em Exeter devido 
a um ataque de reumatismo que lhe afectou o seu braço e lado 
direitos. O meu afecto à Mary Anne e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

N.B.: informação relativa ao Sr. A.P. segue na próxima.
P. S. Desde que escrevi esta carta chegou um outro paquete 

e recebemos a carta que o Sr. Ambrose Pollet gentilmente nos 
enviou em 25 do mês passado. Fiquei muito desgostoso por não 
ter recebido neste último correio a carta da Mary Anne há muito 
prometida, e, uma vez que o Sr. P. nos informa de que estão am-
bos na cidade, já pus de lado todas as esperanças de momento, 
já que muito possivelmente ela vai estar demasiado ocupada 
para se pôr a pensar nesta miserável criatura que sou eu; es-
pero, porém, que por amor de mim não se esqueça de dedicar 
toda a atenção ao Sr. Ambrose e estou totalmente convencido de 
que quando ela o conhecer bem o vai achar possuidor de virtu-
des demasiado numerosas para serem ignoradas e demasiado 
brilhantes para serem olhadas com indiferença. Poderia dizer 
muito mais mas falta-me o tempo e o papel.
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Lisboa, 10 de Novembro de 1815

Prezado Cunhado,

Na minha última acusei a recepção das suas estimadas car-
tas de 25 de Setembro e de 9 do mês passado; aproveito a pre-
sente oportunidade para lhe responder.

Ao ler o conteúdo da primeira, como resposta ao que V— diz 
com respeito ao fardo por encomenda de R&S remetia-o para a 
minha carta data de 15 desse mês, a qual esclarece essa tran-
sacção de forma satisfatória. Como talvez não guarde cópia das 
suas cartas, então irei citar as suas próprias palavras no final 
daquela passagem onde se lê:

“Todo dinheiro que V— me remeteu desde que deixei Lisboa per-
faz £893,10,7, o que é mais ou menos aquilo em que importariam 
os dois fardos antes da minha partida; e diz-me que as caxemiras 
foram vendidas pelo que suponho que o tenham sido a crédito.”

Se não estou em erro, os fardos a que V— alude são os com 
a marca TS nos. 471, 472, vendidos a C. Mattos & Co. a 6 de 
Junho pelo valor £899,2,7 à taxa de câmbio de 72 ½ pence = 
R 2976$427 dos quais se deduzir a comissão do Sr. Pollet verá 
que as receitas líquidas importam em R 2887$135, cujo impor-
te foi, permita-me lembrar-lho, creditado na sua conta corren-
te, mas como não tenho a certeza disso, deixo ao seu cuidado 
investigar esse assunto; e mais, permita-me desenganá-lo nas 
suas suposições acerca dos dois fardos de caxemira TS 474, 
475 que foram vendidos a pronto pagamento em 28 de Julho 
passado, quando fizemos a si uma remessa de R 1220$0000 na 
letra de Crispin & Co. sobre os Srs. Reed Beel & Co., importan-
do os referidos fardos em R 1395$800.

Quanto ao facto de estarmos em dívida para com Klingelhoe- 
fer, só V— pode estar a sonhar, pois devia lembrar-se que o ne-
gócio que V— tinha com ele foi fechado pelo Sr. T. F. antes da 
sua partida de Lisboa, e tanto quanto sei não lhe devemos (ao 
Sr. K.) cinco réis sequer. Quanto ao que V— menciona relativa-
mente às caxemiras na posse do Sr. Klingelhoefer, isso não se 
me afigura tão óbvio. Gostaria que discutisse o assunto com o 
Sr. Pollet e me transmitísseis a informação necessária para me 
poder governar nesta matéria.

Quanto às notas de venda dos fardos de pano de lençol rece-
bidos da parte de Ant. Dom. Duff de Nova Iorque, que lhe entre-
guei em anexo à carta de 15 de Setembro passado, V— verá lá 
expressamente dito que estas mercadorias foram recebidas pelo 



112

[brigue] Hippomenes de Bordéus e vendidas por conta e risco dos 
Herdeiros do Sr. Sam.l Farrer, falecido em Lisboa. A partir daqui 
eu deveria presumir que o dito pano de lençol estava relaciona-
do com a expedição de Bordéus e que nada disso se relaciona 
com os nanquins que foram enviados para a América. Fui falar 
com o Sr. Ormerod a propósito desses nanquins, e ele deu-me 
a entender que foram vendidos com um prejuízo considerável e 
que tinha há já muito tempo enviado correspondência através 
de uns barcos americanos, dando ordens para que a sua quota- 
-parte das receitas fosse remetida para si em Inglaterra.

Tal como V— me pediu, eu indaguei junto do Sr. Conté acerca 
do saldo que os Srs. Lawson & Filho de Nottingham reclamam de 
si. Ele diz que, quando o seu falecido irmão tomou conta do negó-
cio deles, restaram alguns bens na sua posse (de S. F.) mas que 
os mesmos foram enviados para um qualquer país estrangeiro 
para serem vendidos por conta e risco dos Srs. Lawson & Filho, e, 
uma vez que não está por dentro dos pormenores, pediu-me que 
o remetesse para A. Pollet, que melhor o poderá informar quanto 
a esta matéria uma vez que a transacção se efectuou através da 
sua pessoa. Atendendo às suas observações a respeito da lã que 
o Sr. P. trocou por pano, penso que V— subestimou o R, uma vez 
que deve ser uma lã espanhola de muito inferior qualidade que 
não deve ultrapassar £63 esterlinas por embalagem.

As melhores lãs leonesas poderiam ser agora compradas 
[texto omisso] por libra, o que, à taxa de câmbio de 60¼ pen-
ce, cerca de 3/6 por libra esterlina, as lãs de Segóvia atingem 
R $600. Nós temos muito pouca lã no mercado de momento, o 
que pode ser facilmente explicável uma vez que estamos bem 
cientes de que com os actuais preços baixos os espanhóis não 
conseguem custear o arrendamento dos armazéns, e penso que 
o lucro dessa transacção mal dê para compensá-los dos riscos 
inerentes ao contrabando. O Sr. Ashworth tem estado a escam-
bar baetas por um lote de lã constituída por 113 sacas, cada 
pesando mais de sete arrobas. Fica-lhe a certa de 2/11 por libra 
e ele diz-me que tem conseguido um lucro bastante satisfatório 
com as suas mercadorias. Todo o meu carinho para a minha 
irmã e para todos aí em casa e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

Espera-se que o grão venha a sofrer muito em termos de 
preço. Nada menos do que 59 barcos todos carregados de ce- 
reais arribaram cá no espaço de 4 dias. De momento escas-
seiam a manteiga e o queijo.
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Lisboa, 9 de Dezembro de 1815

Prezado Cunhado,

Só disponho de tempo para acusar a recepção da sua última 
datada de 22 do mês passado, assim como da do meu irmão 
William datada de 9 do mês passado. Chegaram-me às mãos na 
mesma volta do correio.

Foi com agrado que verifiquei que V— já concluiu finalmente o 
negócio com o Sr. Ellwand Jnr. uma vez que agora poderá dedicar 
um pouco mais da sua atenção ao mercado de Lisboa, o qual creio 
que começa a despertar um pouco, e, se o câmbio vier a ser favorá-
vel, sou da opinião de que passará a haver procura de géneros.

Serei mais explícito na minha próxima dado que, com o cor-
reio prestes a encerrar, não disponho de tempo.

Não me encontro muito bem de momento — atormentado 
que estou com uma violenta dor no lado direito do peito; quando 
vou para a cama à noite por vezes mal consigo respirar. Penso 
que é aquilo a que os portugueses chamam uma constipação,9 
que é por cá muito frequente durante o Inverno.

Se não me forem enviadas camisas após a recepção da pre-
sente, peço-lhe o favor de solicitardes à minha Mãe que me faça 
chegar ½ dúzia de coletes de flanela fina, visto que não posso 
passar sem eles — para dizer a verdade, estou em dívida para 
consigo por causa de um velho colete do descansado do seu  
Irmão que V— deixou cá. Com ele, cubro as minhas costas já lá 
vão dois meses sem que o mesmo tenha alguma vez sido lavado, 
dado que não tenho com que o substituir & não suporto a ideia 
de pedir emprestado.

Escreverei ao William a pedido do Sr. Mande, que pretende 
viajar para Inglaterra no próximo paquete.

Estou ansioso por receber a carta da Mary Anne há muito 
prometida sobre os assuntos da família. Envie-lhe o meu afecto 
e a todos lá em casa em Little Moor diga-lhes que não os esque-
ci. Crede-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jun.

O câmbio em Lisboa está a 61 ½ pence por mil réis.

9 Constipation no original.
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Lisboa, 22 de Dezembro de 1815

Prezado cunhado!

Desde a minha de 9 do corrente, recebi a sua de 5, jun-
tamente com os padrões de 3 fardos, mas ainda não recebi a 
factura.

V— acusa a recepção da minha carta de 11 do mês passado 
mas nada diz da de 4. Não tinha nada de importante. Por isso 
envio-lha inclusa numa das cartas ao Sr. P, pois recebi por ele 
a notícia que V— estava na Cidade. Julgo que o paquete que 
levou esse correio esteve mais de 30 dias no mar e receava-se 
que estivesse perdido. Se assim foi, então o Sr. P. terá partido de 
Londres para Paris antes da chegada da carta.

Na dita carta enviava-lhe um esboço ou desenho do monu-
mento do seu irmão com a inscrição &c.

Estou actualmente a recolher alguns cortes das fazendas 
mais em voga que lhe serão enviados a si na minha próxima se 
possível. Tendo ontem sido Dia Santo10 vi-me impedido de lhe 
transmitir a conta do North nesta volta do correio. Não poupei 
esforços em discriminar tudo da maneira mais clara possível— 
só falta o certificado do corretor e para que V— fique mais sa-
tisfeito vou levar os Srs. Conté, Joseph Waterhouse e Lawrence 
Ormerod a garanti-lo com as suas assinaturas. Vou lançar na 
conta corrente dele todas as despesas ligadas a esta transac-
ção. O balanço que lhe é devido é de cerca de £25 esterlinas 
mais ou menos. Ainda temos em mãos cinco peças, a respeito 
das quais aguardarei as ordens dele. Ficaria bastante satis-
feito se ele desse instruções para as entregar a uma qualquer 
outra casa de comércio nesta Cidade pois aí ele teria a opor-
tunidade de verificar se o seu falecido irmão era ou não justo 
nas vendas que lhe efectuava. V— deve mostrar a totalidade 
das contas aos respeitáveis fabricantes seus vizinhos para os 
convencer da veracidade do facto, pois ele sem dúvida fingirá 
ter sido prejudicado por si. Assim parece ter sido o caso, uma 
vez que o valor da factura dos fardos (tendo sido deduzidos 
5% por medida) com as despesas de frete incluídas importa 
em £601,3,4 esterlinas. Tem V— aqui um exemplo de como a 
consignação de mercadorias, facturadas ao dobro do seu valor, 

10 Em português no original.
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dá dez vezes mais trabalho do que aquilo que vale a comissão 
pela transacção.

Espero vir a efectuar rápidas vendas daquilo que V— está a 
preparar para este mercado. Se ao menos pudesse apostar em 
cores que fossem ao encontro de uma preferência algo indefini-
da, atendendo à parcialidade com que os mercadores11 acolhem 
a nossa manufactura. V— deve evitar cores demasiado claras, 
já que o extremo pode também não ser a melhor solução.

Penso que é agora altura para vos desejar um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo.

Como habitualmente, transmita à Mary Anne o meu amor e 
creia que sou

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 62 pence

O Sr. Hogg tem andado a comprar lã de Segóvia ou leonesa 
a 17 réis por libra.

O Sr. Butterworth também fez uma compra de lã a 16 réis. 
Tenho as amostras, embora não em casa. Penso que ele a com-
prou cara, mas, visto que o câmbio estava muito baixo, o com-
prador sai favorecido em mais de 10%.

Lisboa, 12 de Janeiro de 1816

Prezado Cunhado,

Desde que lhe escrevi em 22 do mês passado, fui honrado 
com a sua amável carta de 18, que veio juntamente com os cor-
tes e as facturas tal como especificado.

Em anexo encontra-se a conta do Sr. B. North, que lamento 
não ter enviado mais cedo. Como poderá constatar nos docu-
mentos inclusos não tive [texto omisso] as assinaturas de todos 
os compradores, mas tive de as autenticar num notário público 
e de as certificar junto do vice-cônsul inglês, que nelas apôs o 
seu selo e assinatura.

11 Idem.
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Com referência à minha última, V— poderá constatar tudo 
o que eu poderia acrescentar a este propósito, mas como tenho 
pouco tempo falarei de outros assuntos.

Caso não me seja possível vender as mercadorias (que V— 
me informou virem a caminho) por contrato privado com um 
pequeno rebate, despachá-las-ei e farei uma venda do total em 
leilão; mas, caso eu me veja limitado a esta última medida, não 
irei para além de um rebate de 10% nem sacrificarei nada abai-
xo desse preço; antes pedirei a um amigo meu para os comprar 
de volta por sua conta. O Sr. Ambrozio continua em França.  
Na minha próxima escrever-lhe-ei a propósito dos negócios de 
Bilbau, Bordéus &c.

Com protestos da minha estima por Mary Anne e todos aí 
em casa, creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 61 pence por mil réis

Lisboa, 26 de Janeiro de 1816

Prezado Cunhado,

Tive o prazer a 12 do corrente de lhe entregar a conta cor-
rente do Sr. B. North, juntamente com outros documentos, e 
desde essa data fui honrado com a sua amável carta de 2, à 
qual aproveito a oportunidade de responder.

Assim que as mercadorias carregadas a bordo do Star e Sa-
lamanca chegarem, envidarei todos os esforços para as vender 
o mais rapidamente possível; caso contrário, seguirei o plano 
gizado na minha última, para a qual o remeto. Nessa altura es-
pero poder fazer-lhe uma remessa.

Falei com o Sr. Klingelhoefer a respeito das caxemiras, que 
ainda não foram vendidas. Penso que no próximo leilão que ti-
vermos as mandarei buscar e porei para licitação. Caso seja fei-
ta uma oferta razoável por elas, penso que será preferível deixá- 
-las ir, pois se continuarem à nossa guarda acabarão desfeitas 
pela traça.

No outro dia fizemos uma venda dos tecidos para casaco 
do Sr. Matthewman quando experimentei vender algumas da 
fazendas que tínhamos em armazém. Do fardo TS 473 foram 
apenas vendidas duas peças, a saber, a 6116 & 6141, uma pre-
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ta e outra verde azeitona a R 2$800 o côvado ao G. I. Marrocos, 
o que, se o câmbio estivesse em paridade, seria apenas um gui-
néu a jarda, mas há já algum tempo que o cambio12 tem estado 
muito baixo, tanto assim que muitos dos mercadores de Lisboa 
têm feito as suas receitas na fruta; atrevo-me a dizer que ainda 
esta época tereis laranjas aí em Inglaterra a preço de uva mijo-
na, tantos têm sido os carregamentos neste porto.

Lamento não poder enviar-lhe a sua conta corrente posto 
que não consigo encontrar a cópia da última carta, que V— diz 
ser apenas de 8 de Fevereiro passado; se não me engano, os cer-
tificados seguiram inclusos, não tendo os mesmos sido liquida-
dos pelo Comissário Geral Pipon até 15 de Junho passado. Isso, 
porém, é de pouca importância e pode V— estar descansado 
quanto a essa matéria, pois toda a ocorrência e transacção são 
por mim inspeccionadas. Retomando a conta desde a sua parti-
da de Lisboa, resta um saldo a seu favor de cerca de R 1500$00 
(quero dizer, de mercadorias vendidas desde 1 de Julho últi-
mo), e de acordo com as suas instruções, assim seja o Sr. Pollet 
reembolsado do dinheiro que lhe emprestou a si em Londres, 
farei então remessa logo que esse dinheiro me chegar às mãos. 
Quando o Sr. Pollet regressar, V— terá a sua conta corrente a 
partir da data de 8 de Fevereiro.

Com referência à sua de 22 de Novembro passado, noto que 
V— recebeu uma carta do Sr. John Duff de Bordéus. V— rara-
mente me escreve mas agora indaga-me sobre o negócio com o 
Sr. D., que é para mim, garanto-lho, um mistério completo e que 
na minha opinião necessita de ser investigado.

Se V— ainda não lhe escreveu, eu desejaria que de futuro 
lhe desse indicações para endereçar a sua correspondência à 
minha pessoa em Lisboa, ao cuidado de Ambrose Pollet Jnr., 
e lhe pedisse que me enviasse a conta que tinha com o seu 
falecido irmão, assim como as notas de vendas &c. (se é que 
foram efectuadas) desde o período da morte de Sam, dando-lhe 
ao mesmo tempo a saber que me autorizou a saldar as mesmas.

Descobri por fim que a letra do Sr. Milk sobre o Bernardo S. 
G. Deniz de St. Ubes13 foi paga pelo seu falecido irmão a Forla-
des & Co. contra um pequeno saldo que lhes era devido.

O Sr. O’Niel deseja saber se já V— despachou a restante lã 
pelo David, pois cerca de 3 sacas [texto omisso] ficaram dispo-
níveis quando se fizeram as notas de vendas.

12 Idem.
13 Setúbal.
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O Sr. Butterworth está agora gravemente enfermo & pensa- 
-se que ele não se vai aguentar por muito mais tempo — tem 
estado acamado há já algumas semanas — tem uma família 
grande com filhos ainda pequenos e a sua perda será um duro 
golpe. De momento gozo de perfeita saúde e espero que esta 
também assim vos encontre aí em Farnley. Crede-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 60 ½ d. por mil réis
O preço da lã subiu um pouco
A melhor Leonesa a 18 ¾ réis a libra.

Transmita à Mary Anne todo o meu afecto

Lisboa, 3 de Fevereiro de 1816

Prezado Cunhado,

Desde a minha última de 26 do mês passado acusando a re-
cepção da sua de dia 2, o Sr. Duff entregou-me a letra sobre os 
Srs. Simpson Davison & Co. de Liverpool no valor de £109,15,1 
esterlinas que V— terá a bondade de creditar à data de venci-
mento na conta do Sr. Ant. Dom. Duff de Nova Iorque, sendo-lhe 
remetida por ele por intermédio do seu irmão, o Sr. Ja.s Cha.s 
Duff na qualidade de administrador em Lisboa dos bens de su-
cessão do seu falecido irmão.

Na noite desta última quinta-feira, ou melhor, por volta de 
um quarto para a uma da manhã de sexta-feira toda a cidade 
foi acometida de um terrível pânico por causa de um súbito e 
inesperado abalo de terra, que foi muito forte e durou cerca de 
30 segundos. Algumas pessoas supõem que terá seguido na di-
recção de Sudeste para Noroeste ou entre isso e Este & Oeste.  
Os gritos de misericórdia14 que se ouviam vindos de todos os 
quarteirões eram a prova acabada do perigo iminente que a to-
dos ameaçava neste momento horrível, & se bem que eu não 
tenha ouvido falar de qualquer dano material, ainda assim as 
notícias dizem que alguns habitantes morreram de medo.

14 Idem.
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Isto é algo que me custa a acreditar, mas a verdade é que 
bastantes pessoas ficaram durante algum tempo completamen-
te tomadas de pânico, sendo que um dos casos ocorreu na nos-
sa casa, pois no momento em que o criado entrou no quarto do 
Sr. Ignácio, encontrou-o agarrado aos cobertores num estado de 
delírio, balbuciando palavras incoerentes, coisa que continuou 
a fazer por algum tempo depois do abalo.

Houve igualmente um outro por volta das 6 horas da manhã, 
só que nem de perto tão violento como o anterior, e de curta du-
ração.

O que é espantoso é que eu não senti nem um, nem ou-
tro abalo, e não obstante a dança de cadeiras, camas, gavetas, 
lavatório, onde a água saltou para fora do jarro, permaneci a 
noite toda mergulhado num sono profundo, quando talvez em 
qualquer outra ocasião até um rato a atravessar o sobrado do 
meu quarto bastasse para me acordar. Penso que, no que me 
diz respeito, tive muita sorte, & ainda que nunca tenha chegado 
a sentir minimamente o abalo de terra, pela visível alteração 
que se percebia nos semblantes dos que me rodeavam, posso 
facilmente conceber que seja uma das sensações mais desagra-
dáveis e horripilantes que se pode ter à face da terra.

Tenho o prazer de informá-lo de que o Sr. Butterworth se 
encontra um pouco melhor do que tem estado, restando porém 
poucas esperanças quanto à sua recuperação.

Quando esta lhe chegar às mãos, espero o Sr. Ambrose Pollet  
Jnr. já tenha chegado a Inglaterra.

Nem o Star nem o Salamanca aportaram ainda a esta Cidade.
À Mary Anne o meu afecto e a todos aí em casa, assim como 

ao seu pai e a V—, deste

Seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Lisboa, 17 de Fev.º de 1816

Prezado Cunhado,

Desde a minha de 3 do corrente recebi a sua de 22 do mês 
passado e tenho a informá-lo da chegada a bom porto quer do 
Star quer do Salamanca, tendo o último só fundeado ontem e o 
primeiro dois dias antes, de modo que não me foi ainda dada a 
oportunidade de subir a bordo senão hoje de manhã, altura em 
que recebi as cartas de Ormerod Heyworth & Co., que traziam 
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inclusos os conhecimentos de carga. O Star já deu início ao des-
carregamento da sua carga, que penso estar livre de estragos 
apesar de ter estado no mar 40 dias. — Também já regressaram 
em poucos dias o Glory e o William. Vi-os a ambos esta manhã.  
O último parecia em muito mau estado, com os costados en-
ferrujados de ambos os lados da proa à popa. Teve uma pas-
sagem de 48 dias, e presumo que grande parte da carga esteja 
avariada.

Diz-me o Sr. Ormerod que recebeu a informação do Ant. Dom. 
Duff de Nova Iorque de que já foi feita remessa das receitas líqui-
das da sua quota-parte dos nanquins para o seu endereço em 
Farnley, Leeds. — Rogo-lhe que não deixe de me informar se assim 
for. Permita-me remetê-lo para a minha carta de 26 do mês passa-
do com respeito ao negócio de Bordéus. Nela dei conta dos meus 
motivos por não ter transmitido a si a conta corrente do Sr. Pollet 
que, tal como a sua anterior confirma, só nessa altura tinha sido 
disponibilizada. Não dispus de tempo bastante para investigar os 
pormenores, mas, se tal como V— afirma, há onze fardos relati-
vamente aos quais V— não recebeu nada, deve então haver saldo 
a seu favor; irei, contudo, examinar os livros, e na minha próxi-
ma participar-lhe-ei de que modo os mesmos foram despachados. 
Poderá estar descansado quanto a esta situação. Se algum saldo 
lhe for devido, poderá confiá-lo à guarda do Sr. Pollet. Não obstan-
te, desejo sinceramente que ele regresse, já que me é impossível 
entregar-lhe a si uma conta correcta sem a ajuda dele, mais nin-
guém havendo que me dê informações sobre este negócio.

Espero honestamente que a Mary Anne me tenha concedi-
do o prazer de algumas linhas suas antes da presente carta, 
mas não deixa de ser tão extraordinário quanto verdadeiro o 
facto de eu ter sido alvo do tratamento mais indelicado que se 
possa imaginar por parte do meu familiar mais próximo desde 
que saí de Inglaterra; até me dói o coração quando penso nisso, 
& só posso lamentar o incómodo que causei em Roakerlane15 
a propósito de uns lenços e camisas, de que me encontro tão 
necessitado. Contudo, caso não mos tenham enviado antes de 
V— ter recebido a presente missiva, ficar-lhe-ia agradecido se 
V— cancelasse o pedido, já que prefiro andar nu a mendigar.

É com consternação que tenho a lamentar a morte do seu esti-
mado amigo, S. W. Butterworth, que ocorreu na segunda-feira, dia 
12 do corrente, após uma prolongada doença, que o reteve na cama 
por vários meses. Deixou uma viúva e nove filhos a chorarem o seu 

15 Morada dos Hutchinson em Pudsey; Roker Lane na grafia actual.
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desaparecimento, e pode-se dizer em abono da verdade que viveu 
respeitado e que a sua perda foi sentida. Muitos estiveram presen-
tes no seu funeral — entre os que carregaram o féretro contavam- 
-se os Srs. Conte, Ormerod, Ellerton, Stayley, Wilby etc.. Os Srs. 
Waterhouse, Hague, Smith, Crosland, Caruthers, Brown, Gregory, 
Hadley, Silva, Cruz, Roston, Cresswell, Goodair. Muitos outros que 
V— tão bem conhece estiveram igualmente lá. Faleceu aos 48 anos 
de idade. Tem V— aqui os dados que eu agradeço que comunique 
aos [directores] dos jornais de Leeds assim que lhe for possível.

Na esperança de que a presente o encontre tão bem como 
me deixou, creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio entre 60 ½ e 61 pence por mil réis.

Lisboa, 19 de Abril de 1816

Prezado Cunhado,

Ao receber a presente já terá recebido a carta do Sr. Pollet 
participando-lhe da minha indisposição, que tem sido motivo 
do meu silêncio ao longo de todo este período de tempo. Tenho 
estado confinado ao leito durante este último mês e estou ainda 
tão fraco que não me consigo levantar, mas tenho vindo a me-
lhorar de dia para dia. Antes de adoecer não me lembro de ter 
gozado de melhor saúde em toda a minha vida. Foi durante o 
sono à noite que me sobreveio a enfermidade.

Tivemos um leilão de algumas das fazendas mas venderam- 
-se a preços reduzidos. Tendo isto acontecido durante a minha 
doença, não tive tempo de investigar. Na minha próxima tratarei 
da qualidade dos artigos, dos acabamentos das fazendas &c. 
Vendi os dois últimos fardos de fazenda com um rebate de 8% e 
cedendo crédito a Joaquim Izidro Craveiro &c. De mais não con-
sigo dar-lhe conta pois a minha cabeça anda confusa. À Mary 
Anne envio o meu afecto e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Desculpe estes rabiscos mas estou a escrever na cama en-
costado a almofadas.
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Lisboa, 19 de Maio de 1816

Caro Senhor,

O Sr. Pollet deve ter ele próprio respondido à sua de 30 de 
Abril nesta volta de correio, mas visto que o seu conteúdo diz 
respeito à minha pessoa, tomo a liberdade de o fazer, e como 
justificação de não lhe ter escrito na mesma altura em que es-
crevi ao Sr. Smith só tenho a dizer que não vi necessidade de o 
estar a sobrecarregar a si com despesas de porte quando nada 
tinha a comunicar a não ser o que já lhe tinha repetidamente 
dito em todas as minhas cartas anteriores a essa data, período 
durante o qual tentámos desfazer-nos das fazendas mas, não 
nos tendo sido possível, determinámos despachá-las em ven-
da pública, de modo que decidi só escrever-lhe quando se me 
afigurasse a oportunidade para lhe dar conta das vendas. — 
Desde a minha última vendi o remanescente das caxemiras a 
Joaquim Izidro Craveiro de Faria a R 1$200 o côvado a crédito, 
a dois e quatro meses.

Ao examinar a correspondência noto que V— faz referência 
aos tecidos para casacos do Sr. Topham. Pensando naturalmen-
te que algo lhe tenha sido dito sobre este assunto, e estando ao 
corrente dos impedimentos do Sr. Mathewman, dar-lhe-ei a si 
alguma informação que poderá ser útil ao Sr. Topham, mas es-
pero que V— observe a devida confidencialidade.

Irei agora pô-lo ao corrente, tão sucintamente quanto pos-
sível, da nossa contabilidade. Em 9 de Novembro fizemos ao  
Sr. M. uma remessa de £355,08,— a 60 ½ pence, o que, junta-
mente com as taxas aduaneiras e outras que nos foram pagas em 
várias ocasiões aqui em Lisboa na sua conta, atinge o montante 
de R 3,866$524. Julgo que ainda sobra um pequeno saldo, mas 
não consigo determinar ao certo até que se emita a nota de ven-
das, a qual será entregue ao Sr. M. dentro de algumas semanas.

O Sr. & a Sra. Wilby partiram de cá na sexta-feira passada no 
David, com destino a Liverpool, juntamente com os Srs. Ellerton 
& Moon. O Srs. Ormerod e Waterhouse partem de Lisboa den-
tro de um ou dois dias e seguem por França. O Sr. Crossland 
também fala em partir muito em breve. De facto, quase todos os 
comerciantes ingleses de Lisboa estão de partida para Inglaterra 
para aí passarem o Verão, pois por cá nada há para fazer.—  
No outro dia, o Sr. Ormerod trouxe uma conta por pagar do seu 
saudoso irmão que, sendo tão pequena, achámos por bem liqui-
dá-la. Contudo, inclusa segue uma cópia da mesma para mos-
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trar ao Sr. Pollet, que é a pessoa que melhor poderá informá-lo se 
está certa. Ele tem-se comportado de uma maneira muito deson-
rosa como V— pode constatar relativamente ao câmbio, exigindo 
o saldo que lhe pagou em excesso a si na sua letra em libras 
esterlinas ao presente câmbio e que entregou ao Sr. Pollet.

Transmita à Mary Anne toda o meu afecto e diga-lhe para 
beijar por mim a sua filhinha. Lembranças a todos os amigos e 
creia-me

Caro Senhor 
 Seu obediente servo
 James Hutchinson Jun.

Lisboa, 24 de Maio de 1816

Prezado Cunhado,

Na sequência das que lhe escrevi a 4 & 12, acuso a recepção 
da sua de 7 do corrente e tomei nota do seu conteúdo. — Quan-
to ao que V— diz com respeito às consignações, estou total-
mente convencido de que a ausência de instruções não podia 
ter constituído impedimento, pois V— tem sido permanente in-
formado do estado do mercado até ao momento em que adoeci. 
Poucas são as coisas a que não lhe tenha dado resposta, excep-
to fazer-lhe as remessas. — O dinheiro escasseia aflitivamente 
em Lisboa, de modo que não nos é conveniente fazer as ditas 
remessas até que vençam as letras pelas fazendas vendidas, o 
que pouco falta e então V— voltará mais uma vez a ter notícias 
nossas. Em todas as suas cartas mais recentes V— menciona 
que está com falta de dinheiro; —nada me daria maior prazer do 
que ter a oportunidade de o aliviar mas não me sinto legitimado 
a despachar os artigos disponíveis, ainda que V— o queira, sem 
antes o avisar de que não renderão mais do que R 2$800 por 
côvado: se V— considerar que um tal preço não lhe impõe um 
grande sacrifício, então não deixe de me escrever na volta do 
correio de modo a não perder mais tempo para se efectuarem as 
vendas.— Não disponho de tempo para acrescentar muito mais 
a não ser a enviar o meu afecto à Mary Anne & creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 52 ½ pence
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Lisboa, 31 de Maio de 1816

Prezado Cunhado,

Na ausência de correspondência sua desde que lhe escrevi 
a 24 do corrente, tenho de lhe participar da venda do rema-
nescente das fazendas que tínhamos no estabelecimento (ou 
seja, 34 peças a R 3$867 a jarda). — Não as teria vendido a 
este preço se não fosse o facto de parte delas estar danificado 
pelas traças. Pensei, além disso, tendo em conta as circuns-
tâncias, que o melhor plano seria aliená-las, pois não melho-
rariam se continuassem à nossa guarda, para além de que, 
se o Sr. North não nos enviar as suas ordens com respeito à 
5 peças de preto armazenadas na nossa Casa, não tarda que 
delas nada reste.

Desde o início de Abril constatei que efectuámos vendas no 
montante de R 9.153$950 e atrevo-me a dizer que em breve 
poderemos fazer-lhe uma remessa do último e do próximo mês, 
e aí V— poderá calcular as remessas até ao montante acima lá 
para o fim de Setembro ou início de Novembro próximo, isto se 
entretanto o Sr. Pollet não se reembolsar a si próprio das £1500 
que lhe emprestou a si em Londres. — Recebi hoje uma carta 
do Porto, do Sr. James Benj.n Syme, agente dos Srs. Ormerod, 
Irmãos & Co., entregando-me a nota de venda de sete peças de 
fazenda que lhe foram enviadas de Coimbra sobre conta do seu 
falecido irmão, perfazendo o montante líquido de R 568$500, 
do qual remeto inclusa a primeira via da letra de câmbio desta 
remessa de £138,11,5 esterlinas na letra de Azevedo, Cropp & 
Co. à sua ordem.

O fardo n.º 484 é o único que está por vender e que ain-
da permanece na alfândega. Se V— pudesse enviar-nos uns 
quantos fardos das cores mais em voga, podê-los-íamos ven-
der juntamente com o 484 a um preço mais vantajoso. A cor 
da fazenda é o mais importante, pois, não obstante a inércia 
do mercado, aquelas cores a la mode16 terão sempre saída.  
A este respeito temos sido muito desafortunados. Permita-me 
dizer-lhe que os mercadores17 não aprovaram a manufactura 
dos últimos artigos que V— nos enviou, e dar-lhe-ia a minha 
modesta opinião sobre aquilo que tem maior procura no mer-

16 Em francês no original.
17 Em português no original.



125

cado. Deve ser uma fazenda bastante leve, com um bom aves-
so, e tendo isto em consideração, os fios da trama e da teia 
não podem ser fiados de modo demasiado fino; com respeito à 
laminagem, quanto mais curto for o corte melhor, conquanto 
não pareça puído, e deve-se prestar maior atenção ao acaba-
mento da fazenda. — Ao Sr. Topham os meus cumprimentos e 
diga-lhe que creio que as últimas fazendas de que fez o acaba-
mento nunca chegaram a ser submetidas à laminagem, pois o 
pêlo à superfície era tão longo que, se tivessem sido dobradas 
pelo avesso, teria-nos-ia sido impossível descobrir qual o lado 
acabado.

Quanto aos padrões de cores, só V— terá de se dar ao tra-
balho de ir aos comerciantes de lãs em Leeds, que o procurarão 
aliciar na compra de um tecido para casaco, e aí sempre pode-
rá calcular quais são as cores dominantes em Inglaterra e que 
também o são (ou virão a sê-lo) neste mercado, e que muito 
provavelmente satisfarão a procura.

Estou na expectativa de receber uma encomenda dos Srs. 
Ribeiro & Silva, relativamente à qual não deve V— poupar es-
forços para despachar dentro das condições mais razoáveis, 
visto que estou confiante de que, se ao menos pudermos ga-
rantir a sua [texto omisso], poderão movimentar só com esta 
Casa entre £10,000 a £15,000 esterlinas ao ano, se o comér-
cio em Lisboa for favorável. V— deve enviar-me todos os por-
menores respeitantes à conta do O’Neil, a saber, a letra de 
câmbio relativa aos sacos, o abatimento efectuado e especial-
mente enviar-me o nome da pessoa. Nada mais tenho a acres-
centar, a não ser que envio a todo o meu carinho à Mary Anne 
e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 58 ½ pence

O Sr. Conté envia-lhe os seus cumprimentos e felicita-o pela 
sua filha, mas recomenda-lhe que se contenha um pouco na 
cama para evitar que de futuro ande a fazer tanto estrago. —  
No que a ele diz respeito, não tem perspectivas de aumentar a 
sua família, pois livrou-se da sua bela peça há coisa de meio 
ano por causa de uma partida que ela lhe pregou — não estou 
a falar de cornos.
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Lisboa, 14 de Junho de 1816

Prezado Cunhado,

Com a chegada da remessa de ontem recebemos as notícias 
da morte da Rainha de Portugal, que hoje se confirmam pelas 
notas oficiosas recebidos do Rio de Janeiro.

Com este acontecimento somos levados a acalentar a es-
perança de ver o comércio nesta cidade renascer, uma vez que 
aguardamos a chegada do Príncipe Regente do Brasil lá para o 
final do próximo mês. — Calculo que haja uma corrida às fazen-
das pretas, já que a lei neste país obriga toda a gente, aquando 
da morte do Soberano, a usar luto fechado nos seis meses se-
guintes e luto aliviado até que se cumpra um ano. — Penso que 
não seria descabido se fabricásseis uns pretos e azuis extrafinos 
com mistura de lã espanhola e inglesa de primeira qualidade de 
modo a parecerem-se, ou até mesmo igualarem, se possível, as 
fazendas do Oeste de Inglaterra,18 já que estou em crer que se-
riam vendidas de imediato a preços módicos. Que não se perca 
tempo em enviá-las no primeiro navio, já que há outras casas 
nesta cidade que se aproveitarão como nós desta oportunidade.

Espero poder participar-lhe a venda do fardo TS n.º 484, 
agora na Casa da Alfândega.

Desde a minha última carta, tenho estado em Cintra [sic] 
para benefício da minha saúde, a qual, graças a Deus, recupe-
rou mais do que aquilo que eu esperava, e não fosse a minha 
pessoa parecer estar bastante magra, eu teria todos os motivos 
para pensar que gozo de boa saúde, senão mesmo melhor do 
que a que tinha há alguns anos; apesar disso, não duvido de 
que se assim continuar o tempo tratará das aparências.

Prometi escrever ao meu pai mas nada mais havendo a co-
municar do que já contei, adiarei até que se ofereça a oportuni-
dade de enviar uma carta grátis. Assim sendo, despeço-me do 
meu pai e de todos em casa com amizade, assim como da Mary 
Anne e daqui vão “kisses a piece” (Yorkshire autêntico!) aos pe-
quenos. Crede-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 58 ½ pence.

18 Referência aos tecidos de flanela de lã cardada, lustrosos e de tacto macio, origi-
nalmente produzidos nessa parte do território inglês.
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Lisboa, 20 de Julho de 1816

Prezado Cunhado,

Acuso a recepção das suas até 25 do mês passado e congra-
tulo-me por ver que V— está bastante satisfeito com a decisão 
que tomámos de vender os artigos então encetados.

Desde a minha última, o Fame já aportou e estamos a des-
pachar os dois fardos juntamente com o outro que ficou na Casa 
da Alfândega para ver se os conseguimos pôr cá fora, posto que 
julgo que receitas imediatas são as que melhor nos convêm.

Só se vendem fazendas pretas de momento, & há uma gran-
de procura de caxemiras, especialmente as de melhor qualida-
de. O Hogg é o mais afortunado de todos, pois mal os seus con-
tactos em Inglaterra tiveram notícias da morte da Rainha, assim 
se apressaram a enviar-lhe 200 peças por especulação; chega-
ram no Fame, e ele já as vendeu com uma margem considerável.  
Na realidade, nunca assisti a uma procura tão desenfreada 
como a que houve por estas peças. — Não tarda que as fazendas 
pretas de toda a sorte arruínem o mercado, já que toda a gente 
vai andar a enviá-las [para cá]. Aconselhava-lhe, pois, a não 
fazer remessa de nenhumas, a menos que estejam já prontas a 
ser expedidas na primeira oportunidade. Le Maria de Londres 
aportou cá há uns dias atrás e a sua carga irá sem dúvida abas-
tecer o mercado de caxemiras e fazendas do Oeste de Inglaterra, 
já para não falar do Industry e de um outro navio oriundo do 
mesmo porto, que se espera que cheguem um dia destes. —  
Se enviardes alguns, devereis encaminhá-los para Liverpool 
para serem carregados a bordo do Tyne; muito provavelmente 
será um dos primeiros navios a sair, visto que está a ser pre-
parado há já algum tempo. Escrevo ao William por intermédio 
do Sr. Crossland que parte para Inglaterra no presente paque-
te.— No dia 12 do corrente recebemos notas oficiosas do Rio de 
Janeiro anunciando a morte da Rainha. A ópera e os teatros 
foram imediatamente encerrados, & ao longo de três dias & três 
noites consecutivos não tivemos mais nada a não ser o troar de 
canhões, que foram disparados de meia em meia hora do Caste-
lo e dos vasos de guerra ancorados no porto.

Hoje o Príncipe Regente foi proclamado Rei, & visto que esta 
é uma cerimónia raramente testemunhada, pensei em não per-
der a ocasião, mas a multidão era de tal forma compacta que 
era praticamente impossível conseguir passar nas ruas; no que 
me diz respeito, fui bem espremido, vi pouquíssimo e muito me-
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nos ouvi, de modo que está para lá das minhas capacidades 
descrever-lhe de que maneira se processou essa proclamação.

Envio a Mary Anne e aos pequenos o meu amor, e creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 57 ½ pence

Lisboa, 5 de Agosto de 1816

Prezado Cunhado,

Acuso a recepção da sua de 23 do mês passado e, como 
o correio fecha esta noite, aproveito a oportunidade para lhe 
transmitir uma resposta tão rapidamente quanto possível.

Como V— diz que tem uns pretos prontos para envio, adiarei 
a venda dos três fardos disponíveis até à sua chegada, pois per-
mitir-me-á vender as fazendas de cores a preços mais favoráveis 
ao sorti-las com uns quantos pretos. Todavia, não se deverá 
perder muito tempo a expedi-los no Tyne a partir de Liverpool se 
possível, pois esse navio chegar-nos-á a este porto muito prova-
velmente ainda antes de qualquer outro vindo de Londres, como 
posso constatar na lista do Lloyd’s que nos chegou no último pa-
quete [texto omisso] navios nessa altura tinham-se feito ao mar 
a caminho de Lisboa. —Se V— pudesse ao menos [texto omisso] 
algumas das melhores caxemiras e fazendas pretas do Oeste 
de Inglaterra [texto omisso] e enviá-las pelo mesmo transporte, 
elas constituiriam uma grande ajuda na venda das outras. — 
Ultimamente temos sido muito pressionados para fazermos pa-
gamentos; tanto assim que o Sr. Pollet não conseguirá fazer-lhe 
uma remessa tão cedo quanto era a sua intenção; mas poderá 
V— ter a certeza de receber uma boa remessa assim que entrar 
dinheiro na Casa, pois o Sr. P. prometeu servi-lo a si antes que a 
qualquer outra pessoa; na realidade, já V— teria recebido uma 
remessa há bastante tempo não fosse o desapontamento que 
têm sido as cobranças, com a extrema escassez de dinheiro e 
a má situação em que o comércio se encontra. — Quando V— 
voltar a ter notícias minhas, espero ter o prazer de juntar algum 
dinheiro para se andar com o negócio para a frente.

Terá a bondade de entregar ao meu pai as poucas linhas 
que aqui anexo e que tomei a liberdade de escrever nesta carta, 
já que aquilo que lhe comunico não justifica despesas de selo.
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Comunique à Mary Anne o meu carinho e ao seu pai os 
meus respeitosos cumprimentos & creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Lisboa, 9 de Agosto de 1816

Prezado Cunhado,

Em 5 do corrente tive este prazer [de lhe enviar uma carta], 
e desde essa altura o Sr. Francisco Nunes Vizeu fez uma enco-
menda de um fardo de fazendas contendo 24 peças, da mesma 
qualidade e com as mesmas cores do fardo com a marca TS  
n.º 493, mas sem a grande proporção de pretos, digamos, não 
mais do que duas peças.

Ele queria ter levado um dos fardos que vieram no Fame, 
mas uma vez que já tinha sido despachado, não atenderam 
aos seus intentos, pois ele tencionava destiná-lo à reexporta-
ção e, neste caso, em vez de permitirem um draubaque sobre 
os 15%, havia ainda a pagar uma taxa adicional de 8, coisa 
que não sucederia se esta mercadoria se encontrasse ainda em 
depósito na Casa da Alfândega e não tivesse sido despachada. 
Nesse caso a taxa de reexportação seria de apenas 4%. — Isto 
diz tudo quanto à justeza dos regulamentos da Alfândega!!!19 
Por falar nisso, eles estão ficando muito rigorosos no despacho 
de géneros manufacturados britânicos. Torna-se pois imperio-
so que quando V— escrever aos Srs. Ormerod Heyworth & Co. 
de Liverpool lhes dê instruções para que, quando enviem os 
conhecimentos de embarque, apontem sempre no rodapé da 
carta a quantia exacta ou a avaliação com que os fardos são 
registados no Cocket,20 assim como as despesas de embarque, 
transporte terrestre e outros encargos. — Sem esta informa-
ção é impossível passar as mercadorias subavaliadas sem se 
correr o risco de as mesmas serem apreendidas, como seria 
certamente o caso se viessem a descobrir que a nossa avalia-
ção feita junto da Alfândega é inferior à daquela registada no 
Cocket.

19 Em português no original.
20 Nome dado à estância aduaneira de exportação em Inglaterra, responsável pela 

emissão do selo aduaneiro, que também leva o mesmo nome.
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Tenho a participar mais uma vez que, se as nossas fazendas 
tivessem os acabamentos que deveriam, vender-se-iam certa-
mente a mais 10% do que actualmente. — O Sr. Topham não 
põe qualquer cuidado nas fazendas, & eu tenho de lhe rogar a si 
novamente que lhe volte a repetir o que eu já disse, i.e., que na 
laminagem não são cortadas o suficiente, sendo a felpa quase 
tão longa como a do meu chapéu.

Estive a ponderar a compra de um lote de lã de Segóvia de 
primeira, se ao menos conseguíssemos arranjar meio de a pa-
gar. Se eu conseguir escambar as fazendas em depósito por esse 
lote, conseguiríamos arranjar o resto do dinheiro. Já o tenho 
apalavrado mas temos de chegar a acordo quanto ao preço. — 
Há dois lotes, um marcado X ABM contendo 20 de R., 4 de F., 
3 de S., 2 de T. & 2 de A., o outro marcado CVL ABM, contendo 
37 de R., 6 de F., 4 de S., 1 de T. & 11 de A. 21 A lã só chegou no 
outro dia, e como o paquete está de partida esta noite ainda não 
tive tempo de a inspeccionar, mas falei com o espanhol hoje de 
manhã, que me prometeu visitar-me amanhã, altura em verei o 
que se pode arranjar.

Há a notícia de uma mulher que foi detida e levada para a 
prisão por ter sido apanhada a roubar cadáveres do cemitério 
pertencente ao Hospital de São José desta cidade, com o propó-
sito de fazer chouriços 22 — que são uma espécie de morcela,23 
com a diferença de serem feitos de carne de porco ou bacon e 
bem temperados com alho. — É um prato habitual na maioria 
dos lares deste país e coze-se na sopa ou com a carne que se 
traz para a mesa. Em geral, os portugueses são muito aprecia-
dores dessa iguaria. Porém, posso abençoar a minha estrela por 
até agora nunca ter apreciado chouriços. Na revista que fizeram 
à casa da mulher, encontraram as coxas inteiras dum homem, 
para além de uma porção de carne humana retalhada, e ainda 
uma grande provisão já pendurada no fumeiro, preparada para 
ser defumada.

Esta descoberta causou grande consternação na venda des-
te género, & sem dúvida os lojistas sofrerão grande prejuízo com 
as existências que têm em mãos.

21 As iniciais referem-se à classificação dada à lã recorrendo a termos na língua 
castelhana, a saber, Primera ou Refina (R.), Fina (F.), Segunda (S.), Tercera (T.) e Añinos 
(A.) (v. Tilloch, 1804: 298; Pérez, s/d: 29). 

22 Idem.
23 Black pudding no original.
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Aos pequenos envio beijos e à Mary Anne o meu carinho, & 
creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 57 pence.
Consideraria especial favor se a Mary Anne fizesse a gentile-

za de me escrever umas quantas linhas.

Lisboa, 16 de Agosto de 1816

Prezado Cunhado,

Sem ter sido honrado com nenhuma da sua correspondên-
cia desde as minhas de 5 e 9 do corrente, tenho agora a infor-
má-lo de que o lote X ABM de lã de Segóvia contendo 31 sa-
cas já foi vendido. Não sei em quanto importou, mas suponho 
que foi em grande medida pago por escambo. Não era nada de 
qualidade superior. — Ao inspeccioná-lo, descobri que o outro 
lote era de lã leonesa e esta trata-se sim de uma lã de qualidade 
muito superior. — O espanhol parece-me ansioso por desfazer- 
-se dela visto que está de partida de Lisboa dentro de alguns dias 
e já desceu o preço significativamente, posto que ma vende por 
16 ¼ réis a libra a pronto pagamento. Para fechar este negócio 
vejo-me na contingência de pedir dinheiro emprestado à taxa de 
1% ao mês até que o possa pagar na totalidade. De acordo com 
um cálculo muito moderado que fiz sobre o preço acima, isto dei-
xar-nos-ia algo acima dos 40%, o que penso ser suficiente para 
cobrir todas as despesas e render ainda um bom lucro.

Vi um outro lote marcado @ contendo 70 de R., 15 de F., 
6 de S., 2 de T. & 12 de A., que me foi oferecido a 14 ½ réis a 
libra mas como não vejo meio de o pagar, tive de decliná-lo de 
momento, se bem que eu pense que poderia comprá-lo por um 
preço mais baixo. O seu irmão Sam comprou vários lotes desta 
marca, alguns dos quais o Sr. Ellwand vendeu a 7/3 a libra.  
O espanhol chama-lhe lã burgalesa 24 — é boa em qualidade, se 
bem que não igual à outra & poderia ser comprada para satis-
fazer a nossa intenção se eu tivesse ao menos os meios para a 

24 Burgatesa no original.
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pagar. Diga-me na sua próxima o que quer que eu faça. Entre-
tanto, creia-me

O seu cunhado que muito o estima,
 James Hutchinson Jnr.

Câmbio a 57 pence.

P.S. Desde que escrevi a presente carta, dirigi-me ao espa-
nhol para ter uma resposta definitiva e acabei finalmente por 
fechar o negócio do lote de leonesa CVL ABM contendo 59 sacas 
que comprei a 15 ¾ réis a libra.

Mostrei as amostras a Policarpo, que diz ser muito supe-
rior a qualquer outra lã que ele tenha enviado para Farnley. 
Por fim, se não lhe aprouver a minha decisão, eu ponho isto 
na minha conta ou se assim quiser podemos dividi-lo a meias, 
pois não tenho dúvidas de que me compensará largamente pelo 
meu incómodo. É, porém, necessário que me dê uma resposta 
imediata na recepção da presente, informando-me do que vier 
a decidir.

Caso não queira ficar com ela, esperarei uma resposta di-
recta a fim de tomar as devidas providências. — Enviá-la-ei no 
primeiro navio com destino a Liverpool. Assim, se V— não a 
tomar por sua conta e risco, tenha então a bondade de efectuar 
um seguro sobre a mesma no valor de £1300 esterlinas.

Mais pormenores seguirão na próxima. Uma vez que o cor-
reio está prestes a fechar, rogo-lhe que me escuse, subscreven-
do-me mais uma vez,

 O seu J H Jnr.
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A PRIMEIRA CAMPANHA DO EXÉRCITO BRITâNICO 
EM PORTUGAL AO TEMPO DA GUERRA PENINSULAR, 

RECORDADA PELO MILITAR INGLêS GEORGE THOMAS 
LANDMANN: OU, DA ESCRITA MEMORIALÍSTICA  
COMO LUGAR DE REGISTO DO CRUZAMENTO  

DO EU COM A HISTóRIA*

Maria Zulmira Castanheira
Universidade Nova de Lisboa

CETAPS

A Guerra Peninsular, sangrento conflito sobre o qual pas-
sam agora 200 anos, deu origem a um elevado número de re-
latos de autoria britânica, muitos dos quais dos domínios da 
autobiografia e do memorialismo, dois géneros, aliás, afins. Sob 
a forma de cartas, diários, recordações, impressões, esse cor-
pus multiforme demonstra, a um tempo, o impulso próprio da 
época para dar expressão escrita à experiência particular do 
indivíduo, e a consciência da necessidade e relevância de legar 
à posteridade testemunhos (alegadamente) fidedignos de uma 
guerra que, pela sua grande dimensão e significado, deveria fi-
car gravada na memória de todos. 

Narrativas de interesse militar e político, são, simultanea-
mente, relatos de viagem, porquanto o combatente empreende 
uma deslocação no espaço que o leva ao encontro de outros 
povos e culturas, no caso ibéricos. Desse encontro, não raro, 
resulta o registo de observações de cariz etnográfico e juízos 

* Esta comunicação foi apresentada no XXX Encontro da APEAA (Associação 
Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos), subordinado ao tema «Sujeito, Memória e 
Expressão/Self, Memory, and Expression», que decorreu na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Portugal, entre 19 e 21 de Fevereiro de 2009.
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de valor que, no seu conjunto, projectam uma imagem mais 
ou menos positiva dos portugueses e espanhóis, a qual não só 
contribuirá para o conhecimento da realidade peninsular além- 
-fronteiras, como influenciará o modo como os outros países 
europeus olharão para a Península Ibérica.

Assim, a história da Guerra Peninsular constrói-se também 
dessas narrativas escritas por soldados e oficiais com origens, 
idade, formação e ideologias muito diversificadas, que nos dão 
representações e percepções individuais do conflito e da cultu-
ra estrangeira encontrada no decurso das campanhas. Fruto 
de olhares e vivências pessoais, reveladores de um Eu que ob-
serva um Outro, mas a que o confronto força a uma reflexão 
autóptica, sobre a própria identidade, que se traduz no reco-
nhecimento de semelhanças e diferenças em relação ao estra-
nho sob escrutínio, muitas vezes acompanhado de pontos de 
vista hierarquizadores quanto à superioridade civilizacional do 
sujeito que vê e à inferioridade do povo que é visto, tais relatos 
de guerra de cunho autobiográfico constituem-se como veículos 
de transmissão de experiências que concorrem, de modo muito 
significativo, para a preservação da memória de um tempo não 
apenas individual mas colectivo.

A relevância desses testemunhos oculares britânicos é ainda 
maior porquanto dizem respeito a uma época em que as Guer-
ras Napoleónicas haviam tornado o sul da Europa inacessível 
ao viajante de além-Mancha, obrigando-o a buscar o pitoresco 
dentro da própria Grã-Bretanha. Ao juntarem-se às forças expe-
dicionárias enviadas a Portugal, tais britânicos são, pois, para 
além de combatentes, viajantes em uniforme militar — vulnerá-
veis, na medida em que estão à mercê do inimigo —, a quem a 
guerra proporcionará a oportunidade de conhecer outras terras 
e gentes, com costumes e instituições muito diferentes dos seus 
e, logo, satisfazer a natural curiosidade de ver o mundo. 

Em 1912, Charles Oman (1860-1946), também autor de uma 
incontornável história geral da Guerra Peninsular, A History of 
the Peninsular War (1902-1930), em sete volumes, publicou um 
estudo de referência com o título Wellington’s Army 1809-1814, 
em que fornece uma lista dos diários, cartas e autobiografias 
que, à data, haviam já sido impressos. Desde então, muitas ou-
tras narrativas do género foram dadas a conhecer, quer referen-
tes à Guerra Peninsular propriamente dita, quer a outros palcos 
das Guerras Napoleónicas, como se pode constatar através da 
consulta da obra de Charles Esdaile, The Peninsular War: a new 
history, cuja primeira edição saiu em 2002. Aí encontra-se uma 
longa lista de títulos de “Memoirs, Diaries and Contemporary 
Accounts” franceses, espanhóis e britânicos (Esdaile, 2003: 546- 
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-553), que comprova o quanto essa literatura é extensa. No seu 
estudo, Charles Oman caracteriza, em linhas gerais, o vasto acer-
vo de textos da autoria de britânicos que participaram na Guerra 
Peninsular, distinguindo essencialmente duas categorias:

Passing on to the publications of individual actors in 
the war, we must draw a sharp line between those which 
were issued during or immediately after the campaigns with 
which they deal, and those which were written down, with 
or without the aid of contemporary notes or journals, many 
years after. (Oman, 1912: 16-17)

Relativamente à segunda, acrescenta ainda:

Unfortunately in old age the memory often finds it hard 
to distinguish between things seen and things heard. It is 
not uncommon to find a writer who represents himself as 
having been present at scenes where he cannot have been 
assisting, and still more frequent to detect him applying 
to one date perfectly genuine anecdotes which belong to  
another. (Oman, 1912: 22-23)

Quer isto dizer que as obras em apreço, embora de inegável 
valor documental, devem ser abordadas, enquanto fontes para 
a História, com prudência e reserva, pois podem conter volun-
tários ou involuntários erros, imprecisões e falsidades — não 
só porque estamos perante visões pessoais dos acontecimen-
tos narrados, mas também porque muitas delas foram escritas 
bastantes anos passados sobre o fim do conflito, numa altura 
da vida do autor em que a memória o pode atraiçoar, e ainda 
porque o eu narrador da autobiografia, enquanto expressão de 
uma subjectividade (“a process of semifictional self-creation, 
with little or no necessary parallel to an extratextual fact or 
truth”1), assume, inevitavelmente, uma dimensão ficcional, que 
complexifica e desestabiliza a fronteira entre realidade e ficção.

A presente comunicação debruça-se sobre a escrita memo-
rialística de um desses britânicos que em Portugal ajudaram a 
combater o invasor napoleónico, George Thomas Landmann, nas-
cido em Woolwich, Londres, em 1779 ou 1780, e falecido na mes-
ma cidade no dia 27 de Agosto de 1854.2 Engenheiro militar e 

1 Buckley, 1984: vii.
2 Dados biográficos sobre Landmann podem ser colhidos em: Dictionary of National 

Biography. Vol. XI, 492-493; The Royal Military Calendar, or Army Service and Commis-
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autor de um dos mais belos livros estrangeiros sobre Portugal, o 
guia Historical, Military, and Picturesque Observations on Portugal 
(1818), ilustrado com dezenas de magníficas gravuras a cores,3 
Landmann deixou também registadas, na segunda parte das suas 
memórias, publicada em dois volumes no ano da sua morte sob 
o título Recollections of My Military Life, as lembranças da expe- 
riência vivida em Portugal ao tempo da primeira invasão francesa.4  
O seu testemunho constitui, assim, uma prova, entre muitas ou-
tras, de que as épocas de grande convulsão política e social, como 
foi a da Guerra Peninsular, estimulam a produção de obras de ca-
rácter memorialista; e que estas se ficam a dever, frequentemente, 
a indivíduos cuja existência ficou marcada pela aventura, o risco, 
a atribulação, o trânsito por diversas partes do mundo. 

Tendo ingressado em 16 de Abril de 1793, como cadete, na 
Royal Military Academy (Londres), instituição onde o seu pai, 
Isaac Landmann (1741-1826?), era professor de artilharia e for-
tificação, George Thomas Landmann embarcou para Portugal 
em Maio de 1808, quando havia já sido promovido a capitão dos 
Royal Engineers (1 de Julho de 1806), integrado nas forças do 
General Spencer (1760-1828), que vinham juntar-se às tropas 
de Sir Arthur Wellesley (1769-1852), futuro duque de Wellington.  
Entre 1797 e 1802 estivera em missão no Canadá, onde traba-
lhara na construção de fortificações e canais e vivera intensa-
mente a experiência de contacto com novas terras, gentes e cos-
tumes, que descreve em pormenor na primeira parte das suas 
memórias, igualmente em dois volumes, intitulados Adventures 
and Recollections of Colonel Landmann e dados à estampa em 
Londres em 1852. Durante essa sua estada de cinco anos na 
América do Norte inscreveria o seu nome na História, ao mandar 
vacinar, em 1801, os dois filhos de um engenheiro seu cama-

sion Book. Containing the services and progress of promotion of the generals, lieutenant-
generals, major generals, colonels, lieutenant-colonels, and majors of the army, according 
to seniority: with details of the principal military events of the last century. Third edition. 
Volume V, 1820, 26-29; e Dictionary of Canadian Biography Online: http://www.bio-
graphi.ca/009004-119.01-e.php?&id_nbr=4015&&PHPSESSID=tkgbnqg4h7q8pband3
a3nbjf81

3 Dedicámos já a esta obra um estudo: Castanheira, 2008.
4 Para além dos quatro volumes de memórias e de Historical, Military, and Picturesque 

Observations in Portugal, Landmann reviu ainda uma obra de seu pai, Principles of 
Fortifications (1831), e deixou igualmente mapas, planos e desenhos, alguns dos quais 
se encontram referenciados no Vol. 8, 771, de The British Museum Catalogue of Printed 
Maps, Charts and Plans: photolithographic edition to 1964 (15 vols.. London: 1967). 
Publicou também: A Universal Gazetteer; or, Geographical Dictionary. Founded on the 
Works of Brookes and Walker; by George Landmann, Esq. C.E.. A New Edition, revised 
with upwards of eighteen hundred additional names of places (1840).
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rada de armas e tornar-se, assim, o responsável pela primeira 
vacinação, conhecida, contra a varíola no Canadá (Landmann, 
1852, II: 236-237).

Em Portugal, Landmann não só supervisionou com compe-
tência obras de engenharia militar — nomeadamente a cons-
trução de duas pontes de barcas e uma ponte provisória, res-
pectivamente em Abrantes, Punhete, hoje Constância, e Vila 
Velha de Rodão, em Dezembro de 1808 —, fez reconhecimentos, 
inspecções, e elaborou relatórios, como comandou o pequeno 
corpo dos Royal Engineers durante as batalhas da Roliça e do 
Vimeiro, de que deixou detalhado registo, como já atrás disse-
mos, na segunda parte das suas memórias, que ficariam in-
completas.5 São essas recordações pessoais do que presenciou 
em Portugal em 1808, e em que os acontecimentos dos dias 17 
e 21 de Agosto assumem particular destaque, que nos propo-
mos aqui sumariamente analisar, atendendo àqueles aspectos 
da obra que reconhecemos como marcas fundamentais do gé-
nero memorialístico. Para tal, partamos da definição avançada 
por Paula Morão no verbete «Memorialismo» do Dicionário do 
Romantismo Literário Português:

Em sentido restrito, o memorialismo define-se como um 
género em que alguém narra a sua história integrada na do 
seu tempo, contando não só acontecimentos de natureza 
privada e individual (como faz a autobiografia) como outros, 
de que o protagonista e narrador foi agente, co-agente ou 
testemunha. A narração faz-se, muitas vezes, em retrospec-
tiva, e, nos casos mais típicos, quando o memorialista atin-
giu já a maturidade ou se aproxima do fim da vida; conse-
quências disso são, por um lado, o exercício de memória e o 
esforço de ordenação (predominantemente cronológica, or-
ganizando o que se narra em painéis temporais) e, por outro 
lado, o critério de selecção do que importa contar, acarre-
tando o sumário ou mesmo a supressão de certos períodos 
ou eventos; é o que justifica, por exemplo, que se dê pouco 
relevo à narrativa dos anos da infância, privilegiando-se os 

5 Em 1809 Landmann deixou Portugal e passou a Espanha, onde os seus bons ser-
viços foram reconhecidos e lhe valeram comissões no exército espanhol. Em Dezembro 
de 1810, após uma estada de alguns meses em Inglaterra por motivo de doença, foi 
nomeado agente militar na Península e regressou uma vez mais a Lisboa, para entregar 
despachos a Wellington no Cartaxo. Seguidamente dirigiu-se para Espanha, onde viria 
a ser ferido em combate no dia 7 de Janeiro de 1811. Em Março do ano seguinte, mui-
to debilitado, retornou a Inglaterra, na companhia do embaixador espanhol, para não 
mais voltar à Península Ibérica. 
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acontecimentos em que, adulto, participou o autor, que os 
julga mais relevantes, por o situarem como protagonista da 
História. (Morão, 1997: 315)

Recollections of My Military Life corresponde plenamente às 
características atrás enunciadas. O título, desde logo, aponta 
para um exercício de reconstituição de acontecimentos passa-
dos, fornecendo-nos o ano de publicação da obra, 1854, preci-
samente o derradeiro da existência do autor, então com mais de 
setenta anos de idade, a indicação de que quase meio século se-
para os factos narrados do presente da escrita. Por outro lado, 
o título é também revelador quanto ao critério de selecção adop-
tado por Landmann, que confere protagonismo à sua vida mili-
tar em detrimento de outras facetas, porque foi no desempenho 
da sua profissão que se tornou actor em episódios históricos 
importantes, nomeadamente o combate às hostes napoleónicas 
aquando da primeira invasão francesa de Portugal. Estamos, 
pois, em presença de um eu que lança sobre o seu passado um 
olhar retrospectivo e que, por o longo tempo decorrido lhe ter 
dado uma perspectiva sobre a relevância do que viveu, pretende 
contribuir com o seu testemunho escrito para a preservação da 
memória de circunstâncias, pessoas e lugares com significado 
histórico; simultaneamente, e para além desse sentido de servi-
ço público, obtém a satisfação pessoal de inscrever e perpetuar 
o seu nome na história da sua época. 

No prefácio que abre o primeiro volume de Recollections of 
My Military Life, no qual, à semelhança do que sucede em inú-
meras obras do mesmo género, fornece uma justificação para 
a publicação do relato, tendo em conta os muitos outros que 
sobre a mesma guerra haviam já vindo a público, Landmann 
explica que a sua principal preocupação foi cingir-se à verdade 
dos factos. Demarcando-se da ficcionalidade do romance histó-
rico, um género nascido no século XIX e que, durante a centúria 
de Oitocentos, conheceria grande desenvolvimento e populari-
dade, reconhece-lhe, porém, mérito:

I have started with a determination to avoid that mixture 
of fiction with facts, — a practice which our most esteemed 
Historical Novelists have, with infinite talent, so profusely 
introduced into their admirable and most amusing works, 
founded on facts. Yet, however proud I might feel at the hon-
our of participating, even in a slender degree, in such distin-
guished public favour, still I wish it to be clearly understood, 
that, in recording these reminiscences, I have never lost sight 
of my first intention. […] I feel satisfied that my statements 
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may be received and repeated as historical facts; my insertion 
of the names of interested individuals in full, should be a suf-
ficient guarantie to that effect. (Landmann, 1854, II: iii-iv)

A insistência, no discurso paratextual, na autenticidade do 
seu relato, constitui uma forma de Landmann reivindicar para 
Recollections of My Military Life o estatuto de documento his-
tórico, tendo o autor o cuidado de ressalvar que, embora fruto 
de rememoração — o que poderia causar alguma desconfiança 
relativamente ao rigor dos factos narrados, tendo em conta a 
distância de tantos anos —, a obra foi redigida com a ajuda de 
testemunhos escritos e orais fiáveis: “My records are the result 
of memory, largely aided by voluminous documents, journals, 
and copious notes on the spot; and they have also been assisted 
by communications, carefully sifted.” (Landmann, 1854, II: iv) 
Outra forma de inspirar credibilidade é admitir que o tempo 
apagou da memória certos pormenores e episódios, como su-
cede por algumas vezes ao longo do texto — “All I remember…” 
(Landmann, 1854, II: 315), “I do not now recollect…” (ibidem: 
245), “some circumstance I do not now remember…” (ibidem: 
185), “time has swept them [little adventures] from my memory” 
(ibidem: 239) —, não se aventurando, pois, a voz do narrador a 
falar daquilo de que já não possui certezas. 

É só no segundo volume de Recollections of My Military Life 
que encontramos o relato do que Landmann viu e sentiu em 
Portugal ao tempo da invasão deste país pelas tropas de Junot,  
pois o primeiro diz respeito ao período entre 1806 e 1808, quan-
do o autor esteve colocado em Gibraltar. De notar que o estilo 
de narrativa adoptado poucos anos antes em Adventures and 
Recollections, e que fora muito bem acolhido pelo público — 
vivo, bem-humorado, rico em episódios acontecidos com figu-
ras gradas do meio militar e da aristocracia ingleses, aos quais 
Landmann tinha acesso graças às suas origens e profissão —, 
se mantém, e constituiu, aliás, uma das principais razões do 
êxito da obra, como podemos concluir da leitura de excertos de 
recensões críticas favoráveis vindas a lume na imprensa perió- 
dica britânica e reproduzidos pela editora Hurst and Blackett 
em anúncios publicitários que inseriu noutros títulos que deu 
posteriormente à estampa.6 Eis uma dessas opiniões, emitida  

6 Encontramos, por exemplo, anúncios à obra de Landmann com transcrições de 
críticas favoráveis feitas por jornais e revistas britânicos nas últimas páginas de dois tí-
tulos publicados pela Hurst and Blackett em 1856: The Life of Marguerite D’Angoulême, 
Queen of Navarre, Duchesse d’Alençon and de Barry, Sister of Francis I, King of France, 
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pelo The Spectator: “Much as has been written of late years 
about war and Wellington, we know of nothing that contains 
so striking a picture of the march and the battle as seen by an 
individual, or so close and homely a sketch of the Great Captain 
in the outset of the European career of Sir Arthur Wellesley.” 
Noutras, elogia-se o poder de observação de Landmann, o seu 
talento para o retratar de situações e personagens verídicas, 
enfim o modo como soube transformar os seus volumes de me-
mórias em “interesting and amusing records”. Pode dizer-se que 
Landmann viu, assim, cumprir-se o seu desejo de ser tomado 
como uma fonte digna de crédito.

Seguindo uma organização cronológica, Landmann oferece- 
-nos uma narrativa que, embora centrada na vivência pessoal 
do memorialista, se alarga a um colectivo — o exército britânico 
em campanha em Portugal —, fornecendo-nos o retrato de um 
eu compartilhado, por assim dizer. O exterior, o que acontece 
em redor, ganha intencionalmente maior protagonismo, pois a 
história individual do autor, enquanto militar, entretece-se com 
a de vários outros actores no conflito bélico, e o papel por ele de-
sempenhado é apenas um entre muitos. Para essa dimensão ge-
ral, mais do que particular — um eu em contexto — concorrem 
os inúmeros episódios descritos envolvendo militares britânicos 
com quem Landmann privou, os grandes chefes, como Arthur 
Wellesley, Harry Burrard (1755-1813) e Hew Dalrymple (1750- 
-1830), o inimigo francês e alguns elementos da população civil 
portuguesa, recorrendo o autor bastantes vezes à reprodução 
de diálogos que travou ou a que assistiu e introduzindo, deste 
modo, outras vozes e discursos no seu relato.

Acompanhamos, ao longo das páginas, o percurso de Land-
mann pelo território português, começando pelo perigoso de-
sembarque, em Agosto de 1808, perto da Figueira da Foz:

Fortunately, we did not capsize, and the next sea heav-
ing us on towards the shore, a vast concourse of people, 
who had been watching our movements with great anxiety, 
rushed into the sea, and seizing the boat by the gunwals 
on each side, dragged it by main force high and dry on the 
beach, before the retiring wave had began to carry us back 
again into the deep water.

por Martha Walker Freer (2.ª edição, revista, 1856) e Eastern Hospitals and English 
Nurses: The Narrative of Twelve Months’ Experience in the Hospitals of Koulali and 
Scutari. By a Lady Volunteer (2.ª edição, 1856). Estes livros estão disponíveis online, e 
deles extraímos as opiniões críticas citadas no corpo do texto.
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Having thus happily escaped drowning […] we hastened 
to the very miserable and poverty-struck village of Figueras, 
where we partly dried our clothes and the few things we had 
landed. (Landmann, 1854, II: 81-82)

Sucedem-se, depois, descrições do avanço das tropas aliadas, 
das movimentações do exército inimigo, das batalhas travadas na 
Roliça e no Vimeiro, do terrível espectáculo dos feridos, moribundos 
e mortos, da agonia daqueles sujeitos a amputação de membros

I pulled up my pony amidst a number of naked dead 
bodies, all covered with blood, their faces glittering with 
gore; and hundreds of blue bottle flies were busily engaged 
in eating away their eye-lids and drinking in their wounds. 
[…] Here I alighted and hastened to the door, within which, 
at a distance, I had observed much bustle, but on entering 
I was instantly shocked at the sight of two surgeons en-
gaged in completing the amputation of a soldier’s leg; […] I 
was again obliged to submit to the painful sight of so many  
human bodies dreadfully mutilated, many of whom had evi-
dently been placed in positions intended to excite merriment 
[…] (ibidem: 163, 165-166, 168),

das pilhagens e barbaridades praticadas após os combates, 
permeadas por apontamentos sobre as agruras da condição de 
soldado, nomeadamente padecimentos físicos

[…] but the dust, by settling on our under-lips, and the 
constantly scorching rays of the sun, very soon produced a 
serious degree of inflammation in that tender part. Through 
these circumstances, almost every individual in the army 
was, by this time, suffering serious inconvenience; our 
under-lips being greatly swollen, and generally completely 
burst open and suppurating; the constant supply of dust 
and incessant heat materially tended to irritate the sore, 
and in many cases manifested a disposition to assume a 
very serious state of disease. (ibidem: 114-115),

e, sobretudo, pelo desfiar de curiosos pormenores7 e diver-
tidas historietas relacionadas com o dia-a-dia da vida em cam-
panha, como:

7 O primeiro tiro dos ingleses disparado na Guerra Peninsular foi contra… um 
inglês, tomado por engano, durante uma marcha nocturna, por um soldado inimigo:
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At the time when we marched through [Caldas da Rai-
nha], there were a great number of elegantly dressed prom-
enaders in a sort of public garden on our left; and as we pro-
ceeded through the streets, from every balcony flowers were 
showered upon us in the greatest profusion, accompanied 
with an incessant shouting of “Viva-os-Inglezes!”a compli-
ment we had not before received; and then the people also 
shouted “Viva Portugal!” upon which some of the soldiers, 
in a merry humour, would echo, “That’s right, I say, viva 
the Purty Gals!” supposing the Portuguese to have thus at-
tempted to speak English.” (ibidem: 120)

A visão humorística que Landmann tem de alguns acon-
tecimentos confere frescura ao seu relato e torna-o apelativo.  
Saliente-se, por exemplo, o episódio em que, do alto das mura-
lhas de óbidos, uma mancha branca em movimento foi tomada 
pelo exército inimigo, vindo no entanto, pouco depois, a revelar-
se um enorme rebanho de cabras:

In the course of our rambles along the top of the Moor-
ish walls, and whilst we were looking at the Eastern hills 
through our telescopes, resting on the Moorish battlements, 
still very perfect, some of the inhabitants exclaimed that 
they could perceive the enemy, in their white canvas great-
coats, and that they appeared to be in considerable force, 
moving slowly along the skirt of a wood. At first sight I was 
convinced that the information was correct, and both the 
General and his Aide-de-camp were of the same opinion; 
but, after I had carefully examined the supposed enemy 
with my famous three-feet telescope, by Watson, I clearly 
perceived that we had been deceived, for it turned out to be 
a large herd of goats, mostly white. (ibidem: 127)

Ou um outro, em que um oficial inglês que via mal foi, por 
engano, entregar uma ordem à cavalaria francesa, pensando 
tratar-se da portuguesa:

Before starting he had not been informed of any of the 
details of the style, colours, or general appearance of the 
Portuguese, and as those now before him were decidedly 

“This was the first shot fired in the Peninsula during the late memorable war, and will 
serve to show what a trifle will sometimes cause great confusion in an army, but more 
particularly during a night march.” (Landmann, 1854, II: 99-100)
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not English, they necessarily were the Portuguese […] In 
order to waste not a moment, he pressed on his pony, and 
riding straight up to the officer commanding the Cavalry, in 
the best French language he could collect, for he was totally 
ignorant of the Portuguese, he delivered a faithful transla-
tion of the order. The Cavalry officer, who had advanced a 
few yards to receive this communication, a piece of cour-
tesy Wells could not fail to appreciate, replied by “plait-il”, 
and “que dites vous, Monsieur? Le Général demand si nous 
voulons nous rendre;” which he pronounced in very good 
French, but with an air of extreme surprise. 

Upon which, Wells repeated the order very gravely, and 
said, “Le Général vous ordonne de vous retirer, Monsieur.”

“What General?” exclaimed the Cavalry officer.
“General Acland, sir.”
“But to whom was that order addressed?” was quickly 

demanded.
“To the Portuguese Cavalry,” Wells as promptly replied.
“Ma fois, violà que est plaisant,” laughing most heartily, 

the officer said, and taking Wells by the arm; “come along 
then, you are my prisoner.” (ibidem: 312-313)

Curiosa, por seu turno, é a passagem em que o autor repro-
duz diálogos travados entre as sentinelas dos exércitos opostos 
e descreve cenas que põem em evidência diferenças culturais 
geradoras de incompreensão e conflito. Eis um exemplo, ocor-
rido quando um francês agradece a um inglês por este lhe ter 
oferecido um trago de rum:

The Frenchman, smacking his lips, and unable to mark 
his gratitude in any other way, threw both his arms round 
John Bull’s neck, and began kissing him with all the affec-
tion he would have shown to his own father.

John, at this, started back, tearing himself from the 
Frenchman’s embrace; and, full of rage, he exclaimed, “Do 
you take me for a girl, or what sort of pranks would you be 
after?” and as he extricated his neck from the tight hold of 
his friend, fetched him a dry wipe across the face with the 
back of his hand, which well high floored him. (ibidem: 294- 
-295)

Ou aquela em que narra o seu amistoso convívio com ofi-
ciais franceses num encontro ocasional num café em Lisboa, 
em Setembro, nas vésperas da retirada das tropas de Junot, 
em que juntos brindaram abundantemente “to the healths of 
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George the Third, Napoleon, Sir Arthur Wellesley, the Duke of 
Abrantes, and to all the French and English Field-Marshals.” 
(ibidem: 309)

Ao contrário de muitas narrativas sobre a Guerra Penin- 
sular escritas por compatriotas seus, não encontramos, na de 
Landmann, longas tiradas sobre as atrocidades cometidas pelo 
inimigo napoleónico. Recollections of My Military Life fala-nos, 
essencialmente, do oficialato inglês a que o autor pertencia, e 
representa, nessa medida, um contributo para o reconstituir da 
história geral do quotidiano do exército britânico em Portugal 
ao tempo da primeira invasão francesa. Ao registar pela escrita, 
para além de cenas que tocaram a sua sensibilidade, os grandes 
momentos vividos, especialmente os rememorados com particu-
lar satisfação pessoal — o facto de Arthur Wellesley ter seguido 
as suas sugestões quanto à estratégia a adoptar para atacar 
as forças francesas na Roliça,8 o sabor das vitórias alcança-
das sobre o inimigo, o reconhecimento do valor dos mapas que 
desenhou,9 o jantar com o futuro duque de Wellington em Santo 
António do Tojal,10 a participação num grandioso pequeno- 
-almoço público oferecido por Junot em Lisboa em Setembro de 
180811 —, George Landmann procura também, claro está, au-
topromover-se, subtrair-se ao esquecimento e inscrever o seu 
nome nesse período crucial da história da Europa.

Produto de uma viagem pela memória do autor, que, por 
sua vez, proporciona ao leitor uma viagem ao passado, Recollec-
tions of My Military Life é um discurso na primeira pessoa que 

8 “I departed accordingly, bounding with joy at my recommendation having been 
adopted, and in half-a-minute was out of town to place myself by the side of Ferguson, 
at the head of the only portion of the army, as I fully expected, which had any chance of 
being that day engaged; for we were to do all before the others could possibly arrive in 
time to share in the laurels I had planned.” (Landmann, 1854, II: 136-137)

9 “Having no particular occupation, I took out my surveying pocket-compass, and 
made, in a hasty manner, a rough sketch of the ground we occupied, and as forward in 
the direction of the enemy as the progress of the action [Battle of Roliça] could permit; 
and it afterwards turned out that this was the only sketch that had been attempted.” 
(Landmann, 1854, II: 143-144)

10 “In the course of a few days after our arrival at San-Antonio-de-Tojal, I had the 
honour of dining with Sir Arthur Wellesley for the first time, and I thought his quarters 
very good. All I remember of this event is, that the party was small, that Sir Arthur wore 
an air of good spirits, was entertaining, talked freely with every one, asked me to drink 
wine with him in a familiar manner, and that I passed a very agreeable afternoon.” 
(Landmann, 1854, II: 315)

11 “Just about the same time the Duke of Abrantes gave a grand public breakfast 
at Lisbon, to which the generals and officers of their respective staffs were invited, and 
at which I was present, General Spencer taking me with him as attached to his staff.” 
(Landmann, 1854, II: 315-316)
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se constrói, efectivamente, aqui e ali, com estratégias autobio-
gráficas de promoção pessoal, através da narração de episódios 
que conferem um sentido de heroísmo às acções praticadas por 
Landmann e seus compatriotas, a começar pela própria cir-
cunstância de os britânicos se verem no papel de salvadores de 
Portugal face à opressão do inimigo francês — pelo que pode-
mos concluir, com Clara Rocha, que “O memorialista é um Nar-
ciso com o sentido da História: ao mesmo tempo que procura 
concitar a admiração do leitor, presta um serviço aos vindouros, 
legando-lhes um testemunho cuja justificação primeira é o va-
lor documental.” (Rocha, 1992: 39) 
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“JACK, O ESTRIPADOR”  
NA IMPRENSA DIÁRIA PORTUGUESA (1888)*

Maria João Mendes de Brito
Universidade Nova de Lisboa

“O processo do assassíno de mulheres, de Londres, pro-
mete ser um dos mais extraordinários da nossa época.” 

(Anónimo, 1888a:1)**

Introdução

No segundo semestre do ano de 1888 assistiu-se ao desenro-
lar de uma série de acontecimentos relacionados com o célebre 
caso de “Jack, o Estripador”, cognome de um enigmático serial- 
-killer oitocentista cujos crimes foram praticados em Londres, 
com especial incidência no bairro de Whitechapel. Este caso 
horrendo e macabro foi amplamente divulgado pela imprensa, 
não só em Inglaterra, mas também em Portugal, embora a sua 
recepção no nosso país nunca tenha sido, até agora, estudada, 
o que, desde já, justifica a pertinência do presente trabalho.

Não tendo sido o primeiro assassino em série, “Jack, the 
Ripper” foi, contudo, o primeiro a fazer História. Este facto deve- 
-se, em grande medida, à excentricidade da sua forma de actuar, 
à violência e monstruosidade dos homicídios, bem como à cir-

* Este artigo reproduz, com algumas alterações, partes da nossa dissertação de mes-
trado, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa sob o título “Jack, o Estripador” em Portugal (1888-2008). A dissertação foi orienta-
da pela Prof.ª Doutora Gabriela Gândara Terenas e defendida no dia 8 de Janeiro de 2009.

** V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888a. “O Assassínio de Mulheres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 2 de Outubro, 259:1. 
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cunstância de nunca ter sido identificado nem capturado, o que 
quase o transformou num mito. Alvo de particular atenção por 
parte da imprensa, esta foi, por outro lado, utilizada para tornar 
o caso ainda mais mediático, sobretudo através da publicação 
de cartas, alegadamente redigidas pelo criminoso e enviadas à 
Central News Agency, bem como de relatos pormenorizados dos 
acontecimentos. Os jornais correspondiam, assim, ao gosto de 
um público leitor ávido de notícias de cariz sensacionalista e 
aumentavam de forma considerável as vendas. 

Num primeiro momento deste artigo tentaremos estudar 
essa nebulosa e perturbadora figura de “Jack, o Estripador”, 
tentando fornecer informações documentadas acerca dos cri-
mes cometidos, das vítimas e dos suspeitos, bem como da acção 
da polícia londrina. Simultaneamente, procuraremos estabele-
cer as relações devidas entre os vectores enunciados e a men-
talidade, o espaço e o tempo que os enformam e, em grande 
medida, os justificam. 

Num segundo momento centrar-nos-emos no principal objec-
tivo do presente estudo: o impacte deste enigmático e tenebroso 
assassino na imprensa diária portuguesa, nomeadamente entre 
Setembro de 1888 – data da primeira notícia sobre os horrendos 
crimes – e Dezembro do mesmo ano, altura da presumível ces-
sação dos mesmos, tentando, ao mesmo tempo, enquadrá-los no 
contexto das relações luso-britânicas na época em apreço.

1. “O Grande Mistério Vitoriano”: Vítimas e Suspeitos

“Jack, the Ripper” tem sido frequentemente considerado um 
serial killer, tal como se pode constatar, por exemplo, na página 
electrónica do FBI (Federal Bureau of Investigation):

Serial murder is a relatively rare event, estimated to 
comprise less than one percent of all murders committed in 
any given year. However, there is a macabre interest in the 
topic that far exceeds its scope and has generated count-
less articles, books, and movies. This broad-based public 
fascination began in the late 1880s, after a series of un-
solved prostitute murders occurred in the Whitechapel area 
of London. These murders were committed by an unknown 
individual who named himself “Jack the Ripper”1 and sent 

1 Os sublinhados em citações são da nossa inteira responsabilidade.
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letters to the police claiming to be the killer. […] These mur-
ders and the nom de guerre “Jack the Ripper” have become 
synonymous with serial murder. This case spawned many 
legends concerning serial murder and the killers who com-
mit it. (Mueller, 2005: http://www.fbi.gov/publications/se-
rial_murder.htm) 

Este homicida nunca identificado, assassinou e mutilou 
mulheres de baixa condição social, as quais recorriam à pros-
tituição para sobreviver, com particular incidência no bairro 
londrino de Whitechapel. Como nunca se soube, exactamente, 
o número de vítimas de “Jack, o Estripador”, à época foram de-
signadas por alguns ripperologistas, cinco vítimas canónicas e 
quatro não-canónicas.2 

Parte do método de actuação do misterioso assassino incluía 
a degolação das vítimas, embora também tenha sido defendida 
a tese de que estas eram primeiro estranguladas e depois mu-
tiladas:

Dr. George Bagster Philips, the Divisional Surgeon for H 
Division, performed a post-mortem. He believed Chapman 
had first been strangled or suffocated, the lividity of the face, 
lips and hands consistent with asphyxia. (Begg, 2004:193).

De acordo com os factos e com os relatos de testemunhos 
da época, os crimes ocorriam sempre durante a noite e quando 
as mulheres se encontravam sozinhas, o que dificultava a de-
tecção do criminoso. Os assassínios eram cometidos no início 
ou no final do mês, mas sempre aos fins-de-semana, o que le- 
vou alguns ripperologistas a crer que Jack teria uma profissão, 
encontrando-se, assim, mais disponível para actuar nos dias li-
vres. (Ryder, 2003: http://www.casebook.org/about – the – ca-
sebook/faq.html)

O Estripador conheceria bem a zona de Whitechapel, fosse 
porque habitava ou trabalhava no bairro, ou apenas porque te-
ria examinado cuidadosamente o local e as rotinas das vítimas, 
com o intuito de planear com pormenor a melhor forma de actua- 

2 Esta informação encontra-se em relatórios policiais efectuados pelo perito Dr. 
Thomas Bond (médico que, sob ordens especiais, se deslocou de Westminster para 
Whitechapel) juntamente com os cirurgiões Dr. Gordon Brown e Dr. George Bagster 
Philips. Estes relatórios foram enviados ao Comissário Assistente Sir Robert Anderson. 
Neste contexto, deve ainda salientar-se a listagem das vítimas, registada nas notas pes-
soais de Sir Melville Macnaghten (segundo comandante do CID – Criminal Investigation 
Department – da Scotland Yard), datada de 1894. 
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ção. De facto, exceptuando Mitre Square – lugar onde foi come-
tido o quarto crime – a área de acção do estripador circunscre-
via-se às ruas do East End, pelas quais o assassino conseguia 
habilmente escapar aos agentes policiais.3 Com ressalva para a 
quinta vítima, que foi atacada no interior de sua casa, Miller’s 
Court, todas as outras mulheres foram assassinadas nas ruas. 

Na descrição de algumas autópsias, como na da primeira 
vítima canónica, autópsia efectuada pelo Dr. Llewellyn, foi colo-
cada a hipótese de o autor dos crimes ser esquerdino:

The wounds must have been inflicted with a strong-blad-
ed knife, moderately sharp, and used with great violence. It 
appeared to have been held in the left hand of the person 
who used it. (Begg, 2004:115)

Facto igualmente sublinhado neste primeiro relatório de au-
tópsia era a pouca quantidade de sangue encontrada na parte 
superior do corpo do cadáver: “No blood at all was found on the 
front of the woman’s clothes.” (Begg, 2004:115) Este dado levou 
à asserção de que a vítima estaria deitada aquando da dilacera-
ção da garganta, e não de pé e de costas para o assassino, como 
já tem sido defendido por alguns ripperologistas:

All the circumstances surrounding the murders lead me 
to form the opinion that the women must have been lying 
down when murdered and in every case the throat was first 
cut. (Evans e Skinner, 2001:400)

Pode supor-se que as vítimas conhecessem aquele homem, 
não como criminoso, mas apenas enquanto habitante ou fre-
quentador do local, não suspeitando dele quando o vissem, por-
ventura acompanhando-o sem receio, o que facilitaria em muito 
a actuação do assassino.

Foi também sustentado por alguns testemunhos da época 
especialistas em medicina legal e por ripperologistas, que o ho-
micida teria conhecimentos médico-cirúrgicos devido à precisão 

3 De acordo com o polícia Stephen White (colaborador do CID), acreditava-se que 
“Jack, o Estripador” utilizaria sapatos com solas de borracha, facto publicado após a 
morte de Stephen White, em 1919, no periódico Peoples Journal, onde pode ler-se o 
seguinte:

“For five nights we had been watching a certain alley way just behind the Whitechapel 
road...I was turning away when I saw a man coming out of the alley. He was walking 
quickly but noiselessly, apparently wearing rubber shoes, which were rather rare in 
those days.” (White, 1919: http://www.geocities.com/darkly_burning/2002.html)
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dos cortes nos corpos das vítimas com vista à remoção de órgãos 
intactos, aspectos salientados no relatório da autópsia publica-
do em East London Observer, no dia 29 de Setembro de 1888:

There were no meaningless cuts. The organ had been 
taken by one who knew where to find it, what difficulties 
he would have to contend against, and how he should use 
his knife so as to abstract the organ without injury to it. No 
unskilled person could have known where to find it or have 
recognised it when found. […] It must have been someone 
accustomed to the post-mortem room. (Begg, 2004:204)

O facto de os crimes se realizarem durante a noite e, portan-
to, com falta de luz, contribuía para sustentar o argumento de 
que o assassino conhecia bem a anatomia humana, caso con-
trário não poderia ser tão exacto no seu modo de agir. 

Outro aspecto a salientar, no respeitante à actuação de 
“Jack, o Estripador”, foi o alegado envio de correspondência aos 
jornais, como no caso da primeira carta, “Dear Boss Letter”, da-
tada de 25 Setembro 1888 e endereçada à Central News Agency, 
ou do postal “Saucy Jack”, datado de 1 Outubro 1888. A polícia 
metropolitana também recebeu uma quantidade considerável 
de missivas cuja proveniência era muito duvidosa, sendo que, 
de acordo com o chefe do Departamento Criminal e de Investi-
gação da Scotland Yard, Sir Robert Anderson, algumas destas 
cartas haviam sido enviadas por pessoas que se faziam passar 
pelo célebre assassino:

I will only add here that the Jack-the-Ripper letter which 
is preserved in the Police Museum at New Scotland Yard 
is the creation of an enterprising London journalist. (Begg, 
2004:272)

O presidente da Whitechapel Vigilance Comitee, George Lusk, 
também recebeu uma carta com o enigmático remetente “From 
Hell”. Embora a origem destas cartas tivesse sido muito deba-
tida, a autenticidade das mesmas nunca foi atestada. Colocou- 
-se, inclusivamente, a hipótese de algumas destas cartas terem 
sido enviadas pelos próprios articulistas dos jornais, com o in-
tuito de aumentar a venda dos periódicos, mas também nun-
ca se conseguiu provar esta suposição. Todas estas incógnitas 
acentuavam o cariz misterioso dos crimes e, em consequência, 
a curiosidade pública em torno do presumível autor. 

De facto, a policia da era vitoriana deparava-se com várias 
limitações e dificuldades, tanto a nível de recursos técnicos, 
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como humanos, não se encontrando preparada para lidar com 
casos deste tipo. Em certa medida, os misteriosos crimes de 
Jack serviram de catalizadores para o desenvolvimento de novas 
estratégias e formas de percepcionar estes homicídios, uma vez 
que se tornava necessário entender o modus operandi da mente 
do criminoso, no sentido de tentar antecipar as suas acções.

Carta intitulada “From Hell”, recebida pelo presidente da Comissão 
de Vigilância de Whitechapel em 16 de Outubro. Em anexo, com a carta, 
foi enviada uma caixa com um rim. [Imagem a cores na página 294].

Inicialmente, a investigação dos crimes foi conduzida pela 
Whitechapel Division Criminal Investigation Department (CID), 
à época chefiada pelo inspector Edmund Reid. Após o assassí-
nio de Mary Ann Nichols, a Scotland Yard nomeou os inspec-
tores Frederick Abberline, Henry Moore e Walter Andrews para 
acompanharem o caso; e depois da morte de Catherine Eddowes 
juntou-se-lhes a polícia metropolitana da cidade de Londres, 
sob a chefia de James McWilliam. Devemos ainda recordar que 
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o Comité de Vigilância de Whitechapel, já mencionado atrás, era 
constituído por um grupo de cidadãos, que se tinham associado 
por iniciativa própria, com o objectivo de auxiliar a polícia a pa-
trulhar as ruas do bairro de Whitechapel.

Na verdade, um dos motivos pelos quais os crimes de “Jack, 
the Ripper” se tornaram tão populares deve-se, justamente, à 
actuação da polícia londrina, ou seja, à sua ineficácia perante 
a situação e à incapacidade de identificar e capturar o respon-
sável.

A polícia foi alvo de críticas ferozes por parte de diferentes 
periódicos britânicos, os quais agiram de acordo com as res-
pectivas tendências político-partidárias, alternando o alvo pre-
ferencial das acusações de incompetência entre a polícia e o 
governo. O Pall Mall Gazette e The Star, por exemplo, acusaram 
Mathews e Warren de não se interessarem suficientemente pelas 
vítimas devido à condição social das mesmas. O Daily Chronicle, 
por seu turno, censurava Warren por este se ter mostrado mais 
activo e eficaz ao reprimir o direito legítimo dos trabalhadores 
de se reunirem em Trafalgar Square, do que em encontrar o 
culpado pelos crimes de Whitechapel. A imprensa de cariz mais 
conservador, como The Times, tentava defender tanto Mathews 
como Warren, responsabilizando as próprias vítimas. Vejamos 
um exemplo de uma resposta a estas acusações, publicada em 
The Times no dia 4 de Outubro de 1888, da autoria de Sir Charles  
Warren: 

Sir, – In reply to a letter of the 2nd inst from the clerk to 
the Board of Works for the Whitechapel district, transmitting 
a resolution of the Board with regard to the recent atrocious 
murders perpetrated in and about Whitechapel, I have point 
out that the carrying out of your proposals as to regulating 
and strengthening the police force in your district cannot 
possibly do more than guard or take precautions against any 
repletion of such atrocities so long as the victims actually but 
unwittingly connive at their own destruction. Statistics show 
that London in comparison to its population is the safest 
city in the world to live in. The prevention of murder directly 
cannot be effected by any strength of the police force, but it 
is reduced and brought to a minimum by rendering it most 
difficult to escape detention. In the particular class of mur-
ders now confronting us, however, the unfortunate victims 
appear to take the murderer to some retired spot and place 
themselves in such a position that they can be slaughtered 
without a sound being heard. (Warren, 1888: http://www.
casebook.org/press_reports/times/18881004.html)



156

Parte do mistério gerado em torno do caso deve-se também à 
falta de informação veiculada por parte das entidades policiais, 
as quais não cooperavam com a imprensa periódica, expressan-
do muitas vezes a sua desconfiança em relação aos jornalistas. 
Por seu turno, alguns jornalistas, como J. Hall Richardson, de-
fendiam que havia um clima não só de suspeita, mas também de 
algum favoritismo face a determinados jornais. As autoridades 
facultavam apenas a informação que pretendiam divulgar e so-
mente a alguns periódicos. Esta circunstância levava os jorna-
listas a desenvolver um intenso trabalho na área do East End, 
procurando informação e tentando obter a melhor história.

Este trabalho de investigação efectuado pelos jornalistas re-
sultou num conhecimento mais profundo e consequente divul-
gação da sociedade vitoriana, expondo as vivências da cidade 
de Londres, em particular da zona do East End e do bairro de 
Whitechapel.

De todas as vítimas supostamente assassinadas por “Jack, 
The Ripper” devem salientar-se as mencionadas “cinco vítimas 
canónicas”, pelo facto de todas elas apresentarem marcas especí-
ficas da actuação do homicida. Em parte, a alegada autenticidade 
desta listagem provém de anotações feitas por Sir Leslie Melville 
Macnaghten, um dos membros do CID, à época dos crimes.

As cinco vítimas referidas foram todas assassinadas en-
tre Setembro e Novembro de 1888, e os seus nomes são os se-
guintes: Mary Ann Nichols, morta no dia 31 de Agosto; Annie  
Chapman, assassinada no dia 8 de Setembro; Elizabeth Stride e 
Catherine Eddowes, ambas no dia 30 de Setembro; e, finalmen-
te, Mary Jane Kelly, assassinada no dia 9 de Novembro.

Nascida em 26 de Agosto de 1845, Mary Ann Walker, cujo 
diminutivo era Polly, casou no dia 16 de Janeiro de 1864 com 
William Nichols, um empregado da firma Messrs. Perkins, Bacon 
& Co.. Deste casamento nasceram cinco filhos: Edward John 
em 1866, Percy George em 1868, Alice Esther em 1870, Eliza 
Sarah em 1877 e Henry Alfred em 1879. Polly ter-se-ia separado 
irreversivelmente de William Nichols em 1881, após sucessivas 
desavenças anteriores, ocorridas durante os vinte e quatro anos 
de casamento. Com a separação definitiva, Polly teria iniciado 
uma vida errante, andando de asilo em asilo, e acabando por se 
dedicar à prostituição. Foi numa destas instituições, a Lambeth 
Workhouse,4 que travou amizade com Mary Ann Monk, a qual, 
posteriormente, viria a reconhecer o seu cadáver.

4 A existência de workhouses, instituições que abrigavam, a troco de trabalho, 
pobres e desempregados, desenvolveu-se por volta do século XVIII. As árduas e até
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A última workhouse habitada por Polly teria sido em Spi-
talfields, onde partilhou o quarto com outras quatro mulheres. 
Este asilo ficava situado na Thrawl Street, rua paralela à Flower 
and Dean Street, onde teriam vivido, também em instituições so-
ciais, duas outras alegadas vítimas canónicas: Elizabeth Stride e 
Catherine Eddowes. Na verdade, esta rua era considerada uma 
das mais decadentes e perigosas de toda a cidade de Londres.

O cadáver de Mary Ann Nichols foi descoberto em Buck’s 
Row, entre as três e quarenta e as três e quarenta e cinco da 
madrugada de 31 de Agosto, por um cocheiro chamado Charles  
Cross. Segundo o jornal The Times, o cadáver encontrava-se 
num estado lastimável: faltavam-lhe cinco dentes, tinha um 
leve corte na língua e duas nódoas negras na face, uma do lado 
direito, que se prolongava até ao queixo, e outra do lado esquer-
do, provavelmente devida à pressão exercida pela mão do assas-
sino; do lado esquerdo do pescoço havia uma extensa incisão, 
que se alongava até ao ponto imediatamente abaixo da orelha. 
No mesmo lado da face existia outro corte, em forma de círculo, 
até à parte inferior do maxilar, cujos tecidos se encontravam to-
talmente danificados até ao nível das vértebras. Os músculos do 
pescoço estavam gravemente cortados, mas nenhum sangue foi 
encontrado, nem no corpo, nem nas roupas. A parte inferior do 
abdómen da vítima também sofrera vários golpes, executados 
da esquerda para direita, o que fez supor que Jack não fosse 
destro, actuando sempre com a mão esquerda. Polly foi enterra-
da no dia 6 de Setembro de 1888, no cemitério de Manor Park.

Eliza Ann Smith nasceu em Setembro de 1841 e casou com 
um cocheiro, John Chapman, no dia 1 de Maio de 1869. Des-
te casamento nasceram três crianças: duas raparigas, uma em 
1870 e outra em 1873, e um rapaz em Novembro de 1880. Após 
quinze anos de casamento, em 1884 o casal separou-se, mas 
até à morte do pai dos seus filhos, ocorrida em 1886, Annie 
Chapman teria recebido sempre uma pensão semanal. Assim, 
só é possível estabelecer qualquer ligação entre a “Dark Annie”, 
como era conhecida, e a prostituição, após a morte do marido, 
tendo sido, inclusivamente, presa por embriaguez.

Assassinada no dia 8 de Setembro de 1888, o seu cadáver 
foi descoberto por um morador da zona, John Davis, por volta 
das seis da manhã, nas traseiras do número 29 de Hanbury 
Street, em Spitalfields. O post-mortem foi realizado pelo médico 

desumanas condições de vida ministradas nestas casas de (alegado) acolhimento foram 
‘denunciadas’ em obras como Oliver Twist de Charles Dickens. O sistema de workhouses 
foi abolido por volta de 1930, tendo sido substituído por outras formas de apoio social.
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Dr. George Bagster Philips, o qual defendeu que Annie Chapman  
teria sido morta por asfixia ou por estrangulamento, devido ao 
tom lívido da face, lábios e mãos. Desta feita, havia uma lon-
ga incisão, da esquerda para direita, em torno do pescoço, e 
alguns dos órgãos da vítima tinham sido colocados ao lado do 
cadáver:

A portion of the small intestines and abdomen was lying 
on the ground over the right shoulder, but still attached to 
the body. Two other parts of the wall of the stomach were 
lying in a pool of blood above the left shoulder. Parts of the 
body had been removed, a certain portion of the abdominal 
wall, including the navel; two thirds of the bladder (poste-
rior and upper portions); the upper third of the vagina and 
its connection with the uterus; and the whole of the uterus. 
(Begg, 2004:193)

Annie Chapman foi a enterrar no dia 14 de Setembro de 
1888, também no cemitério de Manor Park.

Elisabeth Gustafsdotter nasceu na Suécia em 7 de Novem-
bro de 1843 e ainda durante a sua permanência na sua terra 
natal, em 1865, foi registada como prostituta de profissão pela 
polícia. Chegada a Inglaterra, por volta de em 1866, casou com 
John Thomas Stride em 7 de Março de 1869. Não obstante a 
instabilidade matrimonial, o casamento durou doze anos, ten-
do terminado em 1881, supostamente por alegado comporta-
mento de embriaguez por parte de Elisabeth Stride. Três anos 
depois, em 24 de Outubro, John Thomas Stride viria a falecer. 
Desde a separação que Elizabeth Stride vivera em diferentes 
workhouses, tendo ido parar a Spitalfields, mais concretamente 
ao número 32 da Flower and Dean Street. Regressou à prosti-
tuição, fazendo, por vezes, trabalhos de limpeza doméstica para 
sobreviver.

O cadáver de “Long Liz”, como era conhecida, foi descoberto 
à uma da manhã do dia 30 de Setembro, em Dutifield’s Yard, 
Berner Street. De forma idêntica às outras vítimas, o pescoço 
apresentava um corte da esquerda para a direita, embora o cor-
po não tivesse sido mutilado. Ostentava, no entanto, nódoas 
negras nos ombros e um grande corte no pescoço, embora do 
lado direito fosse mais superficial. Mais uma vez, se colocou a 
hipótese de ter sido estrangulada, com um lenço que levaria ao 
pescoço. O médico, Dr. Bagster Philips, revelou que, por ocasião 
da autópsia, à excepção das mãos, o corpo da vítima ainda es-
tava quente. O funeral de Elizabeth Stride realizou-se em 6 de 
Outubro de 1888, no cemitério de East London.
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Catherine Eddowes nasceu em 14 de Abril de 1842, viveu 
em comunhão de facto com Thomas Conway e teve três crianças 
desse relacionamento: Annie em 1865, George por volta de 1868 
e outro filho nascido cerca de 1875. Em 1880 a vida em comum 
com o pai das crianças terminou e, no ano seguinte, Catherine 
mudou-se para uma workhouse, em Flower and Dean Street, 
onde teria conhecido o seu futuro companheiro, John Kelly. 

Em 1888 ter-se-ia mudado para Hunton, em Kent, e regres-
sado a Londres no dia 28 de Setembro do mesmo ano. Nessa 
altura teria dito ao director da workhouse que voltara “to earn 
the reward offered for the apprehension of the Whitechapel mur-
derer. I think I know him”. (Anónimo, 1888b: http://www.ca-
sebook.org/press_reports/east_london_observer/elo881013.
html). No dia seguinte, 29 de Setembro, Catherine foi vista num 
estado de embriaguez total, reproduzindo o som de uma sirene 
de bombeiros. Presa por volta das oito e meia da noite foi condu-
zida à esquadra de Bishopsgate, onde permaneceu sob a vigilân-
cia da polícia. Segundo os relatos da polícia dormiu até cerca da 
meia-noite, altura em que teria começado a trautear uma canti-
ga, o que chamou a atenção do guarda de serviço, George Hutt. 
De acordo com a entidade policial, Catherine ter-lhe-ia pergun-
tado quando poderia sair da prisão ao que Hutt teria respondido: 
“When you are capable of taking care of yourself.” A esta afir-
mação Catherine teria replicado: “I can do that now.” (Anónimo, 
1888c: http://www.casebook.org/victims/eddowes.html)

Deste modo, a polícia decide libertá-la por volta da uma da 
madrugada. Catherine dirigiu-se a Mitre Square, passando por 
Aldgate High Street e Duke Street, num percurso que demoraria 
cerca de quinze minutos. O corpo foi encontrado cerca da uma 
e quarenta e cinco da madrugada. O médico legista, Frederick 
Gordon Brown, chegou por volta das duas da madrugada ao lo-
cal do crime, e no relatório da autópsia há referência a um corte 
na garganta, alegadamente feito com a vítima deitada no chão. 
O abdómen estava completamente exposto e dele tinham sido 
retirados os intestinos, que se encontravam colocados em cima 
do ombro direito. Tendo em conta que o corpo ainda se encon-
trava quente estimou-se que o crime teria ocorrido há apenas 
meia hora. A causa da morte foi hemorragia da carótida, o que 
provoca morte imediata, comprovando-se, assim, que as mu-
tilações só poderiam ter sido infligidas post-mortem. Catherine 
Eddowes foi a enterrar no dia 8 de Outubro no cemitério de 
Manor Park.

Estas duas mortes – de Elizabeth e de Catherine –, ambas 
ocorridas na noite de 30 Setembro de 1888, são denominadas 
pelos ripperologistas “double event”. 
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A data de nascimento da quinta vítima canónica, Mary Jane 
Kelly, é incerta, mas, como teria cerca de vinte e cinco anos 
aquando da sua morte, presume-se que tivesse nascido por vol-
ta do ano de 1863. Do seu passado sabe-se o que ficou registado 
em consequência dos interrogatórios feitos ao seu companheiro, 
Joseph Barnett. Assim, teria nascido em Limerick, na Irlanda, e 
ter-se-ia mudado co m a família para a Escócia, ainda em crian-
ça, juntamente com seis ou sete irmãos. Ainda bastante jovem 
contraiu matrimónio com um mineiro, de nome Davies, o qual 
faleceu pouco tempo depois num acidente de trabalho. Após 
a morte do marido, Mary Jane ficara sem quaisquer meios de 
subsistência, mudando-se para Cardiff, onde partilhava a ha-
bitação com uma prima, a qual a teria iniciado na prostituição.

Mais tarde, Mary Jane Kelly muda-se para Londres, mais 
concretamente para West End, onde viveu num bordel frequen-
tado pelas classes mais abastadas. Durante este período rece-
beu um convite para viajar, como acompanhante, para Paris, 
onde esteve apenas duas semanas. De regresso a Inglaterra, 
passou a usar o nome Marie ou Mary Jeanette Kelly. 

Os motivos que encaminharam Mary Kelly para o East End 
são desconhecidos. Sabe-se, no entanto, que em 1886 vivia em 
Cooley, uma workhouse situada na Flower and Dean Street, 
onde conheceu Joseph Barnett, seu companheiro na altura do 
crime. Por volta de 1887, o casal mudou-se para o número 13 
de Miller’s Court, mas a relação termina, em finais de Outubro 
desse ano, aparentemente devido ao facto de Barnett ter ficado 
desempregado e de Mary Kelly ter voltado à prostituição, parti-
lhando alojamento com outras mulheres.

Na noite de 8 de Novembro foi vista, por Mary Ann Cox, no 
Bar Britannia acompanhada por um homem de cerca de 35 
anos e, alegadamente, de boa aparência. Saíram juntos do bar 
e dirigiram-se a Miller’s Court por volta das vinte três horas e 
quarenta e cinco minutos. Um casal vizinho testemunhou que 
ouvira Mary Kelly a cantar “A Violet from Mother’s Grave” entre 
a meia-noite e a uma hora da manhã. Às duas da madrugada 
foi vista por outra testemunha junto a Flower and Dean Street, 
acompanhada. Em seguida, dirigiu-se a Dorset Street, chegando 
a Miller’s Court por volta das três da manhã. Cerca de meia hora 
depois, duas testemunhas ouviram alguém a gritar: “Oh! Mur-
der!”, mas tendo em conta a regularidade com que se ouviam gri-
tos naquela zona, nenhuma das testemunhas o tomou a sério. 

Por volta das oito da manhã, Catherine Picket, florista e sua 
vizinha, bateu à porta de Mary Kelly para pedir um xaile em-
prestado, mas ninguém respondeu. Contudo, o alfaiate, Maurice 
Lewis, afirmou ter visto Mary Kelly, cerca das oito e meia da ma-



161

nhã, a sair de Miller’s Court, regressando pouco tempo depois. 
Por seu turno, Caroline Maxwell, também vizinha de Mary Kelly, 
afirmou, no interrogatório, ter falado com Mary Kelly por volta 
das oito e meia da manhã e de a ter visto cerca de quinze minu-
tos depois à porta do bar Britannia a falar com um homem.

Por volta das dez e quarenta e cinco da manhã, John McCarthy,  
o rendeiro, envia o seu empregado, Thomas Bowyer, a Miller’s 
Court para cobrar a renda. Bowyer bateu à porta, mas como 
ninguém respondeu tentou abri-la, verificando que estava tran-
cada. Dirigiu-se, então, à janela, mas quando espreitou para 
o interior da habitação, a visão foi tão aterrorizadora que, as-
sustado, chamou McCarthy ao local. Quando respondeu ao 
inquérito policial, McCarthy descreveu o que vira no quarto 
como “the sight I can not drive away from my mind. It looked 
more like the work of a devil than of a man.” (Begg, 2004:299)

O relatório post-mortem de Mary Kelly, efectuado por Thomas  
Bond, refere que os tecidos do pescoço tinham sido cortados 
com golpes profundos e os órgãos internos – útero, rins, fígado, 
seios e intestinos – retirados do corpo e espalhados pelo quarto. 
A cara encontrava-se de tal forma mutilada, que era impossível 
reconhecê-la. De todos os assassínios de ‘Jack, o Estripador’, 
este foi o mais brutal, facto que pode ser testemunhado pelas 
fotografias da época. Mary Kelly foi enterrada no dia 19 de No-
vembro no cemitério católico de St Patrick.

A identidade de ‘Jack, o Estripador’ permanece envolta em 
mistério. De facto, desde então, muitos indivíduos têm sido 
apontados como suspeitos e várias teorias têm sido conjectura-
das, mas até hoje nada ficou provado.

De acordo com alguns ripperologistas, a lista de suspeitos 
divide-se em dois grupos, o primeiro estabelecido pela polícia 
da época, e o segundo constituído posteriormente. Do primei-
ro grupo salientam-se cinco suspeitos principais: Montague 
John Druitt, Aaron Kosminski, Michael Ostrog e, por último, 
Dr. Francis Tumblety. Do segundo grupo também se destacam 
cinco suspeitos: William Withey Gull, James Maybrick, Walter 
Sickert, Albert Victor e Sir John Williams.

Os nomes de três dos suspeitos incluídos na primeira lista-
gem – Montague John Druitt, Aaron Kosminski e Michael Ostrog  
– encontravam-se num documento pertencente a Sir Melville  
Macnaghten, segundo comandante do CID da Scotland Yard. Este 
documento ficou conhecido por Macnaghten Memorandum.5

5 Data de 23 de Fevereiro de 1894, encontrava-se na posse de Lady Christabel 
Aberconway (filha de Macnaghten) e foi descoberto em 1959 pelo jornalista Daniel 
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O suspeito Montague John Druitt nasceu em 15 de Agosto 
de 1857, em Dorset. Era de origem burguesa, filho de William 
e Ann Druitt, a qual foi internada num Hospital Psiquiátrico 
em Julho de 1888. Montague John obteve bolsas de estudo em 
Winchester College e, posteriormente, em Oxford. Iniciou o cur-
so de Direito, mudando depois para Medicina, que abandonou, 
regressando novamente a Direito. Em 1888 foi expulso da es-
cola onde exercia as funções de professor assistente, e, o seu 
corpo foi resgatado do rio Tamisa no dia 31 de Dezembro. Nos 
seus objectos pessoais foi descoberto um manuscrito no qual 
podia ler-se o seguinte: “Since Friday I felt that I was going to 
be like mother, and the best thing for me was to die.” (Begg, 
2004:323)

A sua implicação no caso é algo dúbia, fundamentando-se 
apenas nas circunstâncias de o suspeito ter conhecimentos de 
medicina e de o seu corpo ter desaparecido, tendo sido encon-
trado sete semanas após o assassínio de Mary Kelly. 

Aaron Kosminski6 nasceu na Polónia, entre 1864 e 1865, e 
chegou a Inglaterra em 1882. Era barbeiro de profissão e resi-
dia em Whitechapel. Em Julho de 1890 foi internado na Mile 
End Old Town Workhouse, no dia 7 de Fevereiro de 1891 foi 
transferido para Colney Hatch e em 19 de Abril de 1894 para o 
Leavesden Asylum, vindo a falecer em 1919. Pouco se sabe da 
sua vida, pois os registos existentes são posteriores a 1888. Foi 
apontado por algumas testemunhas como sendo fisicamente 
semelhante ao homem visto com as vítimas, mas nenhuma das 
testemunhas oculares confirmou tal alegação. 

Michael Ostrog nasceu na Rússia em 1833 e, alegadamen-
te, seria médico de profissão. Usou vários nomes falsos, en-
carnando diferentes personalidades, foi acusado por diversas 
vezes pelo crime de roubo e condenado à prisão. O primeiro 
registo de acusação de que há conhecimento data de 1863, 
tendo sido condenado a dez meses de prisão por roubo. Existe 
também informação de que foi preso em 26 de Julho de 1888, 
pela polícia francesa, em Paris, e que em 14 de Novembro des-
se ano, cinco dias após a morte de Mary Kelly, foi novamente 

Farson. Após a morte de Gerald Melville Donner (sobrinho de Lady Aberconway), 
o memorando perdeu-se, mas descobriu-se uma segunda versão do mesmo nos fi-
cheiros da Scotland Yard, embora esta diferisse em alguns pontos do Macnaghten 
Memorandum, entre os quais a eliminação de comentários de cariz pessoal feitos por 
Melville Macnaghten. 

6 De acordo com relatos e publicações da época, Aaron Kosminski era o suspeito 
preferencial do chefe do Departamento Criminal e de Investigação da Scotland Yard, Sir 
Robert Anderson.
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condenado, devido ao roubo de um microscópio, também na 
capital parisiense. Estes dados foram descobertos recentemen-
te, pelo escritor e investigador Philip Sugden, e, portanto, eram 
desconhecidos da polícia à data dos crimes. Porém, o facto de, 
muito provavelmente, se encontrar em França e não em In-
glaterra por ocasião dos homicídios, deixa muitas dúvidas em 
relação ao seu estatuto de principal suspeito. Michael Ostrog 
teria sido assassinado no hospício de St. Giles Christian Mis-
sion, em 1904.

Dr. Francis Tumblety nasceu em 1833 nos Estados Unidos 
da América. Era médico e visitava Londres com alguma re-
gularidade. Destas viagens, encontra-se registada uma estada 
em Liverpool, em Junho de 1888. Em 7 de Novembro desse 
ano foi detido nessa cidade por práticas homossexuais, tendo 
sido rapidamente libertado. No entanto, em 12 de Novembro 
foi considerado um dos suspeitos pelos crimes de Whitechapel. 
No dia 24 desse mês saiu do país com o nome falso de Frank 
Towsend e dirigiu-se, primeiro para França, seguindo depois 
para a cidade de Nova Iorque, onde continuou a ser vigiado 
pela polícia. Nunca foi preso porque, de acordo com o Inspec-
tor Byrnes, chefe da polícia nova iorquina, “there is no proof 
of his cumplicity in the Whitechapel murders, and the crime 
for which he was under bond in London is not extraditable”. 
(Evans e Skinner, 2001:684). Viria a falecer em St. Louis, no 
ano de 1903.

Embora o seu nome não conste da lista de Macnaghten, 
investigações recentes foram feitas em torno de Severin Kloso-
wski, mais conhecido por George Chapman. Nascido na Poló-
nia em 14 de Dezembro em 1865, estudou medicina e cirurgia, 
tendo chegado a praticar durante cinco anos, de 1880 a 1885. 
Terminou os seus estudos no Hospital de Praga, em Varsóvia, 
desconhecendo-se o motivo que o teria levado a abandonar a 
terra natal. Julga-se que terá chegado a Inglaterra entre 1887 
e 1888, onde trabalhou como assistente de barbeiro, estabele-
cendo-se mais tarde por conta própria em East End. Em 1889 
casou com Lucy Badersky e por volta de 1890 viajou para os 
Estados Unidos, regressando a Londres em 1892. O casamento 
terminou meses depois do nascimento da segunda filha. Segui-
ram-se, então, vários relacionamentos algo estranhos, pois en-
tre 1895 e 1902 Klosowski/Chapman envenenou três mulheres 
com quem estivera casado. Condenado por crime de homicídio 
foi enforcado no dia 7 de Abril de 1903.

George Chapman era um dos principais suspeitos do Ins-
pector Frederick Abberline, pois reunia uma série de caracterís-
ticas atribuíveis ao misterioso assassino, entre as quais o facto 
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de possuir conhecimentos de medicina e cirurgia e de a série 
de crimes se ter iniciado justamente por altura da sua chegada 
a Londres. Para além disso, aquando da sua permanência nos 
Estados Unidos ocorreu um crime com características idênticas 
aos praticados em Whitechapel. Referimo-nos ao estrangula-
mento e mutilação de uma prostituta, Carrie Brown, em 24 de 
Abril de 1891. Ainda nos Estados Unidos, Klosowski/Chapman 
tentou assassinar a sua mulher, também por estrangulação, 
mantendo uma faca escondida debaixo da almofada. Enquanto 
esteve em Inglaterra residiu em George Yard, local onde Martha 
Tabram – alegada vítima de Jack – foi assassinada. Finalmente, 
a compleição física de Chapman coincidia com muitas das des-
crições do estripador de Londres. 

Da segunda listagem enunciada, os nomes mais conhecidos 
são os que ligam o caso de Jack à família real inglesa, nomea-
damente ao príncipe Albert Victor, neto da rainha Victoria, e ao 
médico da soberana, William Withey Gull.

Albert Victor Christian Edward, também conhecido por Eddy,  
era filho do príncipe Albert Edward e da princesa Alexandra e 
nasceu em 8 de Janeiro de 1864. Foi educado privadamente até 
1877, data a partir da qual prestou serviço a bordo do Britannia 
e acompanhou o seu irmão mais novo, George, num cruzeiro 
pelas colónias britânicas no HMS Bacchante. Entre 1882 e 1883 
recebeu aulas privadas de James Kenneth Stephen e entrou 
para o Trinity College, em Cambridge. Parte para a Índia em 
1889 e em 1890 torna-se Duke of Clarence & Avondale, mor-
rendo dois anos depois, no dia 14 de Janeiro, vítima de pneu-
monia. 

Muito se tem especulado acerca do carácter, do estilo de 
vida e da saúde do príncipe Albert Victor. Na altura dos crimes, 
o seu nome nunca foi relacionado com o caso de Jack, pois a 
alegação de que Eddy seria o estripador de Whitechapel surge 
apenas em 1962, com o livro Edouard VII de Philippe Julien:

Before he died, poor Clarence was a great anxiety to his 
family. He was quite characterless and would soon have 
fallen a prey to some intriguer or group of roués, of which 
his regiment was full. They indulged in every form of de-
bauchery, and one occasion the police discovered the Duke 
in a maison de recontre of a particularly equivocal nature 
during a raid. Fifty years before, the same thing had hap-
pened to Lord Castlereagh, and he had committed suicide. 
The young man’s evil reputation soon spread. The rumour 
gained ground that he was Jack the Ripper […] (Dawnay, 
1967: 143-144).
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Este facto foi também mencionado em 1970, pelo médico Dr. 
Thomas Stowell,7 num artigo publicado sob o título “A Solution”. 
Stowell utilizou como principal fonte os papéis pessoais do mé-
dico William Gull e, ao longo do artigo, o suspeito é denominado 
por “S”. De acordo com Stowell, o príncipe Albert Victor sofreria 
de sífilis, doença que o conduziu à loucura e que o teria levado 
a cometer tais crimes.8 Ainda segundo a sua teoria, a família 
real teria conhecimento da situação, pois logo após o primeiro 
crime o príncipe fora conduzido a uma instituição psiquiátri-
ca, da qual teria fugido precisamente aquando do assassínio de 
Mary Kelly. Após este crime, Eddy fora internado de novo, vindo 
a falecer em 1892, alegadamente de colapso mental. (Stowell, 
1970:40-51)

Baseando-se, em grande medida, nas teses de Philippe Julien  
e de Thomas Stowell, a BBC realizou, em 1973, um documentá-
rio intitulado Jack, the Ripper. Nesta produção televisiva, Joseph  
Gorman (ou Joseph Sickert) assume-se como filho do artista 
plástico Walter Sickert, o qual teria conhecimento da celebra-
ção secreta do matrimónio do príncipe Albert Victor com uma 
jovem de baixa condição social, Alice Crook. A história foi inves-
tigada pelo jornalista Stephen Knight, o qual, posteriormente, 
publicou Jack the Ripper: the Final Solution (1976). Desde en-
tão, esta obra tem servido de ponto de partida para a teoria da 
conspiração9 e ligações à maçonaria, envolvendo tanto William 
Gull como Walter Sickert, bem como para adaptações literárias 
e cinematográficas.

7 As revelações de Stowell, ligando o caso de ‘Jack, o Estripador’ à família real 
inglesa, provocaram uma agitação geral, deram azo a cabeçalhos de diversos jornais e 
criaram um interesse renovado pelos crimes de Whitechapel. 

8 Devemos, no entanto, salientar que, de acordo com documentos oficiais, o prín-
cipe Albert Victor não estaria em Londres na altura dos crimes. De 29 a 31 de Agosto 
estava em Yorkshire com amigos e entre os dias 7 e 9 de Setembro encontrar-se-ia ou 
no Danby Lodge, em Yorkshire, com Lord Downe, ou no quartel de cavalaria em York. 
Em 10 de Setembro almoçara com a rainha Victoria em Balmoral, no dia 29 do mes-
mo mês estaria na Escócia, tendo almoçado novamente com sua avó no dia seguinte. 
Por ocasião do aniversário do príncipe de Gales encontrar-se-ia em Sandringham, 
o que o ilibaria do homicídio da madrugada de 9 de Novembro. A comprovar-se a 
autenticidade destas provas, só pode concluir-se que Albert Victor não seria “Jack, 
the Ripper”.

9 Trata-se de uma teoria que assenta numa conspiração contra a família real de-
sencadeada por Joseph Sickert (filho ilegítimo do artista plástico Walter Sickert), o qual 
afirmara que o Príncipe de Gales, Albert Victor, teria casado secretamente com uma 
plebeia e dessa relação teria nascido uma filha. Ao descobrir-se esta tese, membros do 
governo com ligações maçónicas e a própria rainha Victoria teriam conjurado matar 
qualquer testemunha desse matrimónio secreto.
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Ainda um outro suspeito com ligações à família real inglesa 
foi Sir John Williams. Obstetra de profissão e amigo da rainha 
Victoria, o seu nome foi pela primeira vez associado aos crimes 
de Londres, em 2005, aquando da publicação da obra Uncle 
Jack, da autoria conjunta de Tony Williams e Humphrey Price. 
Neste estudo afirma-se que o médico teria assassinado e mu-
tilado as vítimas para levar a cabo investigações em torno das 
causas da infertilidade.

Nascido em 1838, James Maybrick entrou na lista de sus-
peitos em 1990, quando foi descoberto um diário no qual afir-
mava ser ele o autor dos crimes de Whitechapel. Comerciante 
de algodão em Liverpool, foi preso por ter envenenado a sua 
mulher quando descobriu que esta lhe era infiel. Em conse-
quência, ter-se-ia desforrado numa prostituta, em Manchester, 
continuando a sua vingança em Londres. Não sendo fidedigno, 
o diário relata as atrocidades dos crimes e termina veiculando 
um sentimento de remorso com a seguinte confissão: 

“I give my name that all know of me, so history does tell what 
love can do to a gentle man born. Yours truly, Jack the Ripper. 
Dated this third day of May 1889.” (Harrison, 1994:289). 

Contudo, mais uma vez, a autenticidade do diário nunca foi 
comprovada, sobretudo devido ao facto de a caligrafia ser muito 
diferente daquela que se supunha ser a de “Jack, the Ripper”. 

Apelidado de “o grande mistério vitoriano”, o caso de ‘Jack, 
o Estripador’, tornou-se um símbolo das contradições, dos con-
trastes e da dualidade da sociedade vitoriana. Como Paul Begg 
afirma, “Jack, the Ripper” “gave those fears substance and 
form, flesh and bone”, (Begg, 2004:I) ou seja, deu forma às in-
seguranças partilhadas pelos homens de então. Jack represen-
ta também os conflitos interiores de cada indivíduo, as dúvidas 
em relação às origens da espécie humana e o receio face a uma 
eventual fragmentação da personalidade num futuro não mui-
to longínquo. O estripador de Londres parecia constituir um 
prenúncio de uma sociedade povoada de criminosos sem ros-
to, assassinos em série e psicopatas, figuras que viriam a ser 
explorados pela indústria da informação e do entretenimento, 
tornando-se, a um tempo, temidos e mediáticos.

2. “Os Crimes de londres”: Ecos na Imprensa 

Na segunda metade do século XIX, assiste-se em Portugal 
ao desenvolvimento de um novo tipo de jornalismo cujo cariz 
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pretende ser eminentemente noticioso, por oposição ao chama-
do ‘periodismo de opinião’ muito em voga até ao aparecimento 
do Diário de Notícias em 1864. 

Seguindo, em grande medida, o(s) modelo(s) oferecidos pelo  
jornais diários ingleses coevos – tanto no formato como no 
estilo – a imprensa nacional surge com uma nova concepção 
de jornalismo, de pendor noticioso e assente num propósito 
fundamental: informar, de forma objectiva, imparcial e breve.  
Nas palavras de José Tengarrinha “estava lançada a trave mes-
tra do jornalismo contemporâneo.” (Tengarrinha, 1989: 215)  
Ao mesmo tempo, assiste-se ao aparecimento de um novo pú-
blico leitor10 interessado, sobretudo, na notícia curta, acessível 
e, de preferência, sensacionalista. 

É, assim, neste tipo de periódicos que surgem as primeiras 
notícias relativas a ‘Jack, o Estripador’. Referimo-nos a exem-
plares como o Diário de Notícias (Lisboa, 1864-hoje), o Diário 
Popular (Lisboa, 1866-1896), o Jornal de Notícias (Porto, 1866- 
-1870), O Primeiro de Janeiro (Porto, 1869-1952), o Jornal da 
Noite (Lisboa, 1871-1892), O Século (Lisboa, 1881-1983), o Cor-
reio da Manhã (Lisboa, 1884-1897), o Novidades (Lisboa, 1885- 
-1964), a Gazeta de Portugal (Lisboa, 1887-1892) e O Repórter 
(Lisboa, 1887-1890). 

No início de Setembro do ano de 1888, a grande maioria 
das publicações enunciadas conferiu uma importância muito 
relativa a estas notícias. Porém, gradualmente, vão-lhes dando 
honras de primeira página, a par de relatos cada vez mais mi-
nuciosos dos crimes ocorridos na capital inglesa. As fontes de 
informação dos jornalistas portugueses eram, na maioria dos 
casos, a própria imprensa britânica, a agência noticiosa Havas 
e ainda os correspondentes em Londres ou em Paris.

Se na Gazeta de Portugal do dia 11 de Outubro de 1888, por 
exemplo, podia ler-se que os jornais chegados naquele dia nada 
adiantavam relativamente aos terríveis crimes de Londres, no 
Diário de Notícias de 12 Setembro de 1888, a fonte da notícia já 
fora claramente identificada:

10 Deve notar-se que na segunda metade de oitocentos a taxa de analfabetismo 
rondaria os 84%, pelo que, o público leitor se circunscrevia a um grupo muito redu-
zido, de um nível cultural baixo e, portanto, claramente identificável no seio da classe 
média. 
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“Londres, 10 –
Foram hoje presos dois homens por suspeita de serem 

os autores do assassínio de sábado; têm o fato manchado de 
sangue. (Havas)” (Anónimo, 1888d:1)11

Do conjunto de jornais diários estudados, salientamos o 
Novidades, devido ao facto de ter sido o primeiro a noticiar o 
acontecimento de forma clara, num artigo publicado em 10 de 
Setembro de 1888, sob o título “Londres. Assassínio cruel”, no 
qual pode ler-se o seguinte:

Londres, 9 –
Descobriu-se um crime horrível nesta cidade.
No pátio de uma casa de pernoitar de Spittfields foi en-

contrado o cadáver duma pobre rapariga, que vivia do amor 
fácil.

A desgraçada tinha o peito rasgado de lado a lado, o 
tronco aberto num profundo golpe de alto a baixo.

Parte do estômago e coração estavam no chão perto do 
cadáver.

Tinha em volta do pescoço, como um colar, grande parte 
dos intestinos. É este o quarto assassínio feito em iguais 
circunstâncias misteriosas.

A polícia julga ir já na pista dos criminosos.
A excitação causada pelo crime tornou-se num verda-

deiro terror, que domina toda a pobre gente do bairro. (Anó-
nimo, 1888e:1)12

Podemos afirmar que durante a primeira quinzena de Ou-
tubro, os jornais diários que deram maior cobertura ao caso, 
para além do Novidades, foram O Primeiro de Janeiro, o Jornal 
de Notícias e O Século. Assiste-se, depois, a um decréscimo do 
número de notícias sobre o assunto, mas na segunda quinze-
na de Novembro os três últimos exemplares citados voltam a 
revelar interesse pelo assunto, particularmente após a morte 
da quinta vítima, Mary Jeanette Kelly. A brutalidade deste cri-
me, ao ponto de as características físicas da vítima terem fica-
do praticamente irreconhecíveis, e o facto de o assassínio ter 
ocorrido no interior da habitação de Mary Kelly, como vimos, 

11 V. Bibliografia primária, Anónimo.1888d. “Londres”. Diário de Notícias. Lisboa: 
12 Setembro, 144:1.

12 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888e. “Assassínio Cruel”. Novidades. Lisboa: 
10 Setembro, 281:1.
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deram aos articulistas novo material para publicação. Porém, 
a ênfase conferida aos crimes de Londres vai decrescendo até 
ao final do ano de 1888, pelo que se pode afirmar que os me-
ses de Outubro e Novembro correspondem ao período de maior 
divulgação, por parte da imprensa, dos assassínios de ‘Jack, o 
Estripador’. O maior enfoque nestes meses deve-se à quanti-
dade de informação recebida, tendo em conta que grande parte 
dos crimes foram cometidos durante este período, sendo que 
o mais brutal ocorreu justamente no dia 9 de Novembro 1888. 
Devemos salientar que as informações eram obtidas após a 
intervenção da polícia londrina, mediante investigações e in-
quéritos, os quais eram posteriormente noticiados pelos perió- 
dicos, de modo a divulgar os acontecimentos da forma mais 
pormenorizada possível.

De um modo geral, as notícias contêm características co-
muns, como, por exemplo, a descrição minuciosa dos aspectos 
mais horrendos relacionados com a mutilação dos corpos das 
vítimas, a crueldade do(s) criminoso(s), o mistério em torno da 
identidade do(s) assassino(s), a(s) causa(s) subjacente(s) à ac-
ção do(s) homicida(s), a actuação da polícia e ainda o terror 
que grassava no seio da população. Vejamos um dos múltiplos 
exemplos que, neste contexto, poderíamos citar:

Assassínio de mulheres
Londres
Num quarto duma casa do bairro de Spithfields, vizi-

nho de Whitechapel, encontrou-se hoje de madrugada uma 
mulher assassinada e mutilada nas mesmas circunstâncias 
atrozes dos recentes assassínios de Whitechapel. (Havas). 
(Anónimo, 1888f:1)13

A dificuldade em descobrir o(s) autor(es) dos crimes le-
vou a que se fizessem muitas conjecturas não só acerca do(s) 
possível(eis) assassino(s), mas também das causas que o(s) le-
variam a cometer tais atrocidades, nomeadamente com os cor-
pos das vítimas, colocando-se a hipótese, hoje infelizmente tão 
actual, do tráfico de órgãos: 

As entranhas das vítimas eram arrancadas pelos assas-
sinos com o fim de as vender. [...] O assassino não é um 
louco, mas um homem que matou simplesmente para se 

13 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888f. “Assassínios de Mulheres”. Jornal da 
Noite. Lisboa: 10 Novembro, 528:1.
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apoderar dos intestinos das vítimas e vendê-los. [...] Segun-
do parece, há um mercado para a venda dos órgãos abdomi-
nais femininos. (Anónimo, 1888g:1)14

O coroner encarregado de abrir devassa a respeito dos 
últimos assassínios de mulheres crê que o matador rasga o 
ventre às desgraçadas para lhes tirar os órgãos abdominais 
e vendê-los aos médicos. (Anónimo, 1888h:3)15

Outro aspecto que contribuiu para confundir a polícia e 
para instigar o medo foi a publicação, na imprensa londrina, de 
cartas, supostamente escritas pelo criminoso, com a assinatura 
de “Jack, the Ripper”, como vimos. Algumas dessas misterio-
sas cartas, alegadamente escritas por Jack, foram enviadas por 
correio à Central News, e uma delas encontrava-se endereçada 
ao cuidado do presidente do Whitechapel Vigilance Committee, 
Mr Lusk. Parte da correspondência seria fraudulenta, pois apa-
rentemente a polícia teria conhecimento da origem das cartas, 
as quais teriam sido redigidas por um jornalista, com o intui-
to de aumentar as vendas do periódico onde colaborava, como 
já referimos atrás. Não obstante, as cartas foram traduzidas e 
publicadas nos jornais portugueses. Entre essas missivas des-
tacamos apenas uma, a título exemplificativo, datada de 25 de 
Setembro de 1888 e publicada em O Primeiro de Janeiro no dia 
7 de Outubro:

Setembro, 25 de 1888
Caro Patrão. – Cá vou ouvindo dizer que a polícia me dei-

tou a mão, mas ainda me não hão-de apanhar tão depressa. 
Muito me rio quando eles se fingem tão espertos e afiançam 
que estão na verdadeira pista. Grande pagode com o aven-
tal de coiro. Escangalhei-me de riso. Sou danado para as 
vadias, e não deixo de as estripar enquanto não for fisgado.  
A última foi uma obra asseada. Não dei tempo à criatu-
ra para tugir, nem mugir. Como hão-de eles agarrar-me?  
Eu gosto do meu trabalhinho e lá vou outra vez. Não há- 
-de tardar a ouvir falar de mim e das minhas brincadeiras.  
Eu apanhei um bocado de licor vermelho numa garrafa de 
gasosa, quando foi da última chalaça, que era para escrever 
com ele, mas fez-se grosso como grude e assim não presta. 

14 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888g. “Assassínio de Mulheres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 2 Outubro, 259:1.

15 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888h. “Os Assassínios de Mulheres em 
Londres”. Correio da Manhã. Lisboa: 29 de Setembro, 177:3.
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Tinta vermelha também serve. Ah! Ah! Na primeira brinca-
deira que fizer hei-de cortar as orelhas à mulher e manda- 
-las à polícia, que pagode, não é verdade? 

Guarde esta carta até eu fazer outro trabalhinho, depois 
pode publicá-la. A minha faca é tão bonita e tão afiada! Es-
tou morto por fazer outro trabalho, logo que tenha ocasião. 
Seja feliz. Todo seu, 

Jack, o estripador. 
Não faça caso de eu dar o meu nome de guerra. 
Não podia deitar esta carta ao correio antes de tirar a 

tinta vermelha das mãos: que maldita! Ainda não acerta-
ram; agora dizem que sou um médico. Ah! Ah!

(Anónimo, 1888i:1)16

A incapacidade, por parte da polícia, de descobrir e capturar 
o autor dos crimes ia aumentando, progressivamente, a inse-
gurança, o medo, o pânico e a consequente desordem pública 
naquela que era considerada a grande capital da maior potência 
económica e imperial do mundo. Atente-se em alguns exemplos 
paradigmáticos:

Foram assassinadas esta noite mais duas mulheres. 
Os assassínios foram cometidos nas mesmas condições 

que o crime de Whitechapel. Reina vivo alvoroço. […] (Anó-
nimo, 1888j:1)17

Ressurge o terror nos bairros mais populosos […] A po-
lícia não consegue deitar a mão ao extraordinário assassino 
e Londres está sob o terror. […] (Anónimo, 1888k:1;18 e Anó-
nimo, 1888l:1)19

As monstruosidades de Londres – O estripador de mu-
lheres – Grande pânico nesta capital. (Anónimo, 1888m:1)20

Neste contexto, a condição das mulheres era também evi-
denciada pelos articulistas. As vítimas eram designadas, pelos 

16 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888i. “Os Mistérios de Londres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 7 de Outubro, 264:1.

17 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888j. “Mulheres Assassinadas”. Jornal da 
Noite. Lisboa: 1 de Outubro, 489:1.

18 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888k. “Os Crimes de Londres”. O Primeiro de 
Janeiro. Porto: 13 de Novembro, 301:3.

19 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888l. “Londres”. O Primeiro de Janeiro. Porto: 
23 de Novembro, 311:3.

20 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888m. “As Monstruosidades de Londres”. 
Jornal de Notícias. Porto: 24 de Novembro, 176:1.



172

próprios ingleses, por “as infelizes” (Anónimo, 1888n:1)21, o que, 
na perspectiva dos periódicos nacionais, não passava de um 
eufemismo para denominar as prostitutas de Londres.22

A vida destas mulheres, durante tanto tempo ocultada e/
ou ignorada, parecia despertar agora a compaixão no seio das 
classes mais favorecidas, das sociedades filantrópicas e do Es-
tado. Porém, as medidas tomadas, mais uma vez, não resol-
viam verdadeiramente o problema, tentando, antes, escondê-lo 
dos olhares das ‘pessoas respeitáveis’, pois as “mulheres per-
didas” eram encerradas em instituições supostamente de cariz 
social – como as workhouses –, mas onde as condições de vida 
e a dureza do trabalho levava a desejarem voltar para as ruas.  
No entanto, os periódicos nacionais veiculavam uma imagem 
bastante positiva destas instituições, numa época em que se 
desconheciam os ‘métodos de reinserção social’ praticados pe-
los seus responsáveis:

Esses crimes, que revelaram aos que vivem na abundân-
cia as muitas misérias de Londres, inspiraram a algumas 
almas caridosas um belo ideal moral – regenerar mulheres 
perdidas. [...] que se instituam asilos, casas de trabalho, 
onde sejam recolhidas as que resvalam, as que resvalaram 
e as que vão resvalar. (Anónimo, 1888o:1-2)23

No entanto, não podemos deixar de sublinhar o facto de, 
durante os últimos quatro meses do ano de 1888, as notícias 
sobre “Jack, the Ripper” serem frequentemente publicadas sob 
o título “Os Crimes de Londres”. Este facto prende-se não só 
com o carácter sensacionalista conferido ao acontecimento – 

21 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888n. “Os Mistérios de Londres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 12 de Outubro, 269:1.

22 Em Londres, a riqueza e a miséria, os milionários e os pedintes viviam lado a 
lado, mas em mundos totalmente diferentes. Esta dualidade, a par de outros factores, 
propiciou um dos maiores flagelos da sociedade vitoriana: a prostituição. Embora não 
existam estatísticas fiáveis relativamente ao número exacto de prostitutas a viverem nas 
ruas de Londres, segundo estimativas da polícia, seriam cerca de oito mil e seiscentas, 
enquanto que a imprensa apontava para cento e vinte mil. É, por isso, provável que 
o número rondasse entre as cinquenta e as oitenta mil mulheres. As circunstâncias 
decorrentes da rápida industrialização e do desenvolvimento do comércio favoreciam 
este problema social: o caminho-de-ferro transportava, com regularidade, centenas de 
pessoas dos campos para a grande cidade, em busca de melhores condições de vida; 
e às docas afluíam, diariamente, marinheiros, soldados ou viajantes de passagem.  
A prostituição tornou-se, assim, uma forma de sobrevivência ou uma alternativa ao 
trabalho precário e mal remunerado.

23 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888o. “Os Mistérios de Londres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 10 de Outubro, 267:1-2.
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‘crimes’ –, mas também com a estratégia (ontem como hoje) 
muito em voga, de chamar rapidamente a atenção do público 
leitor.24

Por outro lado, o enfoque na cidade de ‘Londres’ funcionaria 
como uma forma de criticar a civilização britânica, por muitos  
(e sobretudo pelos ingleses) entendida como um verdadeiro mo-
delo a seguir.25 A capital do Império surgia, assim, nas primeiras 
páginas dos nossos jornais diários, associada a uma realidade 
em nada correspondente à imagem que os vitorianos davam de 
si próprios,26 colocando em evidência os paradoxos da mentali-
dade e da sociedade inglesas nos finais do século XIX.27

Recorde-se ainda que, por aquela altura, decorriam as po-
lémicas negociações entre Portugal e a Grã-Bretanha a respei-

24 Devemos, no entanto, referir que a própria imprensa criticou o aproveitamento 
excessivo do caso, levado a cabo por alguns periódicos, os quais ofereciam aos leitores 
descrições pouco credíveis, mas que correspondiam, pelo seu cariz sensacionalista, ao 
gosto do público podendo ser interpretadas como factos verídicos: “É necessário des-
confiar das notícias à sensation publicadas por certa imprensa, cujos leitores não se 
contentam com as notícias verdadeiras.” (Anónimo, 1888p:1) – V. Bibliografia primária, 
Anónimo. 1888p. “As Monstruosidades de Londres”. Jornal de Notícias. Porto: 25 de 
Novembro, 177:1

25 A mentalidade vitoriana assentava em ideais e valores como o trabalho, o espí-
rito de iniciativa (ou self-help), o gentleman, a família, a austeridade, a respeitabilidade 
e a submissão às hierarquias. Estes valores, considerados como verdades absolutas, 
representavam sobretudo a ideologia das classes sociais dominantes, sobretudo a alta 
burguesia, que ascendera social e economicamente em consequência da rápida indus-
trialização do país. Esta nova posição na pirâmide social levou a burguesia a apropriar- 
-se de alguns valores, tradicionalmente identificáveis com a aristocracia. Surge, assim, 
uma visão idealizada da aristocracia, entendida como uma classe detentora de altos 
valores morais, a par de uma alta burguesia que, teoricamente, vivia de acordo com as 
normas prescritas e, portanto, constituía um exemplo de conduta a seguir por todas as 
outras classes sociais. 

26 Cf. Furtado, 1992.
27 A construção ideológica da imagem da sociedade vitoriana tinha como objectivo 

implícito o reconhecimento das virtudes públicas atribuídas aos detentores da riqueza 
e do poder e, simultaneamente, ocultar os seus vícios privados:

[…] entre as aparências e o ser profundo, entre os ditames rígidos do quotidia-
no e o seu desejo, o burguês ávido de respeitabilidade via-se desde cedo coagido a 
uma opção drástica, assumindo os primeiros e recalcando os segundos. (Furtado, 
1987:401)
Tratava-se, portanto, de uma sociedade fortemente bipolarizada, plena de antino-

mias, de entre as quais sobressaía a gritante desigualdade social, em que os ricos se 
tornavam cada vez mais abastados e os pobres cada vez mais miseráveis, parecendo 
viver em duas nações diferentes, tal como Benjamim Disraeli constatava: 

Two nations; between whom there is no intercourse and no sympathy; who 
are as ignorant of each other’s habits, thoughts, and feelings, as if they were dwell-
ers in different zones, or inhabitants of different planets; who are formed by a dif-
ferent breeding, are fed by a different food, are ordered by different manners, and 
are not governed by the same laws: the rich and the poor. (Disraeli, 1845: http://
www.gutenberg.org/dirs/etext03/sybil10.txt)
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to dos territórios africanos, as quais eram acompanhadas, a 
par e passo, pela imprensa diária. De facto, justamente entre 
os anos de 1888 e 1890 assistiu-se a alguns dos momentos 
mais críticos no contexto da rivalidade anglo-lusa no ‘Conti-
nente Negro’, como, por exemplo, a questão do Niassa (entre 
Dezembro de 1888 e Dezembro de 1889) e o Ultimatum de 11 
de Janeiro de 1890, os quais tiveram um enorme impacte jor-
nalístico.28

Revoltados contra a prepotência da “Altiva Albion”, os jorna-
listas portugueses, em total consonância com a opinião pública, 
aproveitaram os ‘crimes de Londres’ para criticar, de forma acu-
tilante, a Inglaterra. Deste modo, ao longo dos quatro meses de 
cobertura noticiosa do caso “Jack, o Estripador” surgia, simul-
taneamente, uma crítica irónica e mordaz à população britâni-
ca, simbolizada no seu estereótipo por excelência, bem como à 
actuação ineficaz e até ridícula da (até então altamente) respei-
tável polícia londrina: 

Decididamente John Bull perdeu de todo em todo o seu  
sangue frio habitual. Pouco a pouco tem abandonando aque-
la conhecida pose, que nós portugueses caracterizamos de 
– ter o rei na barriga. […] (Anónimo, 1888q:1)29

A polícia, a famosa polícia de Londres, apesar das mais 
zelosas diligências não conseguiu ainda descobrir um só dos 
criminosos ou o criminoso único. […] (Anónimo, 1888r:3)30

A Inglaterra tem posto ao serviço desta causa todo o seu 
génio, todo o seu talento e todo o seu ridículo e há a aceitar 
duas hipóteses:

Ou o assassino de Whitechapel é alguma coisa de sobre-
natural, ou o célebre faro da polícia inglesa é uma blague. 
(Anónimo, 1888s:3)31

Curiosamente, em alguns casos, há um certo aproveitamen-
to da ineficácia da polícia londrina para criticar a sua congénere 
portuguesa:

28 Cf. Coelho, 1996:75, Idem, 2000:13 e Terenas, 2004: 1131-1222.
29 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888q, “Os Mistérios de Londres”. O Primeiro 

de Janeiro. Porto: 11 de Outubro, 268:1.
30 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888r, “Londres”. O Primeiro de Janeiro. Porto: 

12 de Setembro, 239:3.
31 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888s, “Londres”. O Primeiro de Janeiro. Porto: 

23 de Novembro, 311:3.



175

Pois a habilidade da polícia londrina é continuamente 
citada como um verdadeiro modelo a seguir. E entretanto 
essa polícia tem feito apenas... o que a nossa costuma fazer 
em caso de crimes mais graves: nada. (Anónimo, 1888t:2)32

Os periódicos portugueses tentavam, assim, através das 
notícias, denunciar o lado mais obscuro e sinistro da sociedade 
vitoriana, nomeadamente as miseráveis condições de vida nas 
zonas pobres da cidade, sobretudo Whitechapel, o local dos 
crimes, o qual era descrito como o bairro mais miserável de 
Londres:

As ruas desse bairro são o albergue do crime e do vício 
e algumas centenas de casas de dormida que aí há gozam 
a pouco invejável fama de serem as mais horríveis da me-
trópole inglesa. A população é especialmente composta de 
gente que tem motivos para se arrecear da polícia: judeus, 
vagabundos, e mulheres que desceram já o último degrau 
da depravação. (Anónimo, 1888u:1)33

Este tipo de discurso era, por vezes, acompanhado de críti-
cas violentas às circunstâncias dramáticas em que as classes 
mais desfavorecidas tentavam (não raro em vão) sobreviver nos 
bairros mais deploráveis da capital britânica:

A mortalidade infantil principalmente por acidentes, 
pneumonias, e asfixias por submersão, cresceu extraordi-
nariamente em Londres, a ponto de chamar a atenção das 
autoridades e das sociedades filantrópicas.

A matança das crianças recém-nascidas, observada no 
ritual dos costumes chineses, comenta um jornal, fica a 
perder de vista comparada com os horrores que de vez em 
quando se descobrem na metrópole inglesa, centro da civili-
zação europeia. (Anónimo, 1888v:1-2)34 

Outro vector a salientar nas notícias relativas aos ‘crimes 
de Londres’ é o seu aproveitamento para referir escritores e ro-

32 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888t, “Os Crimes de Londres”. Jornal da Noite.  
Lisboa: 10 de Outubro, 498:2.

33 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888u, “Em Londres”. Jornal de Notícias. Porto:  
18 de Setembro, 109:1.

34 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888v, “Os Horrores de Londres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 3 de Outubro, 260:1-2.
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mances ingleses e franceses de alguma forma relacionáveis com 
os acontecimentos relatados. No âmbito da Literatura Inglesa 
destacava-se o nome de Charles Dickens (1812-1870), o qual 
utilizara o cenário de Whitechapel para dar vida às suas per-
sonagens, (Anónimo, 1888w:1)35 e ainda Thomas De Quincey 
(1785-1859):

As teorias de [De] Quincey, do assassínio considerado 
como uma das belas-artes, saem da novela para entrar na 
realidade – são estas as palavras com que um conceituado 
jornal de Londres começa a resenha dos factos que neste 
momento enchem de terror. (Anónimo, 1888x:1)36

O articulista referia-se ao artigo “Do Assassinato como uma 
das Belas Artes” (Murder Considered as One of the Fine Arts), 
da autoria de Thomas De Quincey, publicado na Blackwoods  
Magazine, em 1827, no qual o autor apresentava uma nova 
perspectiva acerca dos actos de violência:

Uma vez condenado o assassino e satisfeitas as exi-
gências da moralidade, o investigador do homicídio tende-
rá naturalmente a comparar as narrativas dos diferentes 
casos, os graus de astúcia ou de brutalidade envolvidos e, 
por fim, será levado a formular um juízo estético. (Newman, 
2004:118) 

De Quincey reflectia ainda acerca da sensação de poder que 
o assassino sentia, a partir do momento em que conseguia abs-
trair-se de qualquer consciência moral. Uma vez imerso neste 
estado de inconsciência, o retorno tornar-se-ia difícil, pelo que o 
criminoso tenderia a praticar um novo crime, atingindo, assim, 
um nível superior de prazer. De acordo com De Quincey o con-
ceito de Lustmord, que significa “um assassino dominado pela 
emoção dos seus crimes” (Newman, 2004:119), teria sido criado 
em resultado da análise destas sensações. A tese de Thomas De 
Quincey poderá ser entendida não só como uma crítica à moral 
imposta pela mentalidade da época, mas também como uma 
chamada de atenção do público para a génese e as consequên-
cias de actos de violência.

35 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888w, “Em Londres”. Jornal de Notícias. 
Porto: 18 de Setembro, 109:1

36 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888x, “Os Mistérios de Londres”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto: 7 de Outubro, 264:1.



177

Em O Repórter podia ler-se que as notícias dos crimes de 
Londres transportavam os leitores para cenários de “um ro-
mance terrível de Zaccone ou Gaboriau”. (Anónimo, 1888y:2)37 
O articulista referia-se aos escritores franceses Pierre Zaccone 
(1817-1895) e Émile Gaboriau (1832-1873), ambos romancistas 
muito populares à época, devido ao pendor policial das suas 
narrativas ficcionais.

Deste modo, verifica-se que, embora os jornais portugueses 
tivessem desempenhado a sua função de veículos transmisso-
res de factos ocorridos em Inglaterra, não se limitaram exclusi-
vamente a informar, pois, de uma forma nem sempre explícita, 
pretenderam também denunciar a face oculta da capital do po-
deroso império britânico: a miséria e a criminalidade que gras-
savam nas ruas escuras de Londres.

Divulgação noticiosa do caso de “Jack o Estripador” na imprensa 
periódica portuguesa. [Imagem a cores na página 295].

Esta denúncia foi realizada não só através das notícias pu-
blicadas na imprensa, mas também mediante material de teor 
literário, de cariz diverso, parte do qual se encontra igualmen-
te presente nos periódicos analisados,38 mas que devido à sua 
dimensão não poderia constituir objecto de estudo do presente 
trabalho.

37 V. Bibliografia primária, Anónimo. 1888y, “Ecos e Notícias”. O Repórter. Lisboa: 
21 de Setembro, 263:2.

38 Cf. Brito, 2008.
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Reflexões Finais

Os ‘crimes de Londres’ e a figura de ‘Jack, o Estripador’, 
por vezes referido como “o grande mistério vitoriano”, revelaram 
uma faceta da sociedade vitoriana que divergia, em muito, da 
imagem habitualmente divulgada e promovida pelo país mais 
desenvolvido e mais rico do mundo. A violência dos homicídios, 
o estatuto das vítimas, a ineficácia da polícia e a miséria que 
grassava nas ruas da capital do império abalaram as aparente-
mente sólidas estruturas de uma sociedade, pondo em causa os 
seus valores mais respeitáveis. Duplicidades de carácter, medos 
e conflitos interiores dos indivíduos ficaram, de certa forma, 
expostos aos olhares da sociedade e do mundo. 

Verificámos, assim, que ao longo de quatro meses – de 
Setembro a Dezembro de 1888 – os articulistas portugueses 
seguiram o caso com muita atenção, deram-lhe uma cobertu-
ra permanente e mantiveram o público leitor curioso acerca 
de acontecimentos cuja temática correspondia ao gosto então 
muito em voga (tal como hoje) por notícias sensacionalistas. 
Este facto demonstra que não só os jornalistas portugueses se 
encontravam particularmente atentos aos sucessos ocorridos 
na capital inglesa, como também que o público leitor estava 
muito receptivo a este tipo de episódios, de cariz sensaciona-
lista, publicados quase sob a forma de folhetim. As publica-
ções periódicas estudadas tinham, no entanto, como objectivo, 
mais ou menos explícito, criticar uma Grã-Bretanha que, ao 
tempo, se afigurava cada vez mais como uma potência rival, 
ambiciosa e prepotente. Na verdade, para além da difusão de 
notícias sobre o estripador de Londres, pretendia-se também 
denunciar o lado mais obscuro e sinistro da capital do império 
britânico, num momento particularmente tenso das relações 
anglo-lusas.

Podemos, assim, concluir que o caso de “Jack, the Ripper” 
teve um impacte bastante considerável nos jornais diários por-
tugueses de maior circulação no período em apreço, chegando 
a promover a realização de traduções, de narrativas ficcionais 
e até de peças de teatro. A análise destas diferentes formas de 
(re)apropriação do tema e a sua relevância no âmbito do siste-
ma cultural português constitui, no entanto, matéria para um 
outro estudo. 
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THE MAN VERSUS THE STATE:  
ECHOES AND CRITICISM IN PORTUGAL

Filipe Furtado
Gabriela Gândara Terenas

Universidade Nova de Lisboa
CETAPS

Between the 1860’s and the Republican Revolution of 1910, 
British political ideas achieved a hitherto unparalleled degree of 
influence upon Portuguese thinkers and a growing acceptance 
amongst those who had acquired the habit of reading perio- 
dicals. Several reasons may be identified to explain such a de-
velopment. The United Kingdom was enjoying the most brilliant 
period of its history in both domestic affairs and the interna-
tional and colonial sphere. During the second half of the cen-
tury, Britain had attained the peak of her might as a European 
power, whilst simultaneously building a growing empire which 
was already one of largest ever known. It was no wonder, there-
fore, that in the political, economic, scientific and technological 
fields, British theories, opinions and know-how were already en-
croaching upon and often supplanting those Portugal received 
from France.

Among the British intellectuals whose ideas proved most 
thought-provoking and aroused most respect and admiration in 
the world of political thought during the second half of the 19th 
century, Herbert Spencer (1820-1903) very probably occupied 
pride of place in Britain and in most civilized countries. Indeed 
he was greatly admired by people as different as the American 
millionaire Andrew Carnegie, who in his letters addressed him 
as ‘Dear Master Teacher’, and the Portuguese writer Ramalho 
Ortigão, who called him “the Aristotle of our time” [“o Aristóteles 
do nosso tempo”]. (Ortigão, 1887: 29)
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Compared to the other leading British theorists in the do-
mains of politics and economics, Herbert Spencer was, without 
doubt, the object of the most references and quotations by Portu-
guese journalists during the last decades of the century. Viewed 
as a major thinker and philosopher, as well as an unsurpassable 
authority in political and economic theory, Spencer was, from the 
outset, widely admired in Portuguese intellectual circles, although 
some of his ideas were also greeted by negative criticism, particu-
larly in the case of the work which will be dealt with here.

It is tempting to argue, nowadays, that other British intellec-
tuals deserved more attention than Herbert Spencer. This could 
be true of the paragons of political and economic thought Tho-
mas Malthus, Jeremy Bentham, Robert Owen or John Stuart 
Mill, to name just a few who of those who were alive in the 19th 
century. Why then was there such admiration and respect for 
Spencer’s ideas amongst Portuguese intellectuals of the time? 
The reasons are diverse and not merely a result of the authors’ 
international acclaim, which, as will become more apparent 
later, was far greater than one might suppose nowadays, but 
also to many aspects and interests which were then becoming 
increasingly influential in the most advanced circles of the Por-
tuguese intelligentsia. 

Although Spencer’s last work on politics, The Man versus the 
State (1884) received fewer references in the Portuguese press 
than many of his other titles, the writers readily subscribed to the 
notion of the State defended by the British philosopher, whilst, 
at the same time, not fully accepting the practical solutions he 
put forward. Among the authors who devoted themselves to an 
analysis in greater depth of The Man versus the State, Teixeira 
Bastos1 and Silva Cordeiro2 are worthy of note.

1 A great diffuser of Positivist philosophy in Portugal, Francisco José Teixeira 
Bastos (1857-1907) stood out as a militant Republican and an upholder of socialist 
views, having also been a member of the Lisbon Town Council. Furthermore he was 
the literary and scientific editor of Revista de Estudos Livres (Lisbon, 1883-1887) hav-
ing collaborated intensely on O Positivismo (Porto, 1878-1882). Among his most re-
levant works are Progresso do Espírito (1880), Comte e o Positivismo (1881), Ensaios 
sobre a Evolução da Humanidade (1882), Princípios de Filosofia Positiva (1883), Ciência 
e Filosofia: Ensaios de Crítica Positivista (1890) and Ideias Gerais sobre a Evolução da 
Pedagogia em Portugal (1892).

2 A Professor at the Curso Superior de Letras, which was later to develop into the 
Lisbon Faculty of Arts, Joaquim António da Silva Cordeiro (1860-1915) published a ma-
jor essay on the principles of social statics in 1888, which has already been dealt with 
by the authors of the present article. (Furtado and Terenas, 2005: 128-132) It should 
also be recalled that in this essay, Silva Cordeiro, while demonstrating a highly critical 
attitude regarding the practical utility of Spencer’s ideas, duly recognized their unmis-
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The reception in Portugal of The Man versus the State took 
place via the French translation, because, as far as we know, 
there was no Portuguese version until 1900.3 However, already in 
1885, just a year after the publication of the original in English, 
there existed a French translation — L’Individu Contre l’État — 
by J. Gershel. This became the source text for those Portuguese 
authors who were to praise and subscribe to Spencer’s ideas.

 Written expressions of admiration were numerous and ver-
bal praise almost certainly legion. Amongst them there are une-
quivocal manifestations of the high regard Spencer enjoyed, i.e.: 
“the great English philosopher” [“o grande filósofo inglês] (Bas-
tos, 1884: 573 and Vargas, 1886: 121), “the highest achieve-
ment of positive genius” [“a mais completa concretização do 
génio positivo”], (Cordeiro, 1886: 1) and “the Aristotle of our 
time” [“o Aristóteles do nosso tempo”]. (Ortigão, 1887: 29)

The Man versus the State can be considered as Spencer’s 
most influential and most mature work of political theory. In it 
the author gives free reign to his latest views on political Lib-
eralism in such a way as to leave a kind of political testament. 
Although most Portuguese intellectuals attempted to discover 
some harmony between the new scientific and philosophical 
trends and Socialist and/or Republican ideologies, in The Man 
versus the State the author, who was viewed at the time as a 
great Positivist philosopher, defended measures which would 
not fit easily into the Socialist train of thought. Why then was 
there such a devotional interest in a work which, at first sight, 
refuted this ideological movement? 

Curiously, by 1883 Spencer seemed to be afraid that the 
present and future measures taken by Gladstone’s Government 
might, however strange such a thought may seem, lead British 
political life “towards communism”. This he expressed in a letter 
to his friend E. L. Youmans on the 13th November of the same 
year.4 In 1884, he published four articles in the Contemporary 
Review dealing with the subject in greater depth. In July of the 
same year he wrote a Preface and a Postscript to them and the 

takable theoretical value, mainly in the field of organized thought as it had been pre-
sented in First Principles (1862) and The Principles of Sociology (1876, 1882 and 1896). 
It should be stressed that Silva Cordeiro read the two works in the French translations 
of M.E. Cazelles, Les Premiers Principes (1871). Among his major works one may point 
out Ensaios de Filosofia da História. Exame Crítico dos Sistemas (1882) and A Crise em 
seus Aspectos Morais (1896).

3 Cf. Lousada,1998: 754
4 E. L. Youmans was an American friend and publisher of Spencer’s works in the 

USA. The letter was dated 13th November 1883 and can be read in Duncan, 1911: 238. 
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whole was published a few months later by Williams & Norgate 
under the conspicuous title The Man versus the State.

Although disagreeing with most of the protectionist and 
socially-minded measures of Gladstone’s Government, Spencer 
was on very friendly terms with him. They were both liberals, 
after all, although of a very different kind, just as, for instance, 
J.M. Keynes and Milton Friedman were, in their perception of 
social issues and industrial relations. This also had to do with 
the fact that many people from the working class voted for Glad-
stone’s party, because of the sheer lack of a strong political fac-
tion of their own.

However, the numerous reforms carried out by the Gladsto-
nian Liberals as well as by Disraeli and other Tories seemed to 
be totally opposed to Spencer’s extreme Liberalism, to his ver-
sion of evolution and to the way economic and social relations, 
as he saw them, should develop and be guided. In fact, he was 
much more of a radical than Stuart Mill and other thinkers of 
the so-called English Economic School of Thought.

In short, for Spencer, within the all-powerful market, only 
the fittest survived the intense, permanent struggle implied by 
everything that took place in the economic jungle. The market 
should be left alone by the State and follow its ‘natural’ path 
to growth, indifferent to social injustices and grievances, as it 
would sooner or later adjust to the general order of things and 
in the end promote wealth and well-being for the vast major-
ity of people. Those who proved more capable and cunning in 
coping with the tensions and fights of the economic world (‘the 
fittest’) would get the better of it all and bring about greater 
economic development as well as new and better generations 
of winners, hardened in the harsh and trying skirmishes of 
the market. It must be stressed that this cruel-minded train 
of thought applied, of course, not only to the entrepreneurial 
class, but also to other social classes, and first and foremost to 
industrial workers. Thus every piece of legislation with a view 
to protecting either workers or businesses would only falsify the 
‘natural’ rules of the economic game.

The first essay was called “The New Toryism”. As the author 
puts it, “most of those who now pass as Liberals, are Tories of a 
new type”. (Offer, 1994: 63) According to him, instead of limit- 
ing State power over the economic system, thus freeing the 
market from every kind of restraint, as they ought to be doing, 
Gladstone and other Liberal politicians fostered interventionism 
and, worst of all, suggested, among many reforms, that a sort 
of state insurance, based on compulsory payments, should be 
created to guarantee old-age pensions and other benefits.
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Although comprehensive legislation about this problem had 
not been passed until 1911, the mere reference to it in Parlia-
ment and elsewhere was the main target of Spencer’s rebukes 
in the second essay, “The Coming Slavery”. According to him 
the outcome of such policies would be no less than compulsory 
state charity. This in turn would only foster bureaucracy, idle-
ness and, above all, Socialism with the consequent discourage-
ment of entrepreneurial self-help. All these shortcomings and, in 
his view, other unmistakeable signs like the growing arguments 
in favour of State ownership of railways and other industries, 
meant gradual progress towards Socialism and to inevitable slav-
ery, because “[a]ll socialism involves slavery”(Offer, 1994: 95).

“The Sins of the Legislators”, as the third article is called, 
deals with what, for Spencer, were the many mischiefs brought 
about by legislators who, out of ignorance or lack of ethics, de-
vised laws which — like the Artisan’s Dwellings Act (1883) or the 
Poor Law — in the end only engendered new evils, difficulties  
and shortcomings. Stating that “[p]erpetually Governments 
have thwarted and deranged the growth, but have in no way 
furthered it” (Offer, 1994: 125), the author insists that in recent 
times “there is continual advocacy of paternal government” (Of-
fer, 1994: 128). Such an attitude, in turn, implies the generosity 
and kindness of family ethics, while it should instead follow the 
sterner and fundamental principle of State ethics, Justice.

Turning to Darwin’s principle of natural selection and to his 
own notion of evolution (particularly the controversial ‘survival 
of the fittest’) he points out how strange it is that in an age dur-
ing which, as he puts it, “the beneficent working of the survival 
of the fittest” has been acknowledged, rulers “are doing all they 
can do to further survival of the unfittest!” (Offer, 1994: 131). 
That is why, he concludes, “the legislator who is wholly or in 
great part uninformed” must be found guilty “if misery and mor-
tality result” (Offer, 1994: 139).

The fourth essay, “The Great Political Superstition” begins 
by renouncing what Spencer terms the present “divine right of 
parliaments” (Offer, 1994: 140) which merely succeeded another  
great political superstition out of the not-so-distant past, the 
divine right of kings. He then challenges the notion inherited 
from ancient times “that governmental authority is limited” (Of-
fer, 1994: 141).

It should be noted that Spencer’s radical laissez-faire may be 
viewed as one of the main sources of ideological developments 
that in our days has brought about such trends as the Chicago 
School or economic and social libertarianism. In fact, it is not 
difficult to detect in Spencer’s thought several guidelines which 
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make him a sort of maître à penser of contemporary libertarian 
thinkers and supply-side economists like Milton Friedman, Frie-
drich Hayek, Robert Nozick and others. No doubt, for Spencer, 
as for these authors, the ultimate expression of radical individu-
alism and boundless market freedom would be a sort of anarchi-
cal system where, instead of chaotic anarchy, everyone should 
know his place and act accordingly. Such a system, however, has 
not yet appeared at all and the ongoing capitalist crisis makes it 
extremely doubtful that it will ever see the light of day. 

In the Portuguese press of the age, one may find two com-
mentaries on The Man versus the State: one, by Teixeira Bastos, 
was published in 1885, immediately after the publication of the 
above-mentioned French translation; the other, by Silva Cordei-
ro, was published during the following year. 

The analysis by Teixeira Bastos in Revista de Estudos Livres 
(Lisbon, 1883-1887)5 was mainly based upon the new way of 
understanding the State and its interaction with the individual, 
a fundamental tenet of The Man versus the State, from which an 
innovative conception of the parliamentary institution might be 
inferred. Teixeira Bastos presented the causes which, accord-
ing to Spencer, could explain the slow development of modern 
societies, the setbacks in their social evolution, the absence of 
responsibility, light-mindedness and the incompetence of mem-
bers of parliament and ministers and, last but not least, the 
eminently aggressive and dictatorial nature of any government. 
After that he brought forward a number of solutions to somehow 
boost the progress of the nation. Thus, before anything else, a 
clear consciousness of the complexity of social phenomena was 
urgently needed if action towards that goal was to be taken: 

Every cause brings about a number of consequences, 
but the more unclear and complex the former proves the 
more unforeseeable and out of proportion the latter will be, 
all the more so as social phenomena are rich in different and 
undetermined consequences. A law which, at face value,  
and only considering occasional circumstances seems good 
enough to us can imply a most pernicious outcome to any 
society, very often exactly the opposite of that which pre-
sented itself as the most probable and immediate. Many 

5 Edited by Teófilo Braga and Teixeira Bastos, the Revista de Estudos Livres (Lisbon, 
1883-1887) had as its main purpose of analysing the great issues of mankind according 
to a new critical spirit, based on Positivism, and following social progress amongst the 
civilized peoples of Europe. 
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are the evidences presented by H. Spencer. In Portugal, the 
1880 law6 is a good example of such conditions […]. (Bastos, 
1884: 578)

[Todas as causas produzem maior ou menor número de 
efeitos, mas quanto mais complicadas e complexas forem 
aquelas, mais imprevistos e desmedidos serão estes, sobretu-
do sendo os fenómenos sociais os mais férteis em consequên-
cias diversas e indeterminadas. Uma lei, que à primeira vista 
nos parece boa, considerando só as circunstâncias de oca-
sião, pode trazer à sociedade os mais perniciosos resultados, 
muitas vezes exactamente os opostos daqueles que se nos 
afiguravam prováveis e imediatos. Bastantes são as provas 
aduzidas por H. Spencer. Em Portugal acha-se, por exemplo, 
nestas condições a lei de 1880 […].] (Bastos, 1884: 578)

Besides, politics should also be understood not merely as a 
question of rival interests, but rather as a “kind of applied sci-
ence”. Nevertheless, it should be emphasised that a clear dis-
tinction between Sociology and Political Science was not as yet 
clearly established. The two expressions were in fact already in 
use, but there seemed to be something approaching an almost 
total identification between them:

It is urgent to spread among the public the conviction 
that politics is an applied science, the most difficult of them 
all, and not some trivial thing which everybody feels quali-
fied to tackle. Charlatanism tends to recede before science 
in the domain of sociology as it has already done in the do-
main of biology. (Bastos, 1884: 577) 

[Urge levar ao espírito público a convicção de que a po-
lítica é uma ciência aplicada, a mais difícil de todas, e não 
uma coisa simples para que todos se acham habilitados.  
O charlatanismo tem de ceder passo à ciência no domínio da 
sociologia, como já o cedeu no domínio da biologia. (Bastos, 
1884: 577)]

6 A law with a view to decentralizing education. According to it, primary schools 
remained under the supervision of Town Councils, which seemed to be an adequate 
measure under the circumstances. However, on demanding too much from taxpayers 
as well as increasing local taxes, this law, according to Teixeira Bastos, had noxious 
consequences in the end and did not contribute to the improvement of public education 
at all.
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Consequently, the work of a legislator, a ruler or a states-
man demanded a profound knowledge of social organisms, their 
structure and their workings so that one might ascertain how 
a given law would act upon them. He who made the mistake of 
dealing with issues, which he was not equal to, thus causing 
serious damage through his imprudence, should be punished. 
The legislator had above all to be conscious that the proven 
facts of Biology found their direct counterpart in Sociology: 

‘What is really necessary’, according to Spencer, ‘is a 
systematic study of the natural link between cause and 
consequence as it manifests itself in human beings in so-
ciety.’ […] The legislators nowadays pay little attention to 
this connection. However ‘in society more than anywhere 
else causes prove rich in outcomes’ and ‘distant and indirect 
consequences are not less inevitable than those which are 
closer.’ (Bastos, 1884: 578)

[‘O que na realidade é necessário, diz Spencer, é um es-
tudo sistemático do encadeamento natural entre a causa 
e o efeito, como se manifesta nos seres humanos reunidos 
em sociedade. ‘[…] Os legisladores actuais atendem pouco 
a esta relação, e contudo ‘na sociedade, mais do que em 
qualquer outra parte, as causas são fecundas em efeitos’ e 
‘as consequências distantes e indirectas não são menos ine-
vitáveis do que as próximas.’] (Bastos, 1884: 578)]

Legislators should further understand that laws organise 
themselves from the foundation to the top, from the people to 
the civil servants, from voters to their representatives. Thus, the 
regulation of society should not be attributed to Government. The 
latter should instead receive guidance from the former in carrying 
out its functions. Parliaments should not be endowed with the 
power of creating laws, but rather that of ratifying those which 
would be imposed upon them by the needs of the population:

The Christian precept stating that those who won’t work 
shouldn’t eat points out, as Spencer stresses, the natural 
law that has most contributed to the perfectioning of exist-
ence through elimination of those organisms which prove 
weaker or incapable to maintain themselves with the differ-
ence that the religious precept implies the idea of imposi-
tion, whereas the law is mere necessity. This natural need 
condemns the dictatorial intervention of governments or 
parliaments in the development of societies, because such  
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an intervention always takes place with damage to the  
worthiest, and for the benefit of the useless, the inferior and 
the spongers. (Bastos, 1884: 579-580)

[O preceito cristão de que ‘quem não quer trabalhar não 
deve comer’ traduz, como nota Spencer, a lei natural que 
mais contribuiu para o aperfeiçoamento da existência pela 
eliminação dos organismos mais fracos ou insuficientes de se 
manterem a si, com a diferença que o preceito religioso envol-
ve a ideia de imposição e a lei é simplesmente uma necessi-
dade. Esta necessidade natural condena a intervenção dita-
torial dos governos ou dos parlamentos no desenvolvimento 
das sociedades porque essa intervenção sempre se efectua 
em prejuízo dos que mais valem, para beneficiar os inúteis, 
os inferiores, os parasitas. (Bastos, 1884: 579-580)]

Finally, the state should not continue to intervene in order 
to protect those who should not be protected. At this point, we 
face a rather curious perspective: the appropriation of Spen-
cer’s social and political thought as a foundation for ideas that 
prove favourable to the prevalent Socialist ideology. As a matter 
of fact, it is amazing to discover, once more, how the thinking 
of an author could be interpreted in almost totally contradic-
tory ways. In the United States, Spencer was invariably seen as 
major theoretical mainstay for ‘wild capitalism’,7 while in this 

7 The association of evolutionary principles with political and economic liberal-
ism in the formation and the organisation of societies led Spencer to ideological trends 
which in many respects may be considered cruel and almost inhuman, but were rela-
tively distant from the intentions of the author himself. Combining free trade with evo-
lutionary tenets, Spencer, and above all his followers, considered that economic practice 
itself naturally gave way to a ‘partition of waters’, that is, a division of society in terms 
of the capable and the incapable, of a few ‘winners’ against an undifferentiated mass of 
‘losers’. Just as happened in the natural world, species had evolved through the same 
process of perfection of Nature, natural selection, so that economic activities naturally 
separated the fittest from a majority of the less capable and the totally unfit. In fact 
this combination of laissez-faire with evolution led one to infer a rather pessimistic 
view of society in general, and of the Victorian age in particular. According to this, the 
majority of the social body would be composed of less well-adapted individuals, those 
less capable of facing the challenges of a hostile environment and of facing up to the 
other individuals of their own species. Struggle for life and ‘survival of the fittest’ would 
thus explain the existence of numerous layers of poor people and wage earners who 
could hardly survive and who, according to these few, were mere misfits. Hence too, the 
reason why the rich and powerful existed. Because of their high capacity to naturally 
practise ‘self-help’ and their greater adaptability to the conditions of social life, it was no 
wonder that, being the fittest and the strongest, they became the ruling classes. After 
all, according to the laws of heredity the weakest would be gradually eliminated, a pro- 
cess which would lead to ‘inevitable progress’. These doctrines came to be called ‘Social 
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article, he is depicted as almost approaching socialist ideology, 
with Positivist philosophical support:

Every reform of official origin, every law, however just and 
beneficial at first sight, has the sole purpose of sacrificing the 
vast majority of citizens to a more or less numerous minority. 
For instance, what does ‘protection’ granted by parliaments 
to national industries amount to? It is tantamount to direct 
aggression against the majority, because, as Spencer notes, 
‘if, in order to protect A’s interests, B is prevented from buy-
ing from C, or a fine is imposed on him under the form of 
customs taxes, if he buys from C, an aggression will be com-
mitted against B so that A may be ‘protected’. Besides, ‘pro-
tectionists’ doubly deserve the title of aggressors, because in 
order to further the interests of a single manufacturer, they 
plunder ten consumers.8 (Bastos, 1884: 579-580)

[Todas as reformas de origem oficial, todas as leis por 
mais justas e benéficas que pareçam no primeiro momen-
to, visam só a sacrificar a grande maioria dos cidadãos a 
uma minoria mais ou menos numerosa. Em que consiste, 
por exemplo, a ‘protecção’ concedida pelos parlamentos às 
indústrias nacionais? Numa agressão directa contra a maio-
ria, pois que, como observa Spencer, ‘se para sustentar os 
interesses de A, se proíbe a B de comprar C, ou se lhe impõe 
uma multa sob a forma de direitos de entrada no caso em 
que compre a C, comete-se uma agressão contra B para que 
A seja ‘protegido’. Ainda mais, os ‘proteccionistas’ merecem 
duplamente o título de agressionistas porque para procurar 
interesses a um só produtor, espoliam dez consumidores. 
(Bastos, 1884: 579-580)]

At this point, Spencer defended the absence of intervention by 
the State, because it harmed the majority of the population while 
favouring a minority. We know, however, that both in the United 
States and in Britain non-intervention was defended precisely 
by minorities, that is, by great industrial and commercial entre-
preneurs who wanted to act without impediment, without state 

Darwinism’. This, in turn, found great acceptance among the ruling classes, not only 
in Britain, but mainly in the USA. During the final decades of the 19th century, in fact, 
the latter enjoyed intense economic growth whilst experiencing a somewhat anarchical 
market and a social life which is often called “wild. “

8 Cf. Offer, 1994: 135.
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interference in their activities. It seems, therefore, that Teixeira  
Bastos mainly criticised specific state intervention rather than 
abstract state intervention. Furthermore, Teixeira Bastos inter-
preted the process of “natural selection”, as being applied to social 
life, relating it to state intervention in the sense that it protected 
“inferior individuals”. Nevertheless, “inferior individuals” were 
not in Teixeira Bastos view, the poor and the ill-adapted workers, 
but rather second-rate people, the stupid and the dishonest, who 
were identified with the Portuguese political class:

Herbert Spencer […] [says that] ‘competing with mem-
bers of his own species and fighting against those of other 
species the individual weakens and dies or thrives and mul-
tiplies, according to whether he is poorly- or well-endowed. 
A totally different regime, even if it could survive, would in 
the long run be fatal to the species. If the benefits received 
by each individual were proportionate to his inferiority, if 
the multiplication of superior individuals was consequently 
hampered, progressive degeneration would ensue and soon 
the debased species could no longer subsist against a spe-
cies competing with it.’9 […] The protection granted by the 
State to both morally and intellectually inferior individuals, 
to the detriment of honest and intelligent men, a fact that is 
very common in our country, and has been one of the causes  
of our political decadence, should be vehemently condemned 
as contrary to progress and human improvement. Species 
and society alike suffer whenever the mediocre type is fa-
voured rather than the superior. (Bastos, 1884: 580) 

[Herbert Spencer […] [diz que] ‘Em concorrência com os 
membros da sua própria espécie, em luta com os membros 
de outras espécies, o individuo enfraquece e morre, ou pros-
pera e multiplica-se, segundo for bem ou mal dotado. Um re-
gime contrário, evidentemente, se pudesse manter-se, seria 
com o tempo fatal à espécie. Se os benefícios recebidos por 
cada indivíduo fossem proporcionados à sua inferioridade, 
se, por conseguinte, a multiplicação dos indivíduos supe-
riores [fosse] dificultada, resultaria disso uma degeneração 
progressiva; e em breve a espécie degenerada já não poderia 
subsistir na presença da espécie em luta e da espécie em 
concorrência com ela.’ […]

9 Cf. Offer, 1994: 127.
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A protecção concedida pelo Estado aos indivíduos infe-
riores, tanto moral como intelectualmente, em detrimento 
dos homens honestos e inteligentes, facto vulgaríssimo no 
nosso país e que tem sido uma das causas da nossa de-
cadência política – deve ser estigmatizada com veemência 
como atentadora do progresso social e ao mesmo tempo do 
aperfeiçoamento humano. A espécie e a sociedade sofrem 
igualmente com a preferência dada ao tipo medíocre sobre o 
tipo superior. (Bastos, 1884: 580)] 

As the boundaries of one’s freedom impinge upon those of 
his fellow men, the State should not favour some to the detri-
ment of others. The duty of rulers and parliaments as legitimate 
representatives of every citizen should be that of enforcing in-
dividual rights, especially because the origin of the rights of the 
individual is not artificial, but rather natural. Thus the author-
ity of parliaments also had natural boundaries. The theory of 
unlimited sovereignty was absurd and the subordination of mi-
norities illegitimate, as it would imply an attack on the natural 
rights of the individual. Once more the author found the key to 
sociological phenomena in biology:

The biological perspective shows us that those rights im-
ply the freedom to satisfy the needs of organic life to preserve 
and improve the individual and the species; and sociological 
and moral criteria, undeniably superior as they are, ratify 
them and mark their boundaries, considering them as the 
result of everyone’s duties towards each one in particular. 
The role of the State should simply restrict itself to securing 
those boundaries. (Bastos, 1884: 581)

[O ponto de vista biológico mostra-nos que esses direitos 
representam a liberdade de satisfazer as necessidades da vida 
orgânica para a conservação e aperfeiçoamento do indivíduo 
e da espécie; e o critério sociológico e moral, incontestavel-
mente superior, ratifica-os e marca-lhes o limite, consideran-
do-os como o resultado dos deveres de todos para cada um 
em particular. Ora a função do Estado deve ser simplesmente 
restringir-se a garantir esse limite. (Bastos, 1884: 581)] 

Finally, Teixeira Bastos concludes this review by avowing 
what we have already identified in his writings – that his ideas 
were deeply rooted in Herbert Spencer’s thought and his criti-
cism was strongly aimed at the state of the nation and many 
members of the ruling upper-middle class: 
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Founded upon the opinions of the evolutionary philoso-
pher, the reflections we have voiced are, we believe, suffi-
cient to prove the necessity of spreading among the public 
the conviction that parliamentarianism, as it is nowadays 
instituted, is nothing other than the heir and follower of the 
ancient system of absolute monarchy. One should, above 
all, try to make everybody understand that the true idea of 
freedom cannot be reduced to recognising electoral rights, 
but rather means the knowledge of social duties from which 
the respect for every right of every citizen arises. Let us not 
forget that a liberal should be, as Herbert Spencer says, ‘a 
man who demands the greatest absence of restrictions, es-
pecially in political institutions.’ (Bastos, 1884: 582) 

[As considerações que temos feito, apoiando-nos nas opi-
niões do filósofo evolucionista, cremos ser suficientes para 
provar a necessidade de levar ao espírito público a convicção 
de que o parlamentarismo, como se acha actualmente insti-
tuído, não é mais do que o herdeiro e continuador do antigo 
sistema absoluto da realeza. Convém, antes de tudo, procurar 
fazer com que cada um compreenda que a verdadeira ideia de 
liberdade não se reduz ao reconhecimento dos direitos eleito-
rais, mas significa o conhecimento dos deveres sociais de onde 
resulta o respeito por todos os direitos de cada cidadão. Não 
esqueçamos que o liberal deve ser como diz Herbert Spencer, 
‘um homem que reclama a maior isenção de restrições, sobre-
tudo nas instituições políticas.’] (Bastos, 1884: 582)]

In short, it can be said that this article by Teixeira Bastos 
proves very interesting on several levels. To start with, it was, 
in his view, an important text for the dissemination of Spencer’s 
theory, as he had understood it in The Man versus the State. In 
Teixeira Bastos’ opinion, and not always in agreement with the 
opinions of other thinkers of the age, Spencer’s theory was truly 
exemplary and very comprehensive, being applicable to any con-
temporary society. Teixeira Bastos’ views could even be taken 
for Spencer’s ideas, so profound was the attempt to identify the 
former with the latter. Moreover, this review of Spencer’s work 
was the outcome of a reflection upon the Portuguese society of 
the age, from which Teixeira Bastos had attempted to identify 
practical instances of Spencer’s theoretical arguments. Finally, 
it can even be said that this article, full of Spencer’s quotations 
as it was, suggested an interpretation which was totally differ-
ent from the one usually termed ‘Social Darwinism’. It certainly 
displays a different view of the Victorian philosopher’s thought, 
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common to many Portuguese intellectuals of the age. It should 
be recognised, however, that such a view had an obvious aim: 
to spread ideas that might modify national life, whilst endowing 
them with a theoretical basis, which could prove acceptable to 
that part of the Portuguese intelligentsia which was more open 
to scientific innovation.

Although having seen the light of the day a little later than 
Teixeira Bastos’ article, Silva Cordeiro’s review appeared in  
A Academia de Coimbra (Coimbra, 1886)10 under the title “The 
Last Book by Spencer” [“O Último Livro de Spencer”] and refer-
ring to the first version of “The Man versus the State” published 
in The Contemporary Review in 1884. Nevertheless, it is highly 
probable the author had access to the work through a French 
translation, as the publication of the article was triggered by 
news heard in Portugal about the fiery debate then taking place 
between French Socialist thinkers and Spencer himself. Accord-
ing to Silva Cordeiro the four essays “about the recent develop-
ments in liberal politics” had given way to “a real scandal among 
the ranks of state socialism.” (Cordeiro, 1886:1) Silva Cordeiro 
clearly avowed his sympathy for the severe criticism of contem-
porary French-speaking socialists like the Belgian Laveleye,11 
whose ideas were deeply rooted in Saint Simon’s thought and 
were in perfect communion with the principles of “experimental 
philosophers”. Thus, if the French philosopher defended, to a 
great extent, the working classes with a view to more profound 
social levelling, he could not help being hostile to Spencer’s more 
recent ideas. Silva Cordeiro therefore intended to analyse the 
new work by Spencer in detail and only then to embark upon 
a well-founded critique. He was only able to achieve the first 

10 A journal published and edited by students of the Coimbra University which had 
as its main goals, on the one hand to awaken the dormant intellects of its select reading 
public, calling them to fight for their rights, and on the other to develop a space where 
future national talents could air their ideas. A Academia de Coimbra (Coimbra, 1886) 
also had the collaboration of well-known article writers, who mainly devoted themselves 
to spreading scientific studies and literary texts, which gave the journal a more schol-
arly character. 

11 Economist, sociologist and an upholder of freedom, Émile Louis Victor de 
Laveleye (1822-1892) was a disciple of the philosopher François Huet, who may be con-
sidered as a forerunner of the same branches of socialist thought. Besides numerous 
articles scattered in the principal European magazines and many reports for the Belgian 
Royal Academy, Laveleye published several relevant works including: L’Instruction du 
People (1872), De la Proprieté et des ses Formes Primitives (1874) and Le Socialisme 
Contemporain (1881). Many of his books knew successive editions and were translated 
into different languages, namely Portuguese. Laveleye visited Portugal in 1863, having 
left curious letters from Lisbon, Sintra and Oporto. 
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part of his goal because, as was then common, the periodical 
did not survive long enough for him to be able to conclude his 
task. This is how the author somewhat ironically synthesized 
Spencer’s thought, which, in his view, had brought about an 
eloquent refutation by Laveleye:

In those articles which have been published in a volume 
especially prone to propaganda, the English philosopher 
shows himself to be an upholder of the most radical indi-
vidualism, going as far as to subscribe to the most revolting 
paradoxes that systematic exclusivism has produced within 
that school.

If you ask him what influence the spread of knowledge 
could have in the future, he will tell you that instruction 
cannot be extended to every class: the state should not be 
prodigal in the diffusion of Enlightenment because instruc-
tion, as an important part of education, is the task of the 
individual and his family: public assistance is a political 
mistake.

State intervention in the development of industries is 
a revolting absurdity which kills individual initiative and 
the spirit of free association. Industry, religion, agricul-
ture, roads, relief institutions, schools, liberal arts… all 
that should be kept away from State intervention, the ideal 
of which could be objectively expressed in the celebrated 
physiocratic maxim — laisser faire, laisser passer. (Cordeiro, 
1886: 1)

[Nesses artigos, que correm aí coleccionados em vo-
lume especialmente azado à propaganda, o filósofo inglês 
pronuncia-se abertamente pelo mais avançado individua-
lismo, não receando mesmo subscrever os mais revoltantes 
paradoxos que o exclusivismo sistemático tem produzido 
naquela escola.

Se lhe perguntardes que influência pode ter no futuro a 
vulgarização dos conhecimentos, dir-vos-á que a instrução 
não se deve facilitar a todas as classes: o estado não deve 
ser pródigo da difusão das luzes porque a instrução, como 
parte integrante da educação, pertence ao indivíduo e à fa-
mília: a assistência pública é um erro político. 

A intervenção do estado no desenvolvimento das indús-
trias é um absurdo revoltante que mata a iniciativa indi-
vidual e o espírito de livre associação. Indústria, religião, 
agricultura, vias de comunicação, instituições de beneficên-
cia, escolas, artes liberais…a tudo isso deve ser estranha a 
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acção do estado cujo ideal se traduz na mais ampla objecti-
vação do célebre aforismo fisiocrático – laisser faire, laisser 
passer.” (Cordeiro, 1886: 1)]

According to Silva Cordeiro, the fundamental aspects of 
The Man versus the State were the following: 1) the attempt to 
sustain both individual freedom and authority; 2) the link the 
author established between the two main British political fac-
tions and two different types of society; 3) the incoherent and 
harmful action of the Liberal Party in contemporary Britain; 4) 
the diffusion of Socialism, which as in Spencer’s view, was a 
consequence of several mistakes of the Liberal Party; and finally 
5) the predictable and pernicious consequences of the alleged 
establishment of a Socialist regime.

As far as the first point was concerned, Silva Cordeiro con-
sidered Spencer had endeavoured to solve a problem with no 
solution, because many economic and political decisions had 
unsuccessfully attempted to find a solution which might fulfil 
both the aspiration for equality among men shared by modern 
nations, and the legitimate guidelines of “experimental phil- 
osophy”.

Concerning the two British political factions which Silva 
Cordeiro called conservadores (Conservative, Tory) and progres-
sistas (Progressive, meaning Whig or Liberal); he explained that 
Spencer considered the former as identifiable with social or-
ganization of the military type, and the latter with the industrial 
type. An organization of the military type, which was dominant 
in ancient societies, implied a regime of compulsory coopera-
tion among citizens which was due to the excessive regulation 
of every aspect of social and individual life, preponderance of 
monopoly, militarization of all public services, increase in the 
number of civil servants, and restrictions on all sorts of indi-
vidual and local initiatives. On the other hand, an organization 
of the industrial type, the outcome of a liberal policy of Whig ori-
gin, was characterized by voluntary or free cooperation, leaving 
plenty of room for action to the individual and local initiative, 
and utterly restricting the activity of Government.

So, the earliest reforms by the Whigs had first gradually re-
moved the obstacles with which the Government hindered the 
sphere of individual initiative. While weakening the principle 
of compulsory cooperation, the Liberal Party had strengthened 
voluntary and free cooperation among individuals, leading so-
ciety to a different form of contractual organization. This had 
been, for Spencer, the ‘Golden Age’ of the Liberal Party. However, 
in his view, and with regard to the third point, during recent 
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years the excessively zealous Liberal Party had subscribed to 
extreme regulation, seeming to lead British society towards an 
ideal which was entirely opposed to the principles and guidelines 
of its political programme. It was as if Tories and Whigs had ami-
cably exchanged their ruling intentions. Thus, keeping in mind 
the reforms they had devised and the logical results of those 
which had been achieved, as projected on the well-being of most 
citizens, the Liberals had strived, directly and forcibly, to bring 
about that ideal, trying to promote the happiness of the masses. 
This they did, not by the elimination of an evil (as they had done 
hitherto), but rather by immediate and compulsory acquisition 
of a benefit imposed by the State, seemingly without any regard 
for individual initiative. The Liberals had not understood that by 
bestowing something good upon the people, they had restrict-
ed free cooperation, coercively imposing upon the nation those 
measures which instead should have arisen from within itself.

This was the age when restrictions on liberal freedom had 
been implemented through thousands of regulations and laws 
passed by the Liberal Party. Thus, what was after all no more 
than an agreement with Tory ideology came to be seen as a 
liberal source of progress. This period saw laws passed which 
regulated the number of working hours, insanitary housing, 
the education of the working class, laws which prohibited the 
abuse of alcohol, along with many others of an equally restric-
tive, coercive nature. According to Spencer, one should see in 
this legislation not only a retrogression from the principles 
of old Toryism, but also the promotion of State Socialism. In 
fact, according to Spencer, the serious mistakes of the Liberal 
Party were an important cause of the diffusion of Socialism 
in Britain as they gave way to conditions which favoured its 
development:

After stressing the dangers arising from this phase of 
Liberalism, H. Spencer presents his own peculiar view of 
Socialism, holding the Liberal Party responsible for the 
progress of this political system. Restoring the past or re-
storing authority is, for our philosopher, the same thing. 
(Cordeiro, 1886: 2)

[Depois de assinalar os perigos da fase que o liberalismo 
está atravessando, H. Spencer faz a filosofia do socialismo, 
como ele o compreende, e torna o partido liberal responsável 
pelos progressos deste sistema político. Restaurar o passado 
ou restaurar a autoridade é, para o nosso filósofo, a mesma 
coisa. (Cordeiro, 1886: 2)]
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Aspiring to subject every individual action to State rules, 
Socialism, as Spencer saw it, contradicted the progressive evo- 
lution of mankind which, on the contrary, tended to gradually  
emancipate the individual from the dominance of the State. 
Moreover, Socialism was clearly against the fundamental and 
inevitable law of vital competition. Its protective institutions, 
in turn, established an artificial selection which would lead to 
the triumph of the weak over the strong and, in consequence, 
to the moral and physical degeneration of races and nations. 
Authoritarian Liberalism, with all its legal panoply for the pro-
tection of the working class, with its educational and charita-
ble institutions, paved the way for a Socialist sea-change which 
would force society to return to the gloomy times during which 
compulsory cooperation was predominant.

Alluding to the squalor of the urban working class, Spencer 
depicted a deplorable picture of vagrants and rascals who liter-
ally flooded filthy neighbourhoods in London and Paris, whilst 
regarding as absurd, inefficient and immoral every measure al-
legedly taken to lessen those evils:

‘Some think that every social suffering can be suppressed 
and that it is the duty of everyone to fight it and put an 
end to it. These two opinions are false. To separate suffering 
from evil action is to fight against the nature of things and 
to give way to a still greater amount of misery. To spare men 
from the natural punishment of a dissolute life, leads to the 
necessity of artificial punishment in lonely cells, or of any 
other penal system. As I view it, a precept the truth of which 
is admitted by common belief and by scientific belief alike 
can be considered an incontrovertible authority. Now, the 
precept — he who will not work shouldn’t eat — is simply 
the Christian version of that natural law according to which 
a creature who has not enough energy to fend for himself 
should die, with the sole difference that the law which in 
one case should be imposed by sheer strength is in the other 
case a natural necessity.’12 (Cordeiro, 1886:2)

[‘Pensam alguns que todo o sofrimento social pode ser 
suprimido e que portanto é dever de cada um combatê-lo e 
extingui-lo. Estas duas opiniões são falsas. Separar o sofri-
mento da acção ruim é lutar contra a natureza das coisas e 

12 Cf. Offer, 1994: 81.
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provocar uma quantidade de sofrimentos ainda maior. Pou-
par aos homens a punição natural de uma vida dissoluta in-
duz a necessidade de infligir punições artificiais nas células 
solitárias ou de qualquer outro sistema penal. A meu ver, um 
ditado cuja verdade é igualmente admitida pela crença co-
mum e pela crença científica pode considerar-se uma auto-
ridade incontestável. Pois bem, o preceito — quem não quer 
trabalhar, não deve comer — é simplesmente o enunciado 
cristão dessa lei da natureza, segundo a qual uma criatura 
que não tem energia bastante para prover às necessidades 
da sua existência deve morrer; com a única diferença — que 
a lei que num caso deve ser imposta pela força é no outro 
uma necessidade natural.’ (Cordeiro, 1886:2)]

Thus, in Spencer’s view, however efficient those laws which 
aimed at mitigating the misfortune and ignorance of the work-
ing class were, they would prove self-defeating in any system of 
compensation, even in the most egalitarian of them all. What 
the proletariat won, on the one hand, would necessarily be lost 
on the other, and the balance would always be lost before the 
ruthless claims of ‘the law of supply and demand’. If the State 
opened new schools for workers, these would show that educa-
tion brings about new necessities and therefore would claim 
new means to satisfy them. The way was allegedly open for a 
Socialist regime, as Spencer had foreseen:

‘It is said that the French Revolution devoured its own 
children. Catastrophe is about to happen here. The numer-
ous changes made by acts of Parliament which have already 
been passed and by others which are in the making, will 
soon bring State Socialism and will meddle within the great 
wave which they have already gradually raised.’13” (Cordeiro, 
1886: 2) 

[‘Diz-se que a revolução francesa devorou os próprios 
filhos. Aqui está iminente uma catástrofe análoga. As nu-
merosas transformações operadas por actos do parlamento 
já promulgados e por outros em elaboração hão-de trazer 
brevemente o socialismo de estado e confundir-se-hão na 
grande vaga que eles insensivelmente têm já levantado.’] 
(Cordeiro, 1886: 2)] 

13 Cf. Offer, 1994: 95.
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For Silva Cordeiro, in fact, The Man versus the State amount-
ed to an alarm call from the British Liberal party through Spen-
cer’s voice, to expose the dangers of administrative centraliza-
tion and State intervention in the regulation of the economy 
in times of national crises. In this sense, the eminent philoso-
pher’s text was no more than a “blunderbuss aimed at Social-
ist propaganda” (Cordeiro, 1886:3), as some French thinkers 
had already so well observed. Nevertheless, a more consciously 
critical and perhaps less passionate analysis of an author like 
Herbert Spencer (who was included among the great European 
thinkers and although he denied it had his roots in the prin- 
ciples of the Positivist school), should be interpreted in the light 
of the skilful political strategies carried out by the governments 
of modern nations. 

In Portugal, unlike France, Spencer’s ideas were no real 
threat as they did not prove to be suited or useful to the Por-
tuguese society of the day, which was still very backward when 
compared to most of Europe, as well as being decadent, exces-
sively bureaucratized and still very far from what might be con-
sidered an industrialized society:

For us [the Portuguese people] the issue is not so topical 
or important as it may be to the pundits of academic Social-
ism, because Portuguese industry does not exactly have the 
gigantic amount of production and circulation which in the 
great centres of France, England and Germany has given  
rise to the many economic crises and social revolutions 
through which the working classes, in an hour of grave and 
violent revenge, seek the ultimate solution to their tradi-
tional grievances.

We are a country of peaceful bureaucracy, we live off the 
budget at the cost of financial palliatives routinely engen-
dered by successive governments to deceive the bourgeois, 
bloated as he is, with ciphers and rhetoric from the daily 
press. Commercial crises are uncommon and less danger-
ous among us, because national industry is not prone to 
spontaneous congestions.

It suffers, if anything, from this slow anaemia which in 
weak organisms will ultimately manifest itself in physiologi-
cal consumption. (Cordeiro, 1886:1-2)

[Para nós [portugueses] a questão não tem a actualida-
de nem a importância que pode ter para os corifeus do so-
cialismo catedrático porque a indústria portuguesa não é 
positivamente uma pletora gigantesca de produção e circu-
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lação que nos grandes centros da França, da Inglaterra e da 
Alemanha tem motivado tantas crises económicas e outras 
tantas revoluções sociais em que as classes operárias pro-
curam numa hora de vingança atrabiliária e solene a liqui-
dação suprema dos seus agravos tradicionais.

Somos um país de burocracia pacata, vivemos do orça-
mento à custa de paliativos financeiros que os governos que 
descem fabricam rotineiramente para iludir o burguês abar-
rotado de cifras e de retórica nas gazetas diárias. As crises 
comerciais são pouco vulgares entre nós e menos perigosas 
porque a indústria nacional não sofre o risco das congestões 
espontâneas.

Se de alguma coisa padece, é desta anemia lenta que 
nos organismos combalidos e depauperados de sangue vem 
manifestar-se, por fim, na consumpção fisiológica. (Cordei-
ro, 1886:1-2)]

To a certain extent, Silva Cordeiro seems to be saying in an 
ironic and even caricatural way that Spencer could go on keeping 
his aura as the “Aristotle of our time” in Portugal, as the force be-
hind organicist perspectives in political theory, because his latest 
work would exert no serious influence — either positive or nega-
tive — upon a lazy, ignorant, poor and sick Portugal, a country 
badly in need of reforms which, after all, had never come.

It is now time to return to the question of the high degree 
of intellectual relevance Spencer had attained in many of the 
best Portuguese minds of the age. This is indeed puzzling if one 
bears in mind that most of these people were, avowedly or not, 
Republicans and Socialists, and, as far as his works show, he 
was neither. In fact, although he never manifested a warm devo-
tion for the British monarchy or indeed any other kind of mon-
archy, he never voiced a word of contempt or even the slightest 
criticism against it. On the other hand, the mere idea of Social-
ism was anathema to him. How, then, can the near-deification 
or at least the great respectability he enjoyed among Portuguese 
intellectuals be explained?

In fact, if we come to think of it, there was much in Spencer’s 
work and opinions that might prove highly palatable to them. 
While many aspects of his thought may seem totally opposed to 
what a good Socialist Republican could then accept, it is not dif-
ficult to understand why some of them could be strongly upheld 
by such intellectuals.

Beginning with the latter, Spencer was generally seen by 
the Portuguese intelligentsia as a Positivist, which he seemed 
to be, but sometimes explicitly denied. Nevertheless his interest 
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for different domains of science and his pioneer work in Psy-
chology, Biology and above all Sociology was very akin to, if not 
exactly like, that of Comte, Stuart Mill and other earlier Positiv-
ists. Besides, he was always speaking of ‘laws’ about everything 
in any branch of knowledge he tackled, and most of his writings 
had the accuracy, the rationality and that grain of dryness that 
could be expected from a staunch Positivist.

All this can be seen in his opinions concerning education, 
which were inevitably viewed as highly commendable and use-
ful for the reforms the Republicans had in mind and considered 
urgent for the Portuguese educational system. Spencer’s scien-
tific and technological inclinations also seemed quite suitable 
for a country which so desperately needed economic develop-
ment. Besides, he was a paragon of pacifism and anti-colonial-
ism, seemingly going against the grain of contemporary British 
domination over the world.

But Spencer was not only praised for his (often denied) ap-
parent Positivism or his love of Science. He was also highly con-
sidered for his political thought. In fact, he was a liberal and 
not a socialist at all, but some aspects of his political Liberalism 
proved to be very popular among Republicans. This is the case, 
for instance, of his defence of political democracy, the represent-
ativity of every ruler and political institution, total rejection of 
absolutism or any other kind of tyranny, etc. Things were quite 
different when his economic notions were taken into account.  
In fact, he was extremely radical in the way he viewed economic 
relations as exclusively determined by the market, without a 
single word of sympathy for the poor and the unfortunate people  
who had been beaten down by its implacable rules.

To Portuguese Republican Socialist writers, at first all this 
might have seemed not merely distasteful, but unjust. Never-
theless, this unbridled laissez faire had its origins and practice 
in what was then the most important prosperous country in 
the world. So, as far as they could evaluate them, those notions 
might prove beneficial for the economic development of a small 
and poor country desperately in need of new ideas and ways of 
increasing its productivity, wealth and, consequently improving 
its social conditions. These “wild” capitalist ideas and practices 
might well be turned into economic and social improvement, the 
eventual liabilities being conveniently surpassed by the assets.

In fact, given the obvious backwardness of the country, 
many Republican thinkers thought it appropriate to make use 
of some ideological syncretism when approaching the state of 
the nation and possible measures to improve it. For many of 
them free trade and laissez faire were indispensable to the de-
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velopment of domestic and foreign trade, to the accumulation 
of capital and to the spreading of wealth, while socialist legisla-
tion would take care of its distribution among the destitute and 
labouring masses. After all, any forecast of a socialist revolu-
tion by contemporary thinkers considered it to be possible only 
in wealthy and highly developed countries. Spencer’s thought, 
however, exhibits not infrequent contradictions, most of which 
may be summarized into a major paradox. His radical liberal-
ism was the product of a staunch individualist. Yet, his politi-
cal views were organicist. Inevitably, though not willingly, they 
tended towards cooperation, solidarity and even some sort of 
collectivism. As he viewed society as an organism of some sort, 
it follows that its features, institutions, movements and hierar-
chies should be understood not as the product of multiple indi-
vidual wills and actions (which his individualist and liberal self 
repeatedly stated), but as a collective task in which everybody, 
very often unwillingly, played a different but useful role. That 
is why, for instance, this firm defender of self-help, the market 
and individual freedom of action considered that some of the 
most serious social problems, like education, health and, to a 
certain extent, mitigation of poverty inevitably needed some sort 
of state intervention for their solution.

Amongst Portuguese intellectuals, the collectivist implica-
tions of Spencer’s organicism, and the relevance they attributed 
to the State, were far from distasteful to the Republicans and 
much less to the Socialists. Nevertheless, it cannot be excluded 
that some mistaken interpretations were made. Even so, with 
the exception of Darwin, Spencer’s thought probably proved to 
be the most fruitful of the contemporary ideological influences 
that had their origin in Britain. There is even no exaggeration in 
saying that as a maître a penser his influence clearly surpassed 
that of many French writers who have usually been viewed as 
being extremely important in the Portuguese intellectual milieu 
of the time. 
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RALPH FOX E PORTUGAL NOW: A ODISSEIA DE UM MILITANTE 
COMUNISTA À DESCOBERTA DO PAÍS DE SALAZAR*

João Paulo Ascenso Pereira da Silva
Universidade Nova de Lisboa 

CETAPS

Desde há muito que especialistas portugueses das mais va-
riadas áreas científicas vêm a dedicar a sua atenção aos abun-
dantes relatos de viagem ingleses sobre Portugal, em particular 
aos textos datados dos séculos XVIII e XIX. A originalidade e a 
riqueza documental e iconográfica que caracterizam estas obras 
têm vindo a despertar o interesse quer de historiadores quer 
de académicos da área das Literaturas Modernas, que, não só 
têm procedido à sua leitura e análise pormenorizada em dis-
sertações de Mestrado e Doutoramento, como à sua divulgação 
através de traduções para português.

Apesar de igualmente numerosas, as narrativas de viagem 
de autores britânicos que se deslocaram ao nosso país durante 
o século XX têm sido injustamente esquecidas, não obstante 
conterem um importante acervo de informação acerca dos perío- 
dos da Primeira República, do Estado Novo e posterior à Revo-
lução dos Cravos. Talvez pela sua relativa proximidade histórica 
e temporal têm sido olvidadas pelos mesmos estudiosos que se 
debruçaram exaustivamente sobre os textos congéneres de sé-
culos imediatamente anteriores1.

* Através do presente artigo pretendemos homenagear o Professor Doutor Filipe 
Furtado, por ocasião do seu 70.º aniversário, dedicando-lhe, com a maior estima e ad-
miração, o nosso texto.

1 Entre outros autores, que se deslocaram, ao longo da centúria de novecentos, a 
Portugal, contam-se Aubrey Bell, Ronald Bodley, Ralph Winston Fox, Alice Fullerton, 
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Em 2006 e contrariando esta tendência, surgiria nos esca-
parates das livrarias a versão portuguesa do relato da viagem 
a Portugal do escritor britânico e militante comunista Ralph  
Winston Fox, cujo título original (curiosamente mantido pelo 
tradutor) é Portugal Now e foi publicado pela primeira vez em 
19372. Trata-se de um texto escrito por Fox em 1936, no perío- 
do em que, ao serviço da República Espanhola e após ter-se 
alistado nas Brigadas Internacionais, se desloca ao Portugal de 
Salazar e do Estado Novo, numa arriscada missão de espio-
nagem, no intuito de indagar e avaliar a extensão do apoio lo-
gístico, diplomático, material, militar e humano concedido pelo 
regime fascista português à Junta de Burgos e às forças nacio-
nalistas.

A data escolhida para o lançamento da versão portuguesa do 
relato de Fox, não foi certamente ocasional. De facto, em 2006 

John Gibbons, Rodney Gallop, Helen Cameron Gordon (Lady Russel), Jan and Cora 
Gordon, Arthur Hardinge, Marion Hartley, A. Kotnay, Alice Lowther, Philip Marden, M. 
Smithes, Marion Kaplan, Paul Hyland e Martin Page. De todos estes autores apenas os 
últimos três, viajantes que se deslocaram ao nosso pais após o 25 de Abril e se encon-
tram traduzidos para português ou amplamente divulgados, serão relativamente conhe-
cidos dos leitores mais atentos e receptivos a este subgénero da narrativa.

Contudo, e numa tentativa de retirar grande número destes escritores do esqueci-
mento a que durante tantas décadas estiveram votados, o curso de Mestrado em Estudos 
Anglo-Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, no ano lectivo de 2003-2004, seria parcialmente devotado ao estudo destes 
textos. Do trabalho de pesquisa então realizado pelos alunos daquela instituição uni-
versitária, amplamente apoiado pelo Centro de Estudos Anglo-Portugueses, resultou a 
publicação da dissertação de Mestrado de Ana Isabel Nú Calado, sobre a obra do via-
jante britânico John Gibbons, intitulada O Portugal de Salazar Visto de uma Varanda 
Trasmontana, publicado em 2005 . 

2 São estas as referências bibliográficas completas da edição original inglesa e da 
respectiva tradução para português: Ralph Fox. 1937. Portugal Now. London: Lawrence 
and Wishart ; versão portuguesa: Ralph Fox. 2006. Portugal Now, Um Espião Comunista 
no Estado Novo, pref. José Neves, trad. Rui Lopes. Lisboa: Tinta-da-China. A publicação 
do relato de Ralph Fox pela editora Tinta-da-China não passaria, aliás, despercebida 
por parte da critica, tendo surgido, à altura do seu lançamento recensões em jornais de 
referência, como O Público, e até em blogs na Internet . V., por exemplo, José António 
Barreiros. 2006. Ralph Fox: uma verdade um pouco nua [29.08.06]. In O Mundo das 
Sombras, Guerra Secreta em Portugal Durante a II Guerra Mundial, http://omundodas-
sombras.blogspot.com/2006/08/ralph-fox-uma-verdade-pouco-nua.html (consultado em 
20 de Setembro de 2007).

O esforço dispendido pela editora Tinta-da-China em divulgar ao público português 
este relato de viagem é certamente meritório, não obstante a natureza algo apelativa e 
comercial do subtítulo (Um Espião Comunista no Estado Novo), inexistente no original in-
glês, que distorce, em larga medida, a essência do próprio texto. O prefácio de José Neves, 
que antecede esta versão de Portugal Now, parece-nos menos satisfatório, por ser escasso 
em informação sobre o percurso biográfico de Ralph Fox e, sobretudo, acerca da vasta e 
diversificada obra que nos legou. Seria neste caso igualmente desejável uma postura mais 
crítica em relação ao texto e ao seu autor e menos digressiva e especulativa.
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cumpriram-se 70 anos sobre o início da Guerra Civil Espanhola 
e igualmente sobre o momento em que Ralph Fox deu por con-
cluída a sua narrativa. Por outro lado, é sabido que a participa-
ção do regime de Oliveira Salazar na Guerra Civil Espanhola, ao 
lado do Generalíssimo Franco, tem sido, desde o 25 de Abril, ob-
jecto de um crescente interesse dos nossos historiadores, inte-
lectuais e literatos, sendo digno de registo o número significativo 
de monografias e dissertações que desde então foram elabora-
das em torno desta temática3. Importa igualmente assinalar que 
a muito lenta e gradual abertura dos arquivos de instituições 
directamente associadas ao Estado Novo, como a Pide-DGS, a 
Legião Portuguesa, a Comissão de Censura, o Secretariado de 
Propaganda Nacional e o próprio Arquivo Salazar, tem possibi-
litado aos nossos historiadores a consulta de um vasto acer-
vo documental, que não só se encontrava por tratar, mas cujo 
acesso era igualmente difícil a académicos e estudiosos da his-
tória portuguesa contemporânea. Através das dezenas de tra-
balhos alusivos à temática supracitada, publicados entre 1980 
e 20074, têm vindo, por consequência, a ser trazidos à luz do 
dia e ao conhecimento público aspectos e pormenores menos 
conhecidos de uma das páginas mais obscuras e dramáticas da 
história do Estado Novo. Importa igualmente registar que obras 
monumentais e de referência no âmbito da nossa historiogra-
fia contemporânea, como as histórias de Portugal coordenadas 
respectivamente por José Mattoso, João Medina e Joaquim 
Veríssimo Serrão, nos seus volumes dedicados ao Estado Novo, 
incluem já referências e capítulos, mais ou menos extensos ao 
momento da vida peninsular ao qual temos vindo a aludir .

Porém, antes mesmo de procedermos a uma breve aprecia-
ção desta curiosa e invulgar narrativa, passaremos, desde já, a 
uma apresentação do perfil de Ralph Winston Fox.

3 Entre os autores que se debruçaram acerca das relações entre os dois estados 
ibéricos, no período de 1936 a 1939, contam-se José Fernandes Alves, Mário Neves, 
César de Oliveira, Joaquim Namorado, João Soares, Maria Isabel Nunes dos Santos, 
Maria Fernanda Candeias, Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, António Pedro 
Vicente, Irene Flunser Pimentel, Miguel Rego e José Viale Moutinho.

4 Entre outras obras, citaremos, a título de exemplo, as seguintes: Iva Delgado. 
1980. Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Mem Martins: Europa-América; César 
de Oliveira. 1986. Guerra Civil de Espanha. Lisboa: Biblioteca Nacional; César de 
Oliveira. 1987. Salazar e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa: O Jornal; João Soares et. 
al. 1996. Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa; 
Fernando Rosas coord. 1998. Portugal e a Guerra Civil de Espanha: Actas do Colóquio 
Internacional [...]. Lisboa: Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Instituto de 
História Contemporânea, Colibri; Moutinho José Viale. 1998. No Passarán!: cenas e 
cenários da guerra civil de Espanha. Lisboa: Editorial Notícias.
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Nascido em 1900 na cidade de Halifax, em Yorkshire, no seio 
de uma abastada família de classe média, viria a frequentar a 
Universidade de Oxford, onde estudou línguas modernas. Con-
tudo, a carreira das letras, para a qual Fox possuía enorme ca-
pacidade e talento, não viria por si só a seduzi-lo. Assim, em 
1920 partiria para a União Soviética, no período subsequente à 
Revolução de Outubro, onde colaborou, a partir de 1923, com 
a Friends Relief Mission, na região de Samara, uma das zonas 
mais pobres e desfavorecidas da Rússia. Em 1925 passaria a 
trabalhar para a Internacional Comunista e, finalmente, tor-
nar-se-ia bibliotecário do Instituto Marx-Engels, em Moscovo. 
Sabemos ainda que em Inglaterra foi um dos co-fundadores do 
Partido Comunista da Grã-Bretanha (Communist Party of Great- 
-Britain), criado em 1920.

Em 1936, quando estalou a Guerra Civil Espanhola, alistou- 
-se nas Brigadas Internacionais, com sede em Paris, através do 
Partido Comunista Francês. Porém, antes mesmo de partir para 
o país vizinho, passou brevemente por Portugal, já ao serviço da 
República Espanhola. No final do ano de 1936 chegaria final-
mente a Espanha para lutar na Guerra Civil, nas fileiras repu-
blicanas, como muitos outros intelectuais do seu tempo, para 
quem o triunfo do fascismo representava o fim da liberdade de 
pensamento, da literatura e a destruição sistemática da cultu-
ra. Depois de ter recebido formação militar em Albacete foi-lhe 
atribuído o comando da XIV Brigada. Foi imediatamente desta-
cado para a frente de batalha, mais precisamente para Lopera, 
na província de Jaén, onde viria a morrer a 27 de Dezembro de 
19365, com apenas 36 anos de idade.

De acordo com Maria de Deus Duarte (2005:183-194), após 
a queda do regime franquista, foi erigida uma placa, numa das 
mais movimentadas artérias de Madrid, em homenagem a Fox 
e a quatro outros jovens poetas e intelectuais britânicos caídos 
no campo de batalha, durante o conflito que dilacerou a Espa-
nha – Julian Bell, Christopher Caudwell, Charles Donnelly e 
John Cornford. À excepção de Julian Bell, um pacifista convic-
to, que faleceu em consequência dos ferimentos causados pelo 
fogo inimigo, enquanto conduzia uma ambulância na batalha de 
Brunete, os restantes autores, três deles destacados militantes 
comunistas e um outro, o irlandês Charles Donnelly, activista 
republicano e membro do IRA, caíram em combate, embora em 
locais e frentes de batalha distintas.

5 Nalgumas biografias consta como data de óbito Janeiro de 1937, data em que foi 
oficialmente comunicado o seu falecimento.
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A participação de Ralph Fox na Guerra Civil de Espanha e a 
decisão de se alistar nas Brigadas Internacionais terá obviamen-
te de ser entendida à luz do complexo quadro político internacio-
nal dos anos 30, em que a ascensão de movimentos e regimes 
totalitários ou autoritários em numerosos países da Europa Cen-
tral, Balcânica e Meridional, e nomeadamente a vitória do partido 
Nazi na Alemanha, abalara profundamente a intelectualidade eu-
ropeia do tempo, gerando uma fortíssima polarização ideológica 
e um extremar de posições. Estamos exactamente num período 
histórico em que os campos se encontravam bem definidos e divi-
didos por uma profunda clivagem. Para os intelectuais europeus 
apenas se colocavam duas opções, ser anti-fascista ou favorável 
ao Fascismo e ao Nazismo. Entre os maiores intelectuais e es-
critores ocidentais desta época poucos foram aqueles que não 
tomaram uma posição pública no curso das hostilidades. Assim, 
entre os grandes vultos que apoiaram a República Espanhola, 
contam-se os nomes de George Orwell (que nos legou na cele-
bre narrativa de viagem, Homage to Catalonia, um testemunho 
vivo da sua experiência de guerra, enquanto membro das milícias 
do Partido Obrero de Unificación Marxista), Ernest Hemingway, 
John dos Passos, W. H. Auden, John Cornford, André Malraux, 
Louis Aragon, Antoine de Saint-Exupéry, Simone Weil e Pablo 
Neruda. No campo oposto, entre os apoiantes de Franco e do go-
verno de Burgos, contavam-se, como é por demais sabido, Ezra 
Pound, Roy Campbell, Gertrude Stein e Evelyn Waugh.

Para além da sua militância partidária e do seu evidente 
empenho político, Ralph Fox ficaria igualmente conhecido co- 
mo romancista, jornalista, crítico, teorizador literário e político.  
De todos os seus escritos transparece permanentemente o seu 
posicionamento ideológico e as suas fortes preocupações de na-
tureza social. Foi membro da Associação Internacional de Escri-
tores, tendo participado em inúmeros congressos em diferentes 
países europeus6.

6 Consultem-se os seguintes sites da Internet, que contem notas biográficas 
acerca do autor: “Ralph Winston Fox”. In Wikipedia, the free encyclopedia,, http://
en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Winston_Fox (consultado em 20 de Setembro de 2007); 
Brian Reid. “Ralph Fox Archive, 1900-1937”. In Marxists Internet Archive, Comintern 
Writers, Communist Party of Great Britain, http://www.marxists.org/archive/fox/in-
dex.htm (consultado em 20 de Setembro de 2007); Harry Pollitt. “Ralph Fox, A Tribute”. 
In Marxists Internet Archive, Comintern Writers, Communist Party of Great Britain, 
Harry Pollitt Archive, http://www.marxists.org/archive/pollitt/index.htm (consultado 
em 20 de Setembro de 2007); “Ralph Fox”. In Spartacus, http://www.spartacus.school-
net.co.uk/SPfoxR.htm  (consultado em 20 de Setembro de 2007); “Ralph Fox”. In Nidos 
de Ametralladora, http://nidosdeametralladora.tripod.com/fox.htm (consultado em 20 
de Setembro de 2007).
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Muito embora tenha falecido com apenas 36 anos de idade, 
enquanto escritor e jornalista, Ralph Fox deixaria uma obra re-
lativamente vasta e polígrafa, abrangendo os géneros mais varia-
dos – ensaio, romance, drama, narrativa de viagens e biografia. 
Deste modo, contam-se em cerca de 16 os volumes publicados 
durante a sua vida ou postumamente (como é o caso de Portugal 
Now, a última obra de Fox que viria a ser dada à estampa). Entre 
os seus trabalhos mais conhecidos importa destacar os relatos 
das experiências que colheu durante a sua estada na União So-
viética e as suas incursões no campo da ensaística, que incluem 
textos de natureza biográfica e dos domínios da História, da 
Filosofia e Teoria Política. Citaremos, a título de exemplo: A De-
fence of Communism (1927), Marx, Engels and Lenin on the Irish 
Revolution (1932), Lenin, a Biography (1933), The Class Struggle 
in Britain in the Epoch of Imperialism (1933), The Colonial Policy 
of British Imperialism (1933), France Faces the Future (1934) e 
Communism and a Changing Civilization (1935). Particularmen-
te bem acolhida foi a obra The Novel and the People (1937), que 
conheceu pelo menos duas reedições (em 1944 e 1948). Acerca 
da obra ensaística de Ralph Fox pronuncia-se António Manuel 
Bernardo Lopes na sua dissertação de Doutoramento “The Last 
Fight Let Us Face It, Communist Discourse in Britain and the 
Spanish Civil War”, recentemente apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
(2006). Procurando explicar a motivação subjacente à participa-
ção de Fox na Guerra Civil de Espanha, este académico afirma 
a dado passo da sua tese:

I realise Fox’s essay can hardly be said to qualify as a 
document on the Spanish Civil War. Still I think it definite-
ly helps us devise the type of ideological motivation behind 
the decision most volunteers made to join the International 
Brigades. In fact, if we are to compare Fox’s text to later 
recollections of the survivors of the British Batallion, his 
stands out as a subtler, more refined introspection of his 
own values and tenets – without ceasing to be, of course, 
simultaneoously, an aesthetic and political pamphlet. Fox’s 
participation in the war was an attempt to balance his the-
oretical militancy, under the guise of writer, literary critic 
and journalist, with practical action as a fighter and politi-
cal commissar in the British Batallion, the 121st Batallion of 
the XIV Brigade. (Lopes, 2006: 774)

No que respeita a incursão de Fox no campo da crítica e te-
oria literárias, mais precisamente através do ensaio The Novel 
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and the People (1937), António Lopes considera que as teses do 
autor britânico se enquadram totalmente na linha de pensa-
mento crítico e nas concepções estéticas do realismo socialista, 
tal como haviam sido definidas por Zhdanov no Congresso de 
Escritores Soviéticos de 1934:

This was the credo Marx had laid down in the Theses and 
the Communist Manifesto. It pops up in Fox’s text as the ul-
timate horizon of all critical thinking and of a new literary 
aesthetic – that of the socialist realism, which Zhdanov had 
already advocated at the 1934 Soviet Writer’s Congress […]. 
The linearity of Fox’s reasoning makes it seem infallible and 
watertight in the light of Marxist teachings. (Idem: 773)

A militância política e a orientação ideológica de Ralph Fox 
transparecem igualmente da sua carreira de jornalista. Entre 
os periódicos de orientação comunista e socialista nos quais 
colaborou, com artigos sobre História, Filosofia e Teoria Política 
ou de simples actualidades, bem como relatos das suas viagens, 
contam-se Communist Review, The Communist, Daily Worker, 
Labour Monthly e Marxism Today. 

Numa tentativa de apresentação sumária da narrativa Portu-
gal Now e de apreciação crítica dos seus conteúdos e da sua es-
trutura, diremos, em primeiro lugar que se encontra dividida em 
oito capítulos. O primeiro deles, intitulado “European Journey”, 
constitui uma espécie de trecho preambular, em que Ralph Fox 
tece considerações de vária ordem acerca da situação política in-
ternacional, numa Europa que vivia já ameaçada pelo temor de 
um novo conflito mundial. A visão de Ralph Fox é naturalmente 
(e por questões que se prendem com o alinhamento ideológico do 
autor) pessimista. Neste capítulo, em que descreve a sua breve 
passagem por França e por Paris, onde esperou cerca de uma se-
mana pelo barco que o traria a Lisboa, Fox coloca em confronto o 
Velho Continente no período anterior à Primeira Grande Guerra 
e a Europa dos anos 30, ensombrada pela ascensão de regimes 
autoritários e totalitários, determinados em impor uma “Ordem 
Nova”. A própria França, o verdadeiro coração do Velho Conti-
nente e um dos mais importantes repositórios da tradição cultu-
ral do Ocidente, encontrava-se ameaçada, assinalando o autor a 
ocorrência de um atentado bombista durante a sua estada, per-
petrado por um membro da organização fascista Cruz de Fogo:

When I reached Paris on my journey to Lisbon, the city 
was just preparing for the first of this quite novel series of 
scenes in the night-life of the gayest capital in the world [air 
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defence exercises]. This pretended bombing was preceded 
by a dress rehearsal in a little town near Lyons. The eve of 
my arrival a member of the Croix de Feu, inspired by the 
editor of the local Fascist newspaper and a Fascist passion 
for bombing, had thrown a bomb into an open-air dance of 
Socialist and Communist youth.

An ex-serviceman, a shopkeeper, had picked up the 
bomb and thrown it back over the wall, where it exploded 
with terrific force, setting on fire a warehouse. A lad jumped 
over the wall to chase the bomber. Caught him up and cut 
him off, only to be shot dead in cold blood. That was part of 
the new Europe, like the air defence exercises. Am I wrong 
to call it a rehearsal? (Fox, 1937: 21).

Tal ocorrência, abundantemente noticiada pelos jornais, 
motivaria o autor a tecer considerações e reflexões políticas de 
variada ordem. Finalmente, no último parágrafo deste capítulo, 
Fox explica os objectivos efectivos da sua demanda e da des-
locação que efectuava a Portugal, não se esquecendo de apon-
tar os obstáculos e dificuldades com os quais esperava vir a 
defrontar-se:

I stayed for a week in this Paris, waiting for a ship to 
Lisbon, where I was hoping to see something of the work-
ing of Europe’s new Holy Alliance. During this time I tried 
to find out possible connections who might help me there in 
my work, but there were none. A friendly diplomat had just 
left, so had two men who knew the waterside and shipping 
perfectly. I should have to rely on myself to find out if ship-
ments of arms were still taking place. Well, not so good, for 
one whose political opinions were as well known as mine, 
who had enormous Russian visas stamped all over his pass-
port, and nothing whatever to recommend him to the rulers 
of “New Portugal.” An English newspaper I read in Paris car-
ried an article on Portugal’s secret police and praised them 
for the best in Europe. Well, we should see. In any case, the 
secret police must make an important chapter in any book 
on ‘the New Europe’. (Idem: 8)

As marcas ideológicas que povoam este capítulo preambular 
permanecem inalteradas no trecho seguinte da obra, de título 
“Emigrant Ship”, no qual o autor, num tom fortemente iróni-
co, descreve a sua viagem de barco de Boulogne até Lisboa, na 
terceira classe de um navio repleto de emigrantes e refugiados, 
metamorfoseado pelo nosso autor em autêntico microcosmos 
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ou, se quisermos, numa verdadeira alegoria do Velho Continen-
te e da “Nova Europa” que se agigantava no horizonte.

Viajante culto e informado, munido de uma vasta cultura hu-
manista e um conhecimento mínimo da realidade portuguesa, 
mas carregado dos habituais preconceitos britânicos em relação 
ao seu mais antigo aliado, Fox, o militante comunista, desembar-
ca finalmente em Lisboa, sem aí conhecer ninguém, sem creden-
ciais e poucos contactos, assumindo-se publicamente, ora como 
um escritor interessado em conhecer mais profundamente o Por-
tugal do Estado Novo, ora como um simples e inocente turista 
inglês. Após ter visitado a Embaixada Britânica e dispendido al-
gum tempo na praia do Estoril, o autor decide pôr o seu plano em 
execução. Para além da investigação que pretendia empreender 
acerca das fontes de abastecimento de armas aos nacionalistas 
espanhóis, Fox desejava, na verdade, saber mais acerca de Por-
tugal, tendo obtido para tal o contacto do director da secção do 
estrangeiro do Secretariado de Propaganda Nacional, de apelido 
Eça de Queirós. Dá assim início àquilo que designa ironicamente 
como a perseguição mais fantástica da sua vida, que duraria cin-
co dias e cinco noites. A descrição desta sua ilusória demanda do 
Senhor Eça de Queirós (que habilmente consegue evitar as inves-
tidas do nosso autor até ao momento em que acede a recebê-lo, 
para rapidamente o remeter para o Director do Departamento de 
Imprensa, que Fox nunca chegaria a conhecer e entrevistar), está 
eivada de uma fina ironia. Ao longo das páginas deste capítulo 
o autor dá livre curso à sua veia humorística, efectuando habil-
mente divertidas associações entre o nome do Director do Secre-
tariado de Propaganda Nacional e o do escritor Eça de Queirós, 
rematando este trecho da obra com o seguinte parágrafo: 

Eça de Queiros, your name will always be music in my 
life. You are well chosen to cast the light veil of fantasy over 
the hard and naked truth of the achievements of Europe’s 
most intellectual and merciful dictator, the regenerator of 
Portugal, Dr. Salazar. (Idem: 26-27)

Impossibilitado de colher as informações que procurava 
junto das autoridades portuguesas, o autor dirige-se então para 
o bar do Hotel Vitória, um dos pontos de encontro dos rebeldes 
espanhóis e dos muitos milhares de cidadãos do país vizinho 
refugiados em Portugal e o local onde pernoitavam os aviadores 
nazis nas suas escalas em Lisboa.

Envergando a sua máscara de turista curioso e inocente, 
Fox começa por dialogar abundantemente com o barman espa-
nhol Sally, entusiástico apoiante de Franco, passando logo de 
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seguida a descrever detalhadamente o ambiente vivido no bar 
do Hotel Vitória, que, como se sabe, é (por ironia do destino e da 
História), desde o 25 de Abril de 1974 uma das principais sedes 
do Partido Comunista Português.

Particularmente interessante é igualmente o modo como 
Ralph Fox descreve a forma perfeitamente livre e sem quaisquer 
restrições como os rebeldes espanhóis se conduziam pela capi-
tal portuguesa. O discurso do viajante constitui, neste preciso 
respeito, uma clara ilustração daquilo que era a presença algo 
exuberante e nada discreta das forças nacionalistas em Lisboa 
e o modo como nela se exibiam, com o apoio tácito das autori-
dades portuguesas:

The story of intervention is a simple one. The govern-
ment of Dr. Salazar, Europe’s model dictator, looked upon 
itself as in military alliance with the Burgos government. 
Staff cars of the Burgos government, bearing official notice 
they had been requisitioned by the rebel military authori-
ties, drove openly about Lisbon, from the hotel Aviz, their 
political headquarters, to the Victoria, their organizational 
centre, or to the Portuguese Government offices.

The Portuguese together with the Germans and Italians, 
refused to join the neutrality pact so long as Portugal was 
the only possible route for supplying the rebels. But by the 
middle of September the rebels had command of the sea and 
rebel ports, particularly Cadiz, could be used. Moreover, by 
October, the rebels themselves were in a position to send 
armed merchantmen to Lisbon.

The merchantmen load their cargoes of ammunition and 
arms in the naval port of Lisbon, surrounded by the Portu-
guese Fleet. The Portuguese Fleet, it should be explained, 
has been ‘confined to barracks’ ever since the unfortunate 
attempt at revolt early in September. The ships don’t go to 
sea any more, but lie at anchor off the arsenal.

Throughout August planes were being landed at Lisbon 
by German and Italian ships, mostly the former. They were 
assembled by German mechanics at the Lisbon airport and 
flown from there to Spain. The Junker bombers were fitted 
with bomb-racks and machine-gun turrets. The Germans 
have quite a number of mechanics legitimately in Lisbon, for 
it is a port of call for the Hindenburg and Graf Zeppelin and 
also a calling place for a seaplane line. (Idem: 30-32)

Todas estas informações aqui registadas por Ralph Fox não 
são mera ficção nem produto da imaginação do autor, já que as 
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historiografias contemporâneas portuguesa, espanhola, france-
sa e britânica as confirmam completamente. É igualmente ver-
dade que o apoio português aos nacionalistas espanhóis não se 
resumiu ao domínio da logística, mas igualmente aos campos 
humano e militar7, sabendo-se que Portugal enviou um corpo 

7 Não obstante as alegações de irrepreensível conduta, absoluta independência e 
neutralidade do Governo de Oliveira Salazar, no âmbito do conflito que devastou o país 
vizinho, efectuadas pelo Embaixador Franco Nogueira, na obra de 2000, O Estado Novo. 
Porto: Livraria Civilização, 177, a maioria dos historiadores actuais são unânimes em 
denunciar o apoio declarado das autoridades portuguesas aos nacionalistas espanhóis. 
Veja-se a este propósito o seguinte trecho da obra de Yves Léonard. 1996. Salazarismo 
e Fascismo. Mem Martins: Inquérito, 146-147:

“Enquanto que Salazar, com prudência e determinação, autoriza as tropas rebel-
des a utilizar o solo português para ligarem os seus territórios do Norte e do Sul, as 
ondas do Rádio Clube Português do Capitão Jorge Botelho Moniz constituem, durante 
as primeiras semanas do conflito, o único posto de radiodifusão e de transmissão para 
os revoltosos nacionalistas. São inúmeros os exemplos de ajuda decisiva e precoce dada 
pelo regime salazarista aos nacionalistas espanhóis. Alem da sua colaboração aquando 
da sangrenta tomada de Badajoz – a principal cidade da Estremadura, muito próxima 
das fronteiras portuguesas – pelas tropas do General Yagüe a 14 de Agosto, o papel de 
intermediário desempenhado pelo Estado e algumas empresas no fornecimento rápi-
do de armas e munições aos nacionalistas e a função de placa giratória exercida por 
Lisboa na montagem dos aviões [alemães] utilizados para assegurar o transporte das 
tropas da África do Norte, constituem testemunhos mais do que evidentes dos esforços 
portugueses.”

Consulte-se igualmente a obra de Francisco J. Romero Salvadó. 2006. A Guerra 
Civil de Espanha, Origens, Evolução e Consequências. Mem Martins: Publicações Europa- 
-América, 101. A passagem deste estudo, que em seguida passamos a citar, parece-nos 
a todos os títulos elucidativo:

“Enquanto que a República era votada ao ostracismo na cena internacional, os 
nacionalistas eram alvo de reacções completamente diferentes. Podiam, desde o iní-
cio, contar abertamente com o apoio de Portugal. Favorecido pela ditadura de Oliveira 
Salazar, o General Sanjurjo, o chefe simbólico da rebelião, e outros 15.000 destacados 
monárquicos instalaram o quartel-general da conspiração em Portugal. Alem disso, a 
proximidade de Portugal dos campos de batalha foi de um valor inestimável nas primei-
ras semanas de guerra. O país tornou-se a ponte perfeita pela qual chegava o auxílio 
estrangeiro e também servia de elo de ligação entre as zonas nacionalistas distantes en-
tre si. Nos primeiros dias de Agosto de 1936, o irmão de Franco, Nicolas, instalou-se em 
Lisboa (…) para obter mantimentos e organizar a propaganda e a assistência económica. 
Portugal também recrutou cerca de dez mil portugueses ‘voluntários’ (os Viriatos) para 
combaterem ao lado dos nacionalistas. Acreditando que a vitória dos comunistas em 
Espanha teria um impacto devastador na estabilidade do seu próprio regime, Salazar 
identificava-se em absoluto com a causa dos insurrectos espanhóis e desempenhava um 
papel diplomático essencial, agindo quase como o porta-voz internacional da Espanha 
nacionalista. Todavia, Salazar apenas podia dar uma assistência militar correcta míni-
ma. Contribuições bem mais importantes vieram da Alemanha e da Itália.”

Cf. igualmente a obra de César Oliveira. 1995. Cem Anos nas Relações Luso- 
-Espanholas, Política e Economia. Lisboa, Edições Cosmos, 49-52; César de Oliveira. 
1996. “Guerra Civil de Espanha”. In Dicionário de História do Estado Novo. 2 vols. Dirs. 
Fernando Rosas e J. M. Brandão Brito. Venda Nova: Bertrand Editora, vol. 1, 410-413; 
António José Telo. 1996. “O problema espanhol e a guerra – 1935-1942”. Idem, vol. 2, 
770-771.
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de milhares de voluntários portugueses, a “Legião Viriato”, para 
combater ao lado das tropas franquistas8.

Embora a partir de meados de Setembro de 1936 o governo 
português tenha aderido ao pacto de neutralidade, por pressão 
das potencias ocidentais e nomeadamente do Reino Unido, tal 
acordo nunca seria efectivamente cumprido e respeitado pelas 
autoridades portuguesas, tal como Fox regista na seguinte pas-
sagem do seu relato:

But not only German mechanics worked for the rebels. 
In the middle of September (after Portugal adhered to the 
neutrality pact) the rebels succeeded in purchasing two 
Potez day-bombers from France. They were assembled by 
Portuguese Air force ratings who know the machines well, 
for they are used by their own Force. (32)

Contudo, este óbvio desrespeito pelo Pacto de Não-Interven-
ção (PNI) ou de neutralidade estendia-se a outros países euro-
peus, nomeadamente nações democráticas como os Países Bai-
xos, o Reino Unido e a França, onde grandes empresas e grupos 
económicos procediam à venda de armas ao Governo de Burgos 
e nomeadamente de aviões. Historiadores como Antony Beevor 
(2007 [1982]: 167-177), Francisco Romero Salvadó (2006: 108- 
-110) e Yves Léonard (1998: 147-148) classificam o PNI de autên-
tica farsa, congeminada e elaborada nos corredores do Foreign 
Office e pelo Governo conservador britânico, destinada, exclusi-
vamente, a isolar a República Espanhola e a impedir o governo 
legítimo do país vizinho de se reabastecer e obter o financia-
mento necessário para a aquisição de armamento, facilitando, 
deste modo o avanço das forças nacionalistas e o seu posterior 
triunfo. O historiador espanhol Francisco Salvadó, considera 
igualmente que os círculos conservadores britânicos nutriam 
uma profunda admiração por Francisco Franco e desejavam, 
de facto, a sua vitória na Guerra Civil. O triunfo dos revoltosos 
permitiria, na óptica do Governo Britânico, a um mesmo tempo, 
travar o avanço do “bolchevismo” no Velho Continente e garan-
tir que os interesses económicos do Reino Unido em Espanha 
seriam efectivamente respeitados e protegidos, demonstrando, 

8 Os “Viriatos” foram apoteoticamente recebidos no seu regresso a Lisboa, por uma 
multidão eufórica e pelas autoridades portuguesas (civis e militares), após o fim das 
hostilidades, no dia 17 de Junho de 1939. V. João Medina. S.d. “Salazar e a Ruptura de 
relações diplomáticas com a República Espanhola”, in História de Portugal dos Tempos 
Pré-históricos aos Nossos Dias. S.l.: s.ed., vol.12, II, 335.
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ao longo do conflito, particular benevolência para com a Junta 
de Burgos.

Ao longo do seu relato Ralph Fox denuncia com frequência 
o posicionamento algo ambivalente de alguns membros do go-
verno inglês, que, de forma mais ou menos velada, apoiavam, 
de facto, os nacionalistas espanhóis. Tais afirmações do nosso 
autor são amplamente confirmadas pelos historiadores britâni-
cos que se debruçaram sobre a Guerra Civil Espanhola. Veja-se 
a tal propósito a seguinte passagem da obra de Antony Beevor, 
A Guerra Civil de Espanha (2007 [1982]):

O ministério dos Negócios Estrangeiros britânico recea-
va que o conflito pudesse sofrer uma escalada e advertiu o 
governo francês de que, apoiando a República, apenas en-
corajaria Hitler e Mussolini a ajudar os Nacionalistas. […] 
Este tipo de raciocínio levou o governo francês a considerar 
que seria melhor para a República impedir que chegassem 
armas tanto a uma zona como a outra.

Por isso, a 2 de Agosto, foi proposta pelos Franceses uma 
política de “não intervenção”. Não há dúvida de que a ati-
tude do governo britânico foi crucial. Como afirmou Eden,  
“o governo francês actuou com maior lealdade do que nós.” 
A 8 de Agosto, o gabinete francês proibiu ulteriores vendas 
de armas, e quatro dias mais tarde o chargé d’affaires fran-
cês recomendou uma comissão internacional de controlo, 
“para fiscalizar o acordo e considerar uma acção posterior”. 
Eden, porém, decidiu anunciar que a Grã-Bretanha imporia 
um embargo de armas sem esperar pelas outras potencias”. 
Na realidade, esta atitude significava negar armas ao gover-
no reconhecido e ignorar as que seguiam para as mãos dos 
rebeldes, porque o governo britânico recusou-se a reconhe-
cer as provas das intervenções alemã e italiana. […]

A política de conciliação não foi invenção de Neville 
Chamberlain. As suas raízes residiam no receio do bolche-
vismo. A greve geral de 1926 e a depressão fizeram da pos-
sibilidade de uma revolução uma real preocupação para os 
políticos conservadores. […]

Eden só a muito custo podia ser um observador impar-
cial do conflito. Supostamente, disse ao ministro francês 
dos Negócios Estrangeiros, Delbos, que “a Inglaterra preferia 
uma vitória dos rebeldes a uma vitória dos Republicanos”. 
Professava grande admiração por Calvo Sotelo, fascista as-
sumido, que tinha sido assassinado. Condenava as mortes 
em território republicano, mas não comentava as atroci- 
dades dos Nacionalistas. Recebeu relatos emocionados das 
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chacinas ocorridas na capital e em Barcelona, enviados pela 
equipa diplomática no local. O embaixador, Sir Henry Chil-
ton, era um admirador entusiasta dos Nacionalistas e prefe-
riu permanecer em Hendaya a regressar a Madrid. […] O go-
verno ouviu também os oficiais da Royal Navy que apoiavam 
os rebeldes. A base naval de Gibraltar fora inundada por 
refugiados nacionalistas, entre os quais alguns jornalistas 
da imprensa britânica procuravam com afinco histórias de 
atrocidades em “primeira mão”. (XI, 168-170)

Porém, obviamente mais interessantes do que os trechos 
anteriores de Portugal Now são os capítulos VI e VII, respectiva-
mente intitulados “A National Saviour” e “Dictatorship and Civi-
lization”, nos quais o autor traça um retrato de Oliveira Salazar 
e transmite ao leitor a sua visão do Portugal do “Estado Novo”.

São precisamente estes dois capítulos de Portugal Now que 
efectivamente marcam toda a diferença em relação aos relatos 
de viagem coevos, nos quais a generalidade dos seus autores se 
contentava em repetir toda a sorte de lugares-comuns acerca do 
regime português e do seu Chefe de Estado. Assim, enquanto 
para a esmagadora maioria dos viajantes ingleses deste período 
Salazar era apresentado como uma figura messiânica, e um ho-
mem modesto, humilde, misericordioso, mas firme, divinamente 
iluminado e inspirado – o bom e modelar ditador, que fôra capaz 
de resgatar o país da anarquia social e política em que mergu-
lhara durante a Primeira República e de reequilibrar as finan-
ças de uma nação arruínada –, Ralph Fox apresenta-nos, em 
contrapartida, uma visão muito mais realista, crua e corrosiva 
da realidade portuguesa e da personalidade que comandava os 
destinos de Portugal. Na realidade, a maior parte dos viajantes 
britânicos que então se deslocavam ao nosso país limitava-se 
a ecoar e reproduzir clichés, em muitos casos apressadamente 
absorvidos através da leitura do livro de António Ferro, Sala-
zar, o homem e a sua obra (1933)9, vertido para língua inglesa 
por John Gibbons, ou do material de propaganda editado pelo  
Secretariado de Propaganda Nacional, acabando, nalguns casos 
de forma deliberada, noutros inadvertidamente, por servir os 
desígnios do regime português, ao projectar uma imagem global-
mente positiva do mesmo para o exterior e, em particular, para o 
nosso principal aliado e parceiro económico, o Reino Unido.

9 É a seguinte a referência bibliográfica da versão inglesa da obra de António 
Ferro. 1939 [1933]. Salazar, Portugal and her leader. Trads. H. De Barros Gomes e John 
Gibbons. London: Faber & Faber.
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Por seu turno, Ralph Fox, situado ideologicamente nos an-
típodas do regime salazarista, procura precisamente descons-
truir essa imagem imaculada e idealizada do ditador português, 
que a generalidade da imprensa estrangeira então tratava com 
extrema benevolência, criticando com uma fina ironia aqueles 
(e nomeadamente os jornalistas britânicos) que então o apelida-
vam de grande estadista e génio financeiro:

These two things, the fact of Portugal’s close connec-
tion with our country and the quiet and gentle nature of 
her people, have greatly helped in establishing the repu-
tation of Dr. Salazar. For Dr. Salazar has, by his financial 
reforms, endeared himself to the commercial and financial 
leaders of Britain, and since his docile subjects have borne 
them without serious protest, it is now firmly established 
that the Portuguese dictatorship is ‘different’. (Fox 46-47)

De forma bastante hábil e revelando um profundo conheci-
mento da situação económica mundial, Ralph Fox procura res-
gatar o regime republicano português da imagem profundamen-
te negativa que dele muitos haviam transmitido, atribuindo o 
descalabro financeiro em que o país caíra, entre 1910 e 192610, 
à pesada herança legada por uma monarquia considerada cor-

10 O viajante mostra-se determinado em desmontar o mito de Salazar enquanto 
génio financeiro, habilmente montado pela máquina de propaganda do Estado Novo, e 
a visão messiânica de um regenerador da nação portuguesa ou de um “ditador benevo-
lente”, imagem igualmente projectada pela própria imprensa britânica (nomeadamente 
o The Times) que tratava o governante com enorme complacência e admiração, tecendo 
rasgados elogios à sua personalidade e à sua actuação política. Veja-se a este propósito 
a seguinte passagem de Portugal Now:

“The present dictatorship bases its claim to power almost entirely on Salazar’s 
success in restoring sanity to the national finances and particularly in the liquida-
tion of the large floating debt. Salazar and his admirers, from the National Propaganda 
Department through the British Commercial Secretary at the Lisbon Embassy to The 
Times office, attribute this burden of debt to the corruption and maladministration of 
the democratic, parliamentary republic. Never was claim to virtue less well-founded. 
The monarchy in ten years, from 1900 to 1910, increased the floating debt in Treasury 
Bills from £9,000,000 to over £16,000,000. In its first four years the Republic raised it 
another £2,000,000, not unnaturally, in view of the heritage they had taken over. But 
from 1914 to 1928, despite the War, the terrible post-War depression and grave internal 
difficulties, the debt did not appreciably increase. In 1926, the military overthrew par-
liamentary government and in 1928, after two years of military rule, the floating debt 
was £18,000,000. 

This debt Salazar now claims to have extinguished. The State account with the 
Bank of Portugal is limited to £900,000 and withdrawals may only be effected against 
current revenue. Unfortunately, the published accounts of the Portuguese Banks 
are a romantic mystery, quite in accord with the lyric poetry of finance attributed to 
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rupta e obscurantista, bem como à participação de Portugal na 
Primeira Guerra Mundial e à subsequente situação de profun-
da depressão económica que abalara todo o mundo ocidental.  
A seguinte passagem do capítulo VI, intitulado “A National  
Saviour”, reflecte, a um mesmo tempo, a preocupação do via-
jante em reabilitar a experiência democrática da Primeira Repú-
blica e um forte pendor anti-monárquico:

Portugal has a certain background of recent history 
which has to be understood before we judge the claims 
of her present ruler. The monarchy, in the persons of the 
members of the house of Braganza, was neither popular 
nor respected. As a country, Portugal has always been less 
priest-ridden than Spain, but the monarchy had the closest 
connections with the Church, that is to say with political 
and social reaction, with obscurantism, dirt, ignorance, and 
general unsavoriness. Administration was corrupt, the peo-
ple overtaxed and wretched, the country bankrupt. The last 
king, the devout and tubby little Manoel, had only one claim 
to fame, his passionate and expensive devotion to a notori-
ous French dancer. […]

The important thing, is that the monarchy in Portugal 
left the new Republic with a heritage of debt and corruption. 
(Idem: 47-49)

No que respeita a figura do chefe de estado português, Fox 
limita-se a considerar que está longe de reunir as qualificações 
mínimas para ser um autêntico ditador, com um perfil e uma es-
tatura semelhantes às de Hitler ou Mussolini, traçando o retrato 
de um homem provinciano, ingénuo, ultra-católico e reservado, 
mas prudente, astuto e inteligente, que se conduz como um 
verdadeiro eremita. Procura, deste modo, desmontar e destruir 
o mito de Salazar, habilmente engendrado pelo Secretariado de 
Propaganda Nacional para consumo interno e externo (98-100), 
e que tem, em boa medida perdurado na memória colectiva, 
quase quarenta anos após o seu desaparecimento:

As a spectacle Salazar has not got the first qualification 
for membership of the dictator’s union. He never appears 
in public, nor speaks on the radio, nor reviews the army, 
nor wears a uniform, nor murders his enemies with his 

Dr. Salazar by his admirers, but difficult to understand by those accustomed to the 
mere prose of life.” (Fox: 51-52)
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own hands, nor has his photograph hung up in every shop 
window. He himself explains his hermit life by the need for 
thought, and certainly the financial affairs of a Fascist state 
require some concentrated thinking. […]

There are others who suggest that Salazar’s retiring 
nature is due partly to a religious training and partly to a 
wholesome fear of assassination. […]

Not until 1933 did he even feel it necessary that a Salazar 
myth should be created to rival the Hitler or the Mussolini 
myth. But having made the decision, he has seen to it that 
his new propaganda department has created a very good vari-
ation in the dictator myths for home and foreign consump-
tion. He is the modest and silent dictator, the philosopher 
ruler, the financial genius whose real-politik deals with first 
things first, and of course, the regeneration of the Portuguese 
national spirit. (Idem: 61-62)

Porém, o capítulo final e epílogo desta narrativa de viagem e 
do périplo de Ralph Fox por Portugal, é, sem dúvida, dos mais 
interessantes do ponto de vista sociológico mas também para 
todos os estudiosos das relações luso-britânicas e da realidade 
política europeia, neste período crucial da História contempo-
rânea.

Este trecho de Portugal Now é igualmente fundamental en-
quanto documento histórico, pois o viajante alega ter sido teste-
munha ocular de dois sucessos de relativa importância no âm-
bito da história deste período, ocorridos precisamente durante 
a sua estada em Lisboa. Em primeiro lugar, Fox refere-se à re-
volta da marinha portuguesa, ocorrida na madrugada de 8 de 
Setembro de 1936, através da qual uma parte das forças Arma- 
das tentaram derrubar o regime de Oliveira Salazar:

When the revolt in the fleet took place in September, the 
brief, repressive cannonade was over in fifteen minutes and 
few people even knew that anything had happened out of 
the ordinary. […] It was touch and go that sunny September 
morning, when the shore batteries fired on the rebel war-
ships.

The naval revolt was feebly led and badly mismanaged 
but it was part of a much wider movement. At the aero-
drome, thirty kilometres away, twenty bombers were lined 
up outside the hangers, their racks loaded with high explo-
sive, waiting for the Government to give the signal to go up 
and bomb to pieces the forts supposed to protect Lisbon.  
A general rising was expected and if the fleet had sailed, aco-
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ording to plan, the forts on the hills outside the town would 
have opened fire on the government buildings and the bar-
racks of the loyal troops. (Idem: 71)

Este episódio encontra-se amplamente documentado e é 
descrito em grande detalhe pela generalidade dos historiadores 
contemporâneos, que se têm dedicado ao estudo do período his-
tórico em análise, independentemente da sua orientação ideoló-
gica. Joaquim Veríssimo Serrão descreve-o e caracteriza-o nos 
seguintes termos, no volume XIV da sua História de Portugal11:

Na madrugada de 8 de Setembro, vários marinheiros do 
aviso Afonso de Albuquerque dão ordem de prisão ao ofi-
cial de dia e, com a conivência de um grupo de camaradas, 
aprestam-se a passar ao contratorpedeiro Dão, também com 
aliciamentos garantidos entre a tripulação. Tinham o objec-
tivo de levar os dois navios ao encontro da esquadra da Re-
pública Espanhola, conforme a versão corrente que se deu 
à revolta. A conjura poderia ter surtido efeito, se não fossem 
as circunstâncias adversas que eram do conhecimento da 
Polícia política e que fizeram gorar a revolta. As forças de 
vigilância do Estado informaram, sem demora, os respon-
sáveis do departamento da Marinha, que tomaram medidas 
para fazer abortar o golpe. (Serrão, 2000: I, 90)

Mas, para além desta alusão à falhada “Revolta dos Mari-
nheiros” o nosso autor foi testemunha ocular do cerco montado 
à Embaixada de Espanha, por simpatizantes da Junta de Bur-
gos e pelas autoridades portuguesas, e à subsequente invasão 
das suas instalações, ocorrida após a ruptura das relações di-
plomáticas entre Portugal e o governo republicano espanhol. 
Toda esta sequência de factos ocorre no preciso momento em 
que Ralph Fox pretendia entrevistar o embaixador de Espanha 
(Cláudio Sánchez-Albornoz, insigne lusófilo e medievalista), que 
permanecera fiel ao governo de Madrid e acabaria por se exilar 
em França e posteriormente na América Latina12. Destino mais 
trágico teriam os restantes funcionários da representação di-
plomática do país vizinho, subsequentemente detidos pelas au-

11 Este historiador está longe de ocultar a sua simpatia pelo regime de Oliveira 
Salazar, ao qual se refere num tom visivelmente apologético.

12 João Medina. S.d. Op.cit. S.l.: s.ed, vol. 12, parte II, 321-342. De acordo com este 
autor o cerco e a ocupação da Embaixada de Espanha, ocorreu no dia 23 de Outubro 
de 1936, pelas 15.00 horas.
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toridades portuguesas, deportados para Espanha e executados 
pelas forças nacionalistas em Badajoz. É nos seguintes termos 
que Fox descreve este episódio:

It is not, however, half so strange as the behaviour of 
Portugal’s rulers to the legal ambassador of Spain. This is 
something the tourists will not see now, for he has been 
expelled, but I saw it. My last day in Lisbon, when my other 
work was done, I tried to interview Spain’s ambassador. The 
charming old mansion stands around three sides of a court-
yard. All along the pavement outside were policemen with 
rifles. At the gates sentry-boxes had been established. Rifles 
barred my entrance. A plain-clothes man wanted to know 
my business. I showed him the document I had got from 
a friendly journalist in a Hearst agency in Paris offering to 
take any interview I might have with Dr. Salazar. It did not 
exactly make me the agency’s representative, but I could at 
least tell him, what is true, that Hearst controls the most 
powerful anti-Bolshevik news service in the world […].

As I went away I caught a glimpse of some waste land 
behind the Embassy. Armed men were standing there also. 
No greater shame has ever been incurred by diplomats in 
any country than the shame incurred by the Lisbon diplo-
matic corps when it permitted without protest this outrage 
against one of their number, an old man too, and a sick 
man. His staff were arrested, his servants deported to rebel 
Spain and murdered, yet he held out to the end, to his great 
honour. (Fox 76-77)

Este mesmo episódio é detalhadamente relatado por João 
Medina na sua História de Portugal, mais precisamente no ca-
pítulo intitulado “Salazar e a ruptura de relações com a Repú-
blica Espanhola”. Este historiador português dedica todo um 
trecho deste capítulo à figura do Embaixador espanhol, Claudio  
Sánchez-Albornoz, lusófilo e historiador (cuja obra e percurso de 
vida são exaustivamente escrutinados), descrevendo em grande 
pormenor todo o processo que redundaria no corte de relações 
entre o Portugal de Salazar e o governo legítimo de Espanha, 
e na dramática e precipitada fuga daquele diplomata do nosso 
país:

No dia 23 [de Outubro de 1936], o do corte de relações 
[…], don Cláudio foi avisado, pelas 3 horas da tarde e an-
tes mesmo de receber a notificação da ruptura, de que um 
grupo de nacionalistas espanhóis se achava na chancelaria: 
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eram antigos diplomatas em Lisboa. Sánchez-Albornoz diri-
giu-se para o edifício e encontrou-o efectivamente ocupado 
por simpatizantes de Franco. Perguntando-lhes o que faziam 
ali, responderam-lhe que o secretário-geral dos Negócios 
Estrangeiros português viria entregar-lhe a nota do rompi-
mento entre Lisboa e Madrid. Chega entretanto o secretário, 
que lhe comunica a nota de corte de relações […]. Antes de 
sair da chancelaria, o Embaixador pede aos ocupantes do 
edifício (o telefone fora cortado, o que o impedia de pedir au-
xílio à Policia, decerto pouco interessada em dar-lho...) que 
o abandonassem e que respeitassem a Embaixada enquan-
to Lisboa não reconhecesse a Junta de Burgos. E confiou 
a Embaixada ao chanceler, saindo no primeiro barco para 
França, o Almeda Star. […]

Don Cláudio refere no seu ofício [ao governo português] 
diversos casos graves: dois membros da embaixada entregues 
pelos portugueses aos rebeldes de Badajoz, em fins de Agosto 
de 1936 […], bem como o Sr. Carbonero, que trabalhava nos 
serviços da Embaixada, do qual Sánchez-Albornoz nunca 
mais teve novas. […] (Medina, s.d.: vol.12, II, 334-335) 

Tendo em conta o posicionamento ideológico de Ralph Fox, 
poderíamos obviamente pôr em causa a veracidade dos aconte-
cimentos narrados, acusá-lo de parcialidade e de distorção dos 
factos históricos. Porém, após uma exaustiva consulta de fon-
tes históricas portuguesas, britânicas, espanholas e francesas, 
constatamos que o nosso viajante está longe de efabular. Deste 
modo, não obstante as inevitáveis marcas de subjectividade e 
a sua vincada orientação política, o seu relato acabará por ter 
de ser considerado fidedigno e até, nalguns momentos, relati-
vamente imparcial, já que o autor se priva por vezes de tecer 
comentários, deixando os factos falarem por si.

Todavia, o traço mais curioso e cativante deste derradeiro 
capítulo da sua narrativa reside no carácter quase profético de 
que as últimas páginas se encontram nitidamente impregna-
das. Profundo conhecedor da realidade política europeia, das 
relações internacionais e da correlação de forças então patente 
numa Europa à beira de um novo conflito generalizado, de que 
a Guerra Civil de Espanha seria o prelúdio ou a antecâmara, 
Ralph Fox manifesta a sua preocupação quanto ao futuro do 
Velho Continente, nomeadamente face ao crescente expansio-
nismo das potências do Eixo (Alemanha e Itália), intervenientes 
directos no combate que então destroçava o país vizinho, e das 
quais o regime português se vinha perigosamente aproximando. 
O nosso autor apercebe-se de que o futuro da Europa será de-
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cidido, numa primeira instância na Península Ibérica, temendo 
que a vitória dos nacionalistas, aliados da Alemanha, da Itália e 
do Portugal de Salazar, fizesse pender, perigosamente, a balan-
ça do poder para as forças totalitárias e autoritárias de direita, 
em todo o Continente. 

Na opinião de Ralph Fox a crescente aproximação do regime 
português à Alemanha de Hitler, dos pontos de vista militar, 
económico e geoestratégico (decorrente da evolução do conflito 
civil em Espanha) punha em perigo a própria subsistência da 
Aliança Luso-Britânica. De um modo algo subtil, o nosso autor 
pressente na atitude prudente, tolerante e condescendente do 
Reino Unido face à ditadura de Salazar e à sua intervenção di-
recta no conflito espanhol, ao lado da junta de Burgos, o temor 
de uma dissolução da velha Aliança e de uma entrada definitiva 
de Portugal na esfera de influência alemã. Fox cita a este pro-
pósito o incremento das trocas comerciais com a Alemanha, o 
crescendo de investimento germânico em Portugal, bem como o 
fornecimento de equipamento militar às nossas Forças Arma-
das. A Grã-Bretanha parecia, deste modo, encontrar-se num 
beco sem saída, impedida que estava de efectuar qualquer tipo 
de imposições ao nosso país (nomeadamente a adesão ao Pacto 
de Não-Intervenção e o seu efectivo cumprimento), pois, caso 
contrário, correria o risco de provocar um agravamento da at-
mosfera de crescente tensão e desconfiança recíproca entre os 
dois velhos aliados (período de relações frias, que decorre entre 
1936 e 1938)13. Atente-se a este propósito no discurso de Ralph 
Fox, que já no passo final do relato afirma:

13 A este propósito deverá consultar-se o artigo da autoria de António José Telo. 
1996. “Política Externa”. In Dicionário de História do Estado Novo. Vol. 2, dirs. Fernando 
Rosas e J. M. Brandão de Brito, coord. Maria Fernanda Rollo. Venda Nova: Bertrand 
Editora, 770-776, do qual passamos a citar alguns trechos, que vêm corroborar e con-
firmar as alegações de Ralph Fox:

“O resultado final e quase inevitável viria a ser um afastamento em relação à alian-
ça inglesa, embora a intenção em fins de 1935 fosse justamente a oposta, tal como 
Armindo Monteiro defendia. Portugal apoia o golpe militar em Espanha (1936) e o avan-
ço ao longo da fronteira, numa acção que facilita muito as vitórias nacionalistas iniciais. 
Tal facto coloca o país em oposição aberta à política inglesa para Espanha, que favorece 
a não intervenção nesta fase inicial. Londres não tarda a manifestar o seu distancia-
mento e a pressionar o Governo português para mudar de política, nomeadamente 
colocando crescentes dificuldades ao programa de rearmamento, que se tinha com-
prometido a apoiar. Portugal resiste às pressões, procurando fontes alternativas para 
o rearmamento. A principal será a Alemanha de Hitler. É Berlim que, a partir de 1937, 
reorganiza por completo a indústria de defesa nacional e passa a ser o grande suporte 
do rearmamento, tanto em termos do Exército como da Aeronáutica. […]

Berlim aproveitou o período de relações frias, em 1936-1938, para ocupar impor-
tantes posições na sociedade portuguesa, nomeadamente na indústria extractiva, na 
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I do not know that our own country has gained anything 
by condoning this brigandage of our oldest ally. One Span-
ish rebel said to me: ‘You tried to stop Italy getting Abys-
sinia. She has got it. You are trying to stop Germany getting 
colonies. She will get them. You have everything, we other 
nations, Germany, Italy, Spain, have nothing. For three 
hundred years now you have been in Gibraltar and we have 
said nothing. But we have not forgotten. It is here all the 
time,’ and he placed his hand with a little gesture upon his 
patriotic heart. 

I overheard a Portuguese official talking to a French 
journalist. ‘Portugal is no longer so attached to Britain. Our 
sympathies are now entirely with Franco’s Spain and with 
Germany and Italy. After Franco’s victory the two countries 
of the Peninsula will be a great power in the Mediterranean, 
both strong, both well-armed. And our friendship will not be 
with Britain.’

Perhaps it all means very little. Since I left, the British 
Embassy in Lisbon has entertained the heads of the Portu-
guese armed forces to a splendid dinner. No doubt the most 
cordial sentiments were exchanged between the British dip-
lomats and those officers covered with medal ribbons for all 
the wars which Portugal has won. (Fox 78-79)

Num outro plano, importa registar que, em larga medida, 
o relato de Ralph Fox se afasta consideravelmente de alguns 
lugares-comuns a que os viajantes britânicos mais conhecidos 
(que podemos considerar fazerem parte do “cânone”) habitua-
ram os seus leitores, desde a segunda metade do século XVIII. 
Deste modo, estamos longe de encontrar nas páginas de Portu-
gal Now referências ao pitoresco dos costumes e das paisagens, 
ao património monumental e artístico e o habitual périplo pelas 
principais cidades e locais de interesse turístico.

É óbvio que Fox tece episodicamente considerações de or-
dem muito superficial acerca do país e dos seus habitantes, em 

defesa, na química e nas comunicações. Em 1939, o rearmamento, com o apoio es-
sencialmente alemão, está muito atrasado, havendo só equipamento para uma divisão 
moderna, força insuficiente para qualquer defesa do continente. Ao mesmo tempo, não 
se deu o estreitar de laços com a Inglaterra que Armindo Monteiro defendia e, apesar 
da aproximação entre os dois países depois da crise de Munique, as relações são ainda 
frias. Portugal, no entanto, continua a considerar a aliança inglesa como a sua referên-
cia fundamental, mas num contexto em que a crescente influência do Eixo na Península 
e a fraqueza da Inglaterra são usadas como razões justificativas de uma política caute-
losa e de distanciamento.” (Idem: 771)
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pouco contribuindo para um conhecimento efectivo e mais pro-
fundo do mesmo. Porém, importa considerar que a descrição 
pormenorizada e exaustiva dos mais variados aspectos da reali-
dade portuguesa esteve por completo ausente dos objectivos que 
traçou para a sua obra. Os seus comentários acerca de Portugal 
são autênticas generalidades, indo afinal de encontro ao estereó- 
tipo do país pobre, rural, atrasado e católico que a esmagadora 
maioria dos ingleses havia desde há séculos interiorizado:

Portugal is such a little country. Its spare, swarthy peas-
ants, in their black tasseled caps like woollen nightcaps, 
have to work so hard on the brown, burned-up earth, to 
pay so much for the little water to irrigate their parched 
fields, and the fields themselves are so tiny, hardly bigger 
than a middle-class Englishman’s suburban garden. They 
work, with a little bread, a little fruit and wine, sometimes a 
little meat, to produce port wine and cork for exports. And 
the fishermen fight the Atlantic storms to get you sardines. 
That’s all this little country gives the world – port, cork and 
sardines. It has no industry and has only begun to grow its 
own bread in the last two years. (Fox 58)

Porém, anteriormente, no capítulo VI, o viajante reconhece 
que Portugal é uma nação plena de potencialidades inexplora-
das e desperdiçadas, confessando que o nosso país, após toda 
uma série de necessárias reformas e investimentos, nomeada-
mente na rede de infra-estruturas, poderia vir a transformar-se 
numa nação tão rica como a Dinamarca:

The task of making such a state prosperous and well 
administered, in the conditions of our modern Europe, was 
a prospect to dismay the stoutest. Land reform, particularly 
the break-up of the great estates in the south, the aboli-
tion of feudal remnants in the landowning system that still 
strangle the efforts of small peasant proprietors, the further 
restriction of the Church’s influence, education, irrigation, 
cheap power, good communications, co-operation in mar-
keting and cheap credits to farmers, all these things might 
have made Portugal a second Denmark. (Fox 49)

Embora o viajante se tenha detido cerca de dois meses (Se-
tembro e Outubro de 1936) em Portugal, percorrendo as páginas 
do seu relato pouco ficamos a saber acerca das localidades que 
eventualmente terá visitado ou dos percursos efectuados ao lon-
go da sua estada. Ralph Fox fala-nos abundantemente das suas 
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vivências na capital portuguesa, que certamente o fascinou e 
que, muito sucintamente caracteriza, nos capítulos V e VIII:

If ever you should contemplate going into exile, volun-
tarily or involuntarily, there are many worse places then Lis-
bon which you might choose.

The town is clean and picturesque, bathed in a soft and 
charming golden light that will soothe your exile’s heart-
aches, and there is no ugly poverty visible to sit as skeleton 
at your table in one of Lisbon’s three comfortable hotels.

Certainly, this absence of poverty is simply an architec-
tural accident, since the poor people are, as in every other 
city, really the majority of the population, but they are con-
veniently crowded away into steep and narrow alleys which 
the broad main avenues avoid. (Fox 37)

The tourist, who finds life in Portugal so unbelievably 
cheap, cannot credit that there is much poverty. He sees 
street after street of bright and charming flats, the architec-
ture of which would be a credit to any country, being built 
in Lisbon and is told that they are let at specially low rents 
to working-class families. According to our standards the 
rents, from 80 to 200 escudos a month, are indeed cheap 
(the escudo is 110 to the £). But there are thousands of 
people in Lisbon who earn only 100 escudos a month. 400 
escudos a month is a good wage for a clerk or a skilled work-
ing man.

Moreover, life is not cheap for the native. Almost without 
industry, Portugal has to import most manufactured arti-
cles and their prices are high, higher than in our own coun-
try. (Fox 68-69)

Num raro momento de evasão, Fox, o militante comunista, 
aparenta perder-se em devaneios e, encarnando momentanea-
mente o papel do simples turista e exprimindo, talvez de modo 
inconsciente, o secreto desejo de ser ele próprio um exilado vo-
luntário em tão aprazível destino, parece deixar-se ofuscar pela 
doce e confortável luz dourada que envolve a capital portugue-
sa. Contudo, Fox desperta subitamente deste idílio para de ime-
diato regressar ao seu registo tão peculiar e a um discurso onde 
são de novo evidentes as marcas ideológicas e afloram continua- 
mente as suas preocupações sociais.

Numa primeira instância Lisboa afigura-se-lhe uma cida-
de de aparência bela, agradável, limpa e pitoresca, com largas 
avenidas e ruas ladeadas de encantadores edifícios de aparta-
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mentos, cuja arquitectura dignificaria qualquer grande capital, 
e de onde toda a pobreza parece ter sido manifestamente erra-
dicada. Porém, Fox esclarece de imediato o leitor de que esse 
bem-estar e essa qualidade de vida são meramente ilusórios, já 
que a maior parte da população é pobre, auferindo baixos sa-
lários e habitando sobretudo as encostas das colinas e as suas 
estreitas vielas.

Curiosamente o discurso do nosso viajante reveste-se neste 
preciso respeito (tal como em muitos outros) de uma estranha e 
quase premonitória lucidez, nomeadamente quando menciona 
Lisboa como o destino ideal para os exilados (voluntários ou in-
voluntários), como o eram os muitos milhares de espanhóis, so-
bretudo das classes dominantes e apoiantes de Franco e do go-
verno de Burgos, que então haviam escolhido Lisboa e o Estoril 
como locais de residência ou refúgio temporário. A evolução dos 
acontecimentos políticos na Europa veio contudo determinar 
que os nacionalistas espanhóis não fossem os únicos a escolher 
o nosso país como destino para o seu aprazível exílio, já que, 
poucos anos volvidos sobre a estada de Fox, Portugal voltaria a 
revelar-se o destino de eleição para milhares de refugiados, de 
todas as camadas sociais, que, dos quatro cantos da Europa, 
procuravam escapar incólumes aos horrores da Segunda Guer-
ra Mundial. 

Para além da sua estada na capital sabemos igualmente 
que Fox se deslocou ao Estoril, por razões que adivinhamos 
não terem sido meramente turísticas, sobretudo se tivermos em 
consideração que esta localidade foi, durante a Guerra Civil de 
Espanha, um dos locais de exílio e pontos de encontro preferen-
ciais dos nacionalistas espanhóis residentes em Portugal e que 
o autor tinha por missão recolher a maior quantidade possível 
de informação útil ao governo de Madrid, na retaguarda inimi-
ga. Sabemos igualmente que o Estoril, para alem de estância 
balnear foi, durante as décadas de 30 e 40, local de passagem 
e permanência de muitos daqueles que, tal como Fox, então se 
dedicavam à espionagem.

No próprio dia da sua chegada, o nosso viajante tinha a 
aguardá-lo um carro com motorista, que fora graciosa e solicita-
mente providenciado pelo porteiro do hotel onde se alojara, após 
um incidente passageiro relacionado com o seu passaporte e a 
polícia política portuguesa. Tratava-se de um táxi pertencente 
ao próprio empregado do hotel, que o disponibiliza ao viajante 
durante toda a sua estada.

 
At the hotel the porter asks for your passport in order 

to send it to the International Police once more, this time 



232

presumably, for a really thorough examination by the whole 
force. Prepared for this, I had arranged for a telegram to be 
sent to me at the British Consulate whither I at once went, 
to be told by the Portuguese clerk that the telegram could 
not be handed over except on the production of my pass-
port. So I rushed back to the hotel to confront the porter 
with the dreadful news. He promised to get the passport 
back from the police at once and send it by messenger to 
the Consulate.

Worthy man! He did all this and regained my passport, 
properly stamped, before it had been in the hands of the In-
ternational Police half an hour. He then offered me the use, 
during my stay in Lisbon, of a taxi in which he claimed to 
own a half-share. I accepted gladly, drove it at once to the 
British Embassy to establish my respectability, in case the 
International Police owned the other half of the taxi, and 
then took it out to the bathing-beach at Estoril for the rest 
of the day. (Idem: 22-23)

Perante tão generosa oferta Fox decide de imediato dirigir- 
-se à exclusiva estância balnear, pretendendo confundir-se com 
um turista britânico, disfrutando uns agradáveis dias de vile-
giatura. É nos seguintes termos que o viajante descreve aquela 
localidade:

This model Government has recently created a resort 
for foreigners on a base cliff overhanging a scrap of Atlantic 
beach some twenty miles away from Lisbon. True, they did 
not make Estoril out of pure hospitality, but there it is now, 
and there is no point in not being grateful for it.

Indeed, Estoril is a place unique in all the world, for it 
is the only pleasure resort directly created by the world eco-
nomic crisis. Here is the reason for this paradox. The Portu-
guese budget, as well as the Portuguese peasant, always re-
lied greatly on those monthly remittances from Brazil. With 
the crisis they steadily dwindled. Then astute Dictator Sala-
zar, having devalued the currency and tied it to depreciated 
sterling, hit on the idea of building Estoril to attract tourists 
from abroad.

There is a charming terrace café over the beach, a luxu-
rious casino, and a beautiful hotel with a really modern bar. 
[…]

A fine motor-road and an electric railway join Estoril to 
Lisbon. It is an exile’s Eden. The Spanish grandees, counts, 
marquises and dukes have fallen in love with Estoril. In their 
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beautifully cut English clothes they fill the casino every night, 
sit in the terrace café in the afternoons, sunbathe […] in the 
mornings. […]

Do not think the exiles are inclined to portly middle-age 
because the young men are all away at the front fighting to 
save Spain from the Red terrror. Indeed, no. You may see 
plenty of young people in Estoril and Lisbon.

Some of them are simply exquisites who have only 
the brains and beauty and a carefully calculated fraction 
of their wealth to give to the cause. Others, the bronzed, 
square shouldered ones, are officers on leave from Franco’s 
forces. Or else they are part of the foreign headquarters of 
the Spanish Phalanx, the Fascist organization. Or they work 
in one or other rebel civil and military institutions in Lisbon. 
(Idem: 38-40)

Fox, que, tal como afirmámos, enverga alternadamente a 
máscara do turista e a do jornalista que pretende entrevistar 
Salazar, está, contudo, permanentemente consciente dos peri-
gos que rodeiam a sua arriscada missão e receia a todo o mo-
mento encontrar-se sob discreta vigilância policial, pois, muito 
embora o seu disfarce seja em larga medida eficaz, o seu passa-
porte britânico ostenta numerosos e pouco discretos vistos de 
entrada e estada na União Soviética (Fox 12). O autor refere-se, 
a dado passo, à figura do taxista estrábico, que suspeita ser um 
agente da polícia política, propositadamente encarregado de se-
guir atentamente os seus passos (idem: 74).

A sua breve deslocação ao Estoril, que Fox declaradamente 
aproveitou para disfrutar de alguns momentos de lazer, reveste- 
-se de algum mistério, já que os verdadeiros motivos que aí o 
conduziram nunca são efectivamente revelados. Para além de 
uma sucinta descrição daquela localidade, o autor alude igual-
mente a um curioso episódio, precisamente ocorrido à beira-mar. 
Assim, enquanto deambulava pela praia, um jovem português 
vem subitamente ao seu encontro e dirige-se-lhe em esperan-
to, a “língua da solidariedade internacional”14, recorrendo em 
simultâneo a algumas palavras em francês. Durante algumas 
horas os dois conseguem manter um diálogo, tendo o nosso au-
tor vindo a descobrir que o seu interlocutor era afinal um jovem 
oficial do exército, um sargento que estaria a concluir o serviço 
militar. Ao longo dessa tarde, entre banhos de mar e chávenas 

14 No original “the language of international solidarity” (idem: 73).
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de chá, os dois conversam demoradamente acerca do esperan-
to, língua que se aprendia livremente na “Rússia soviética”15, 
tendo o jovem militar aludido com frequência à União Soviética 
e ao Comunismo e deixado o viajante relativamente intrigado 
quanto às suas efectivas simpatias políticas.

Deste modo, Fox chega a tomá-lo por um agente provocador, 
pois o porteiro do hotel soubera antecipadamente que o autor 
tencionava deslocar-se ao Estoril e quem o conduzira àquela 
localidade fora o motorista estrábico, suposto agente policial.  
Por esse motivo, o viajante decide assumir uma postura pru-
dente e defensiva, nunca revelando as suas verdadeiras opi- 
niões e perspectivas acerca da situação política internacional e 
do regime português, temendo certamente ser descoberto e pôr 
em risco a sua missão secreta (idem: 73-75). Porém, Fox acaba, 
com alguma ironia, por afastar tal hipótese, considerando não 
ser plausível que a polícia secreta autorizasse os seus agentes 
a aproximarem-se do alvo da sua investigação envergando um 
simples fato-de-banho:

I wondered for a time if he might be a provocateur, for 
the hotel porter knew the day before that I should be in Es-
toril that afternoon, and I had driven there in his taxi with 
the cross-eyed chauffeur, Anyhow, I had my job to do in 
Lisbon, so could take no risks. In any case, it is quite out 
of character with secret police in any country to allow their 
agents to wear only bathing drawers when approaching a 
victim. Moreover, they would surely have chosen someone 
who spoke English or French. (Idem: 74)

Ralph Fox confessa, a este mesmo propósito, ter enviado um 
artigo para o jornal inglês no qual colaborava, relatando este 
curioso episódio. Por mera coincidência (ou talvez não), uma se-
mana volvida sobre a publicação do seu texto nas páginas desse 
órgão de imprensa britânico, cujo título é ocultado, o governo 
viria a proibir o ensino do esperanto em Portugal e a confiscar 
das livrarias todos os manuais que ensinavam tão subversivo 
idioma (idem: 74-75).

As restantes observações com que o autor preenche boa 
parte do seu relato estão eivadas de uma forte carga ideológi-
ca, revestindo-se de interesse predominantemente sociológico 
e histórico. O tom a que recorre, quando lança contundentes 

15 Cf. com o texto original: “in Soviet Russia” (idem: 74).
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críticas à política social, educativa, económica e financeira do 
governo português, é profundamente irónico, mordaz e crítico.  
Se o mito de Salazar, enquanto génio financeiro é, como já tive-
mos oportunidade de afirmar, habilmente desmontado por Fox, 
são igualmente sistemáticas as denúncias das situações de po-
breza e miséria visíveis na capital portuguesa. Deste modo, o 
viajante fala-nos de problemas sociais pungentes como a polí-
tica de emprego, o trabalho infantil, a prostituição, o analfabe-
tismo e a ausência de uma política educativa adequada a um 
estado moderno, não deixando obviamente de criticar a política 
de obras públicas do Estado Novo.

Mas são sobretudo as suas mordazes observações acerca 
das políticas social, laboral e de costumes do governo de Oli-
veira Salazar, surgidas no derradeiro capítulo da sua narrativa, 
intitulado “Reality and Illusion”, que cativam a atenção do lei-
tor. Em simultâneo, o viajante denuncia a exploração do traba-
lho infantil, que considera ser prática comum no nosso país, e 
outro tipo de actividade que, na sua óptica, se lhe encontra pa-
radoxalmente associada – a prostituição. Fox aproveita o ensejo 
para ridicularizar as opiniões formuladas pelo poeta francês Paul  
Valéry acerca das ditaduras fascistas e da sua pretensa benevo-
lência e preocupação com o bem-estar da infância, acusando o 
regime português de manifesta hipocrisia (idem: 67-68).

Em Lisboa, diz-nos o viajante, as crianças são realmente im-
portantes, pois são frequentemente a única fonte de rendimen-
tos para as suas famílias. Embora Fox afirme existirem leis que 
proíbem o trabalho infantil em Portugal, na prática estas não 
eram cumpridas, sobretudo nalguns ramos de actividade indus-
trial, nos quais este tipo de mão-de-obra se revelava essencial. 
Também nos sectores da restauração e da hotelaria esta prática 
se encontrava, no dizer do viajante, amplamente disseminada 
(idem: 67). Assim, nos hotéis era frequente serem empregadas 
crianças como operadores nos elevadores, até horas bastante 
tardias. Também os clubes nocturnos ofereciam emprego a jo-
vens rapazinhos encarregados de levar mensagens escritas das 
“acompanhantes ou parceiras de dança”16 que aí trabalhavam 
aos seus clientes. A propósito do fenómeno da prostituição o 
autor acrescenta, logo em seguida e na sequência destas alega-
ções, que em Portugal era então possível a uma adolescente de 
apenas catorze anos ingressar num bordel. Como é evidente, o 
viajante aproveita de imediato o ensejo para desferir novos ata-

16 No original “dancing partners” (idem: 67).
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ques ao regime português, acusando-o, implicitamente, de hi-
pocrisia. Para Fox a crua realidade social do nosso pais contras-
tava de modo paradoxal com os princípios e valores instituídos 
pelo regime e nomeadamente a sua acérrima defesa da família 
como bastião moral e núcleo central da sociedade:

There are excellent laws about the employment of chil-
dren, excellent save that they do not cover those industries 
where child labour is most exploited. Chief of these is the 
hotel and restaurant industry. Tired, pale-faced little boys 
in uniform operate the lifts in Lisbon’s hotel till after mid-
night, having been on duty since early in the morning.

Lisbon’s night-clubs provide a thrilling entry to life for 
Lisbon’s little boys. It should be explained that in Portugal 
Dr. Salazar, the Church, and custom all decree that wom-
an’s place, both day and night, is the home. So the only 
women in the capital’s night-clubs are the quiet and docile 
prostitutes who “work” there as dancing partners. The Por-
tuguese have a courteous notion that it is immodest for a 
woman, even a prostitute, to approach a man directly, so 
in the night-clubs dozens of little page-boys carry messages 
from girls to the men customers. They start their work about 
midnight and finish at five or six in the morning.

When the League of Nations Commission into the White 
Slave traffic visited Lisbon it discovered that out of the total 
number of prostitutes registered, 1,721, or about forty per 
cent, were under 20. One madame told the Commission: 
“Portugal is the only country I know where a girl of fourteen 
can get into a house.” When asked: “ Don’t the parents ob-
ject?” she replied: “They brought them to me. The girls give 
all their money home.”

This was in 1924. But if the Commission were to visit 
Lisbon again they would not find things greatly changed, 
only a little less public. The boys in the cabarets, the girls in 
the brothels, still “give all their money home.” They have to, 
or the family would starve and Dr. Salazar believes that the 
family is the basic unit of society. (Idem: 67-68)

Quer concordemos ou eventualmente discordemos das opi-
niões de Ralph Fox ou do forte cunho ideológico e panfletário 
que imprime ao seu relato, ele constitui, sem dúvida, uma lei-
tura imprescindível para qualquer leitor que se interesse pela 
história portuguesa contemporânea e queira conhecer a face 
mais negra e oculta do regime de Oliveira Salazar. Trata-se so-
bretudo de uma narrativa que nos surpreende pela frontalidade 
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das afirmações, bem como pela firmeza, convicção e coerência 
reveladas pelo autor.

Desenganem-se por isso todos aqueles que julgarem poder 
vir a encontrar nas páginas deste relato componentes como es-
pionagem, acção e violência, que fariam certamente as delícias 
dos apreciadores deste género de narrativas. 

Por todos os motivos aqui enunciados julgamos que esta 
narrativa merece ser atentamente percorrida pelo olhar crítico 
e distanciado dos leitores do início deste novo século, setenta 
anos volvidos sobre a sua publicação em Londres pela editora 
Lawrence and Wishart e sobre a morte de Ralph Fox, em com-
bate por um ideal nos campos da Andaluzia.
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CETAPS

I

Our perception of life is a narrative perception. We narrativ-
ise experiences, memories, and remember what happens to us 
and what we do narratively. H. Porter Abbot declares:

 
Narrative existed long before people gave it a name and 

tried to figure out how it works. It comes to us so naturally 
that, when we start to examine it, we are a bit like Monsieur 
Jourdain in Molière’s Le bourgeois gentilhomme, who discov-
ered he had been speaking prose all his life without knowing 
it. (Abbot: 2008: xv)

The discovery of narrative’s relevance in everyday life is rela-
tively recent. Narrative theory is a concept that is originally con-
nected to French structuralism, especially during the late 1960’s 
and 1970’s. During that period, it consisted mainly of the appli-
cation of linguistic models of analysis to literature. Major names 
of this first stage of narratology are Claude Bremond, A. J. Grei-
mas, Tzvetan Todorov, Roland Barthes (in his structuralist phase) 
and Gérard Genette. The work of Mieke Bal, Seymour Chatman, 
Gerald Prince and Jonathan Culler follows these same lines. 

In the 1980’s the field of narratology opened up because of 
the application of the narrative theory’s concepts to the fields 
of social and human sciences. Significant texts of this phase 
are Peter Brooks’ Reading for the Plot in 1984, Paul Ricoeur’s 
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philosophical work, in particular Time and Narrative (1984-88), 
and Donald E. Polkinghorne’s Narrative Knowing and the Hu-
man Sciences (1988).

Cognitive theory, whose major theorists are Mark Turner, 
Alan Palmer and David Herman, considers narrative as a mode 
of explanation, a means for the study of identity and for mak-
ing sense of experience; narrative is the method by which life is 
perceived and understood.1

In The History of the Siege of Lisbon,2 Raimundo Silva seems 
to follow this principle to the letter. His life is one that is lived 
mainly through books, requiring no great exertion of himself 
to actively live or dare. In connection with this notion, Mark 
Turner’s concept of projection is very important: 

“Story is a basic principle of mind. Most of our experience, 
our knowledge and our thinking is organized as stories. The 
mental scope of story is magnified by projection – one story 
helps making sense of another.” (Turner: 1996: v) 

Narrative imagining – story – is the fundamental instru-
ment of thought. [...] It is our chief means of looking into the 
future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a 
literary capacity indispensable to human cognition gener-
ally. [...] Parable begins with narrative imagining – the un-
derstanding of a complex of objects, events, and actors as 
organized by our knowledge of story. It then combines story 
with projection: one story is projected onto another. The es-
sence of parable is its intricate combining of two basic forms 
of knowledge – story and projection. This classic combina-
tion produces one of our keenest mental processes for con-
structing meaning. (Turner: 1996: 4-5)

According to the principle of projection, not only do we per-
ceive, understand and communicate our life experiences and 

1 Film and literary theorist Edward Branigan states: “One of the important ways we 
perceive our environment is by anticipating and telling ourselves mini-stories about that 
environment based on stories already told. Making narratives is a strategy for making 
our world of experiences and desires intelligible. It is a fundamental way of organizing 
data.” Edward Branigan, Narrative Comprehension and Film (London: Routledge, 2004), 
p. 1. This concept proves to be important in film making and film assessing because film 
is an audio-visual projection of life in motion. It has to be made believable to the point 
that it has enabled the audience to experience it as a possible “real life” experience.

2 I will refer to the novel as HSL from now onwards. The English translation of the 
excerpts of the novel are by Giovanni Pontiero.
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thoughts through narrative, we also learn to live and cope with 
real life situations by essaying them narratively in our minds, or 
experiencing them second hand via fiction. Projection does not 
guarantee we will do the right thing, or the thing we planned to 
do when face to face with the situation, nor is it meant to. It is 
only meant to allow us to best prepare to face a real situation. 
This is best described by example.

The following excerpt describes how Raimundo imagines 
what he will say, how Maria Sara will react. It is a projection in 
the sense that it is one of the many ways the conversation may 
go when it actually takes place. Even though when he phones 
the next day the circumstances have predictably changed and 
the conversation could never go as imagined/planned, Raimun-
do “practises” so that he may know what to say when the time 
comes.

Contra os seus hábitos de homem poupado, voltou para 
casa de táxi, e o caso, verdadeiramente, não era para menos, 
porquanto lhe tardava o momento de poder sentar-se à se-
cretária, puxar o telefone e marcar o número de Maria Sara, 
dizer, Soube que tem estado doente, espero que não seja 
nada de cuidado, o romance entreguei-o ao Costa, estimo as 
suas melhoras, tem razão, é que para adoecer basta ter saú-
de, a frase é estúpida, que lhe havemos de fazer, pelo menos 
metade das coisas que dizemos são pouco inteligentes, não, 
o Costa não me deu outro trabalho, ora, não tem importân-
cia, aproveito para descansar, sim, descansar, arrumo uns 
papéis, dou balanço à vida, é um modo de falar, evidente-
mente, o que faço é pensar que estou a pensar na vida e não 
estou a pensar em coisa nenhuma, mas não lhe vim telefo-
nar para a aborrecer com os meus problemas e dificuldades, 
de viver, claro, desejo que melhore rapidamente, espero vê-la 
em breve na editora, adeus. (Saramago: 1989: 217)3

3 “Contrary to his habitual thriftiness, he returned home by taxi, no great surprise, 
for he could not wait to get back to his desk, pick up the telephone and dial Maria Sara’s 
number, tell her, I hear you were ill, I trust it’s nothing serious, I’ve just delivered the 
novel to Costa, I’m glad to know you’re feeling better, you’re right, you have to be healthy 
to succumb to illness, a silly expression, but that’s life, at least half the things we say 
don’t make much sense, no, Costa hasn’t given me any more work, well, it doesn’t re-
ally matter, I need a rest, yes, a rest, so that I can put my papers into some order, sort 
out my life, in a manner of speaking, obviously, what I do is to think that I am thinking 
about life and I’m not really thinking about anything, but I didn’t mean to bore you with 
life, I wish you a speedy recovery and hope to see you back at work soon, goodbye for 
now.” (Saramago: 2000: 191)
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Rhetorical narrative theory, whose major theorists are Peter 
Rabinovitch and James Phelan, argues that as well as under-
standing life and the cosmos in general through narrative, it is 
essential to share one’s views and experiences by telling about 
them. To do so, people use narrative. Thus narrative has to be a 
common ground where people meet, a code which allows them 
to interact with and understand each other, a code all have to 
grasp and master in order for communication to happen. Ac-
cording to these theories, narrative is therefore a tool of percep-
tion for the interpretation, understanding and handling reality 
in general and the building up of identity, which is operated by 
the (re-)telling of structured stories, real or imaginary. Hence, 
narrative is a tool for the interpretation, understanding and 
handling of reality in general on which ultimately lies the basis 
for the building of individual, cultural and national identity.

The realisation that an author writes to an implied reader, 
the reader s/he imagines as the receiver of her/his work, pre-
supposes that the author makes assumptions about the reader 
which are more or less evident in any given narrative. When 
telling events we adjust the telling – vocabulary, expressions, 
style – to the situation and the audience to whom the tale is 
targeted. On the other hand, when reading a text, the read-
er sees what assumptions are made about themselves – and 
about the characters and the events in the diegesis. There is 
then a dialogue between author and reader – or implied author 
and implied reader, as appropriate – established through the 
narrative itself. The narrative code allows both parties to un-
derstand each other and to interpret the manipulation of the 
assumptions each makes about the other. This is an important 
aspect of the narrative construction process and happens not 
only during the creation – writing – of a narrative, but also dur-
ing its re-creation – reading – by the reader when interpreting 
the final text.

If the reader feels themselves implied in the text: am I the 
right reader for this text, which is to say, do I have all the know- 
ledge and tools to understand and interpret this text, then the 
author was able to reach this particular reader and the latter is 
able to make sense of the text and the manipulations the author 
used. As such, when reading or viewing any narrative, although 
the question isn’t asked in so many words, the text is probing 
the audience to see if it works for that particular reader. i.e. am 
I the text for you?

What is, then, narrative manipulation? In one word, it is the 
use of the assumptions and pre-conceptions, even prejudices 
which will pre-dispose the reader of a text to interpret it in one 
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way or another. These assumptions are often determined by the 
social constructs ruling the targeted audience of a text.

 An example of narrative manipulation could be, for in-
stance, Diana Wynne Jones start of Howl’s Moving Castle: “In 
the land of Ingary, where such things as seven-league boots and 
cloaks of invisibility really exist, it is quite a misfortune to be 
born the eldest of three. Everyone knows you are the one who 
will fail first, and worst, if the three of you set out to seek your 
fortunes”. (Jones: 1996: 9)

The author, through the narrator, appeals to the know- 
ledge and narrative experience of the reader with fairy-tales. 
The reader should recall all those tales in which three siblings 
seek their fortune and how the eldest never does well. But this 
is manipulated in such a way that from the start the reader 
expects the general rule they are invited to recall to be broken: 
the protagonist must be the eldest of three, go out to seek their 
fortune and succeed.

However, if in D.W Jones I think she explicitly appeals to 
previous knowledge of fairy-tales, in Saramago’s novel I do not 
think he is appealing to former knowledge of a certain genre, 
or even of the historical events in question. He provides all the 
historical information the reader needs in the comments and 
research Raimundo does while preparing to write his version of 
the siege of Lisbon. The reason for his re-creation of the siege 
is never quite clear, except as a narrative device that prompts 
the plot of the novel. Raimundo seems to commit the treacher-
ous act of altering the text he is proof-reading just for a whim. 
He does not alter to replace the truth where it is not found in 
the text: he found plenty of historical inaccuracies in the text. 
Instead what he decides to alter is a proved fact: the crusaders 
not only helped the Portuguese to besiege and conquer Lisbon, 
but were essential to the victory won in 1147. Without the cru-
saders, the Portuguese were outnumbered and had no hope of 
victory.

Therefore the narrative manipulation in The History of the 
Siege of Lisbon is not in the assumptions about historical events, 
but at other levels, namely the very ability of the reader to inter-
pret and translate a text devoid of the usual visual signposts of 
written language, such as speech markers. Note the example:

Olá, disse, ele respondeu, Olá, e os dois ficaram no cor- 
redor estreito, um pouco sombrio, agora que a porta se fe-
chou. Raimundo Silva acendeu a luz murmurando, Des-
culpe, como se tivesse adivinhado um pensamento a Maria 
Sara, suspicaz e equívoco, O que tu queres é aproveitar-te 
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do escuro, julgas que não te percebo, na verdade começa 
mal a tão desejada visita, estes dois que ao telefone tantas 
vezes foram inteligentes e brilhantes, até agora não disse-
ram mais que Olá, custa a acreditar depois das promessas 
implícitas, do jogo das rosas, destes corajosos passos que 
ela deu, quem sabe se não estará desiludida com a maneira 
como a recebem. (Saramago: 1989: 258)4

Saramago’s own style of writing assumes that the reader is 
capable of interpreting the text using his or her previous narra-
tive experiences. The reader is furthermore assumed to be able 
to understand when (and which of) the characters are speaking, 
when it is the voice of the character and not that of the narra-
tor which is speaking. The latter, however, is very difficult at 
many points in the text. For instance, in the example above, is 
it the narrator commenting on the characters’ actions or is it 
Raimundo thinking about their situation? I do not think the dif-
ficulty comes from a carelessness in Saramago’s writing, or that 
it is because he presumed and expected too much of the reader, 
but Saramago is rather playing with the very fact that his style 
makes it extra difficult to differentiate narrator and protagonist. 
He is inviting the reader to participate more in the text and he 
does so by the use of the “we” pronoun. The narrator is saying: 
You and I are telling this story together, we are seeing it hap-
pening together. “We” is a subtle way of writing a second person 
narrative.

II

Raimundo Silva, the protagonist of HSL, is a proofreader. 
The job, by definition, implies a certain passivity on the part of 
the conscious careful professional. Raimundo is not expected to 
comment on the literary quality or on the accuracy or truthful-
ness of the books he proofreads.

4 “Hello, she said, Hello, he replied, and both of them lingered in the narrow pas-
sageway, rather gloomy now that the door is closed. Raimundo Silva switched on the 
light, murmuring, Excuse me, as if he had divined a suspicious and equivocal thought 
going through Maria Sara’s mind, What you want is to take advantage of the dark, you 
think I don’t see through you, frankly this much desired visit has got off to a bad start, 
these two who could be so intelligent and witty on the telephone, have said nothing to 
each other so far apart from, Hello, it is difficult to believe that after so many implicit 
promises, this game of roses, these courageous steps she had taken, who can tell wheth-
er she is disappointed at the manner in which she is received.” (Saramago: 2000:230)
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His life is simple and with well established dusty routines. 
Most of these experiences seem to have been gained through 
“projection”, as mentioned above. He does not take action and 
does not exert himself to get involved in society. He has gained 
a considerable knowledge of narrative and of how to write a 
book, but he says of himself “mas eu, confesso-lhe, para a 
criação literária nunca tive jeito” (Saramago: 1989: 16).5 This 
declaration is ironic, considering what the rest of the novel 
relates.

Literature plays an important role in the formation of iden-
tity. In HSL Raimundo’s own life is shaped by narrative crea-
tion. Though Raimundo is, in fact, himself a fictional character 
he represents real people. The role of literature in the formation 
of identity is not new. Children are educated to understand life 
as a narrative by the way we deal with them. The stories we 
tell our children build their characters, inform their concepts 
of right/wrong, truth/lies, good/evil, etc. Part of these concepts 
are imparted very often by the way we tell the stories. Literature 
has formed not only Raimundo’s own character but has also 
provided him with the knowledge which he needs to re-write, 
re-imagine, re-create the history of the siege of Lisbon and with 
that his own life. Raimundo has come to the stage in which he 
questions what has been taught, though. He does not believe, 
for instance, Dom Afonso Henriques had the right education to 
be able to proffer the speech which persuaded the crusaders to 
help the Portuguese to conquer Lisbon. 

Raimundo knows that the narrative expectations of the au-
thorial audience, even in a history book, need to be met. These 
expectations are part of the assumptions the author makes 
about the reader and the reader makes about the author, which 
is why we need to talk of an implied author and an implied 
reader. The expectations include the socio-cultural prejudices of 
the targeted audience, which the author needs to take into ac-
count and which the author themselves cannot escape as they 
are part of their own identity. These assumptions are, or can be, 
manipulated and worked by the author, but also help making 
the narrative intelligible to the readers in general.

(...) repare-se no que escreveu o historiador, No alto do 
castelo o crescente muçulmano desceu pela derradeira vez 
e, definitivamente, para sempre, ao lado da cruz que anun-

5 “but I must confess that I never had any talent for literary creation,” (Saramago: 
2000: 7)
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ciava ao mundo o baptismo santo da nova cidade cristã, 
elevou-se lento no azul do espaço, beijado da luz, sacudi-
do das brisas, a despregar-se ovante no orgulho da vitória, 
o pendão de D. Afonso Henriques, as quinas de Portugal, 
merda, e que não se cuide que a má palavra a dirige o re-
visor ao nacional emblema, é antes o legítimo desabafo de 
quem, tendo sido ironicamente repreendido por ingénuos 
erros da imaginação, vai ter de consentir que passem a sal-
vo outros não seus quando o que lhe está a apetecer, e com 
justo direito, é lançar nas margens do papel uma chuva de 
indignados deleatures, porém, já sabemos, não o fará [...] 
Raimundo Silva ainda pousou o bico da esferográfica sobre 
as quinas, mas logo pensou se dali as tirasse, e ao crescen-
te, seria como um terramoto na página, tudo viria abaixo, 
história sem remate a condizer com a grandeza do instante, 
e esta lição é muito boa para instruir-se a gente sobre a 
importância duma coisa que, à primeira vista, não passa de 
um pedaço de pano (...) (Saramago: 1989: 41-42)6

If the way a story is told matters, it is also true that simply 
telling it matters. Maria Sara suggests that Raimundo writes 
his own version of the history of the siege of Lisbon. Literature 
is often the answer to the question “what if?” What if the cru- 
saders had not helped the Portuguese? What if history is lying 
and things did not happen as we think we know them?

Telling seems to be an intrinsic part of our lives. Sharing our 
thoughts and experiences is as natural as speech itself. James 
Phelan says: “But for almost all of us living and telling are inex-
tricably connected: we make sense of our experiences through 

6 “note what the historian wrote, On the summit of the fortification, the Moslem 
moon made its final descent, and definitively and for evermore, alongside the cross 
which announced to the world the holy baptism of a new Christian city, slowly rising 
into the blue sky above, kissed by light, tossed by the breeze, the standard of Dom 
Afonso Henriques which bears the five shields of the Portuguese coat of arms is proudly 
unfurled in jubilant triumph, shit, and do not imagine that the proof-reader is insulting 
the national emblem, on the contrary this is the legitimate outburst of someone who, 
having been ironically reprimanded for inventing ingenuous errors, will have to allow 
the errors of others to pass, when what he is tempted to do, and rightly so, is to fill the 
margins of the page with a flurry of indignant deleaturs, however, we know he will do 
no such thing [...] The tip of Raimundo Silva’s biro was still poised over the shields in 
the coat of arms, but then he thought that if he were to remove them and the crescent, 
it would provoke an earthquake on the page, everything would come crashing down, 
an inconclusive history in keeping with the greatness of the moment, and this is an 
excellent way of teaching people the importance of something which, at first sight, 
appears to be nothing other than a piece of cloth in one or more colours” (Saramago: 
2000: 31-33)
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the stories we tell about them, even as those stories influence 
our future experiences.” (Phelan: 2004: ix)

In Raimundo’s case, however, telling was not his main oc-
cupation until the day he decided to say something. And in this 
way his own narrative transforms him and his own life.

III

Gerson Luiz Roani says the following:

Registram os relatos históricos que a conquista de Lisboa  
se configurava a Afonso Henriques como uma hipótese re-
mota, por causa da posição geográfica da cidade, dificultan-
do o acesso de tropas, a grande quantidade de defensores e 
os reduzidos contigentes militares arregimentados pelo rei 
português. 

O quadro se tornou favorável ao rei português graças às 
Cruzadas que ocorriam na Europa no século XII. Observe-se, 
nesse sentido, que o romance de José Saramago atinge e ra-
sura o detalhe histórico considerado fundamental para que a 
submissão se Lisboa se efetuasse com sucesso: a ajuda dos 
cruzados. Na nova versão da história do cerco de Lisboa, nas-
cida do engenho de Saramago, a recuperação de Lisboa das 
mãos muçulmanas é uma tarefa de única e exclusiva respon-
sabilidade dos portugueses sitiadores. (Roani: 2002:101-102)7

Raimundo was keenly aware of the role of the crusaders (or 
so we deduce from the vast amount of historical information 
he possesses or consults from books he owns). Why did he add 
the negative, denying the Portuguese that precious help? Why 
did he do it by altering the king’s speech in such a way that 
it is almost rude? Maria Sara asks Raimundo Silva why and 
Raimundo does not have an answer for her.

7 The historical documents tell that the conquest of Lisbon was only a remote 
chance for Afonso Henriques, because of the geographical situation of the city which 
made the access by troops difficult and the large numbers of defenders and reduced 
numbers of soldiers of the Portuguese king’s armies. The situation became propitious to 
the Portuguese king thanks to the Crusades which were taking place in Europe in the 
twelfth century. Note, in this respect, that José Saramago’s novel strikes at and demol-
ishes the fundamental historical detail that allowed for the submission of Lisbon to take 
place with success: the help of the crusaders. In the new version of the history of the 
siege of Lisbon, born of Saramago’s genius, the recovery of Lisbon from Moorish hands 
is accomplished solely by the Portuguese besiegers. (My translation)
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É um disparate, insiste Raimundo Silva como se estives-
se a responder-nos, não farei semelhante coisa, e por que a 
faria, um revisor é uma pessoa séria no seu trabalho, não 
joga, não é prestidigitador, respeita o que está estabelecido 
em gramáticas e prontuários, guia-se pelas regras e não as 
modifica, obedece a um código deontológico não escrito mas 
imperioso, é um conservador obrigado pelas conveniências 
a esconder as suas voluptuosidades, dúvidas, se alguma vez 
as tem, guarda-as para si, muito menos porá um não onde 
o autor escreveu sim, este revisor não o fará. (Saramago: 
1989: 49)8

Later on, Raimundo will say that his purpose is achieved 
when a certain man meets a certain woman, it being left uncer-
tain whether he means the characters of the new history of the 
siege of Lisbon, or himself and Maria Sara. This is not likely, 
because he had not met Maria Sara and he did not know he was 
going to write the alternative – and fictional – history. On the 
other hand, the author Saramago, the implied author and the 
narrator all knew that Raimundo will meet someone. Could it 
be that the reader is being told the only reason for Raimundo’s 
action is narrative strategy – so that he can meet someone, so 
that there is a plot?

Be that as it may, the narrator, who is sometimes so hard 
to distinguish from Raimundo himself, distances itself from the 
character and comments on his actions:

Mas esta batalha, desgraçadamente, vai ganhá-la Mr 
Hyde, percebe-se pela maneira como Raimundo está a sor-
rir neste momento, de pura malignidade, desapareceram- 
-lhe do rosto todos os traços do Dr. Jekill, é evidente que 
acabou de tomar uma decisão, e que má ela foi, com a mão 
firme segura a esferográfica e acrescenta uma palavra à pá-
gina, uma palavra que o historiador não poderia ter escrito 
nunca, a palavra Não, agora o que o livro passou a dizer é 
que os cruzados Não auxiliarão os portugueses a conquistar 
Lisboa, assim está escrito e portanto passou a ser verdade, 

8 “Never would I do such a thing, and why should I, a proof-reader takes his work 
seriously, he does not play games or tricks, he respects what has been established in 
grammars and reference books, he is guided by the rules and makes no attempt to mod-
ify them, he obeys an ethical code which is unwritten but sacrosanct, he must respect 
tradition, observe the conventions, and suppress his private inclinations, any doubts he 
may have, he keeps to himself and, as for putting a no where the author wrote yes, this 
proof-reader simply would not do it.” (Saramago: 2000: 40)
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ainda que diferente, o que chamamos falso prevaleceu sobre 
o que chamamos verdadeiro, tomou o seu lugar, alguém te-
ria de vir contar a história nova, e como. (Saramago: 1989: 
49-50)9

And Raimundo tells the new story, even though he keeps 
telling Maria Sara that the idea is absurd. I would like to stress 
the words of the narrator: “assim está escrito e portanto passou 
a ser verdade”.10 The meaning of this is important. Is Saramago 
implying that anything that is written is true? In a way, this is 
so. The new history, which is fiction, provides a new perspective 
on the medieval Portuguese, a look from a twentieth-century 
Portuguese and the possibility of seeing the reality of the coun-
try with new eyes. In 1147 the Portuguese nationality was still 
in formation. It is also doubtful that the characteristics that 
distinguish the Portuguese today were the ones that charac-
terised them in the twelfth century. Raimundo transforms the 
Portuguese of the siege of Lisbon into modern Portuguese, but 
more independent, determined to change history, even without 
the support of the foreign strength the crusaders represented, 
help on which Portugal as a nation seems to still be dependent 
on in many ways.

Maria Sara tells Raimundo:

Não falemos do meu desvio, Ainda que não falássemos 
mais dele, ainda que este exemplar levasse, também ele, a 
errata que está em todos os outros, ainda que esta edição 
fosse inteiramente destruída, mesmo assim, o Não que na-
quele dia escreveu terá sido o acto mais importante da sua 
vida (Saramago: 1989: 110)11

9 “But unfortunately it is Mr Hyde who will win this battle, as is clear from the smile 
on Raimundo Silva’s face and a look of utter malevolence we would not have expected 
of him, all traces of Jekyll have gone from his face, he has obviously taken a decision, 
and such a bad one, he holds his biro with a steady hand and adds a word to the page, 
a word to the page, a word the historian never wrote, that for the sake of historical truth 
he could never have brought himself to write, the word Not, and what the book now says 
is that the crusaders will Not help the Portuguese to conquer Lisbon, thus it is written 
and has come to be accepted as true, although different, what we could call false has 
come to prevail over what we would call true, falsehood has replaced the truth, and 
someone would have to narrate the history anew, and how.” (Saramago: 2000: 40)

10 Note on the translation: the sentence in Portuguese suggests that because it is 
written is has become the actual truth, whereas the translation says it is “accepted” as 
true, which is different.

11 “Let’s say no more about my deviation, Even if we were never to mention it again, 
even if this copy I’ve just given you were to carry the same erratum as all the others, 
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Narrative has the power to transform the reader by giving 
them new thoughts, new perspective, new experiences. Abbott 
says there is an automatic “human tendency to insert narra-
tive time into static, immobile scenes [...] We want to know not 
just what is there, but also what happened”. (Abbott: 2008: 7) 
An image triggers the imagination, a sentence like “os cruzados 
Não auxiliarão os portugueses” also triggers the imagination. 
And Raimundo Silva shows us that as soon as he starts think-
ing about the idea. Why wouldn’t the crusaders help? Almost 
cynically, he says it cannot be because of the climate, which 
was excellent, or because of the lack of food, because the land 
around Lisbon was fertile and rich in provisions. Cynically be-
cause it seems to be the sole attraction of the city, judging by 
the tourism appeals: 

Que motivo tenha sido o tal [...] Uma primeira hipótese 
poderia ser o clima, mas essa imediatamente cai pela base, 
não se sustenta, pois é por de mais sabido que os estrangei-
ros, sem excepção, adoram este rico sol, estas brisas suaves, 
este céu de incomparável azul, basta reparar que estamos 
em fins de junho, ontem foi o dia de S. Pedro, e eram cidade 
e rio uma glória só. (Saramago: 1989: 126)12

Raimundo did what he did because he could not help it. 
His passive days had to come to an end and he had to take ac-
tion and engage with life, rather than watch it go by and live 
by projection alone. What makes the new version true is that it 
needs telling and Raimundo will, by writing the new history of 
the siege of Lisbon, start on the path of initiation and delivery 
the hero of narrative is supposed to follow. And as Raimundo 
writes, he himself is transformed and re-created.

The creative process is shown to the reader step by step and 
the style in which HSL is written is essential to show the work-
shop of the writer and for the reader to understand the changes 
in Raimundo Silva.

even if this edition were to be completely destroyed, even so, the Not you slipped in that 
day will prove to be the most important act in your life,” (Saramago: 2000: 96)

12 What that motive might have been [...] the first hypothesis to come to mind is 
climate, but this can be ruled out at once for, as we all know, foreigners, without excep-
tion, adore this warm sunshine, these gentle breezes, this incomparable blue sky, you 
only have to consider that we are already in late June, yesterday was the Feast of St. 
Peter, and the city and the river were one and the same glory.” (Saramago: 2000: 111)
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IV

Free indirect style, stream of consciousness and free direct 
style are narrative concepts which are close. It is important to 
understand them to understand HSL.

[The] fluid adaptation of the narrator’s voice in a kind 
of ventroloquism of different voices, all done completely 
without the usual signposts of punctuation and attribution, 
while maintaining the grammatical third person, is called 
free indirect style (or free indirect discourse). The author 
simply allows a character’s voice or thoughts momentarily 
to take over the narrative voice. [...] “Stream of conscious-
ness” is a phrase first used by William James in 1892 to 
describe the way we experience consciousness (as a con-
tinual stream of associated thoughts, without rational or-
dering and permeated by changing feelings). [...] Interior 
monologue is more thoroughly given over to a character’s 
stream of consciousness. It is therefore considered direct 
rather than indirect, and often characterized by a variety of 
innovative techniques. (Abbott: 2008: 77, 78)

These techniques intermingle in HSL. Saramago uses mini-
mal punctuation, therefore the signposts that traditionally dif-
ferentiate between one character and another, and between 
characters and narrator, are not there. Saramago uses capital 
letters to indicate the beginning of sentences that are enunci-
ated by a different character, but he changes from the charac-
ter’s speech to the narrator’s without any sign. It is sometimes 
very challenging to understand if the thoughts described are 
the stream of consciousness of Raimundo, or simply the narra-
tor’s own opinions, or even simply free indirect style. Here is an 
example:

O homem novo acabou de comer o queque, agora boche-
cha disfarçadamente o leite para soltar os resíduos que lhe 
ficaram agarrados aos dentes e às gengivas, no aproveitar é 
que está o ganho, ensinavam os nossos bons pais, mas a eles 
não os enriqueceu tão extremada sabedoria, e, tanto quanto 
sabemos, também não foi essa a origem dos chorados bens 
da madrinha Benvinda, que lhe perdoe Deus, se pode.

Faz bem o empregado da leitaria em não dar ouvidos ao 
diz-que-diz. É por de mais sabido que, em caso de tensão in-
ternacional grave, a primeira actividade industrial que logo 
dá sinal de instabilidade e quebra é o turismo. Ora, se a 
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situação, aqui, nesta cidade de Lisboa, fosse efectivamente 
de iminência de cerco e assalto, não estariam estes turis-
tas a chegar, são os primeiros da manhã, em dois carros...  
(Saramago: 1989: 66)13

To decide where in this excerpt the narrator is speaking and 
where he is speaking for Raimundo is problematic. Situations 
like these permeate the whole novel and are part of what makes 
it interesting.

From the start the reader is swept away in the flow of the nar-
rative, the brain stimulated into constant mental activity. There 
are no distractions of punctuation signs to tell the reader to pause 
and have some thoughts of their own while reading at the same 
time. The reader is constantly engaged in the interpretation of 
the text. Nevertheless, as I mentioned already, the reader is ex-
pected to be able to cope with these problems. Saramago’s style 
means that it is a fast narrative, in the sense that the reader must 
go with the flow without pausing too long to decipher common 
things like which character said what. The novel assumes the 
reader has enough narrative experience not to need prompting 
from visual aids, like a well trained orchestra, whose members 
have practised long enough with the conductor to know what he/
she wants without too many movements from the conductor.

Saramago uses this style from the very start of the novel 
to the very end. There are occasional paragraphs, which imply 
some radical change in the subject, or view point, and there 
are some chapter breaks, all the more important because of the 
continuous flow in the narrative. However, the shifts in narra-
tive plans do not obey paragraphs or chapters.

Esta conclusão, que tem tanto de suspensiva como de 
providencial, permite-nos, por hábil mudança do plano nar-
rativo, regressar ao revisor Raimundo Silva no momento pre-
ciso em que está executando um acto de cujos motivos não 

13 “The young man has finished eating his cake and is now unselfconsciously using 
what remains of the milk to rinse out any crumbs still sticking to his teeth and gums, 
waste not want not, as our dear parents would say, but these words of sublime wisdom 
brought them no riches and, as far as we know, this was not the source of lamented 
possessions of Godmother Benvinda, God forgive her if He can. The waiter in the café 
is wise not to pay attention to any gossip. It is well known that when there are serious 
tensions on the international front, the first signs of instability and financial ruin are to 
be seen in the tourist industry. Now if the situation in this city Lisbon were one of im-
minent siege and attack, these tourists would not be arriving, first thing in the morning, 
transported in two buses” (Saramago: 2000: 56-57)
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pudemos inteirar-nos, entretidos que estávamos ao enxun-
dioso exame geral das causas e dos efeitos, afortunadamen-
te interrompido quando ameaçava resvalar para ontológicas 
e paralisantes angústias. (Saramago: 1989: 120-121)14

This passage is a long reflection of the narrator. How much 
of the narrator’s thoughts are actually Raimundo’s is difficult 
to tell. Nevertheless, the narrator says there is going to be a 
narrative plan shift to focus on the protagonist. The narrative 
plan shifts are not always declared by the narrator. Without 
any warning, the reader may be brought from the present time 
to the medieval time of Dom Afonso Henriques, or there will be 
extensive divagations in between actions, whether the stream of 
consciousness of the narrator or interior monologue of Raimun-
do Silva not being clear.

Evidentemente, a Leitaria A Graciosa, onde o revisor ago-
ra vai entrando, não se encontrava ali no ano de mil cento e 
quarenta e sete em que estamos, sob este céu de junho, mag-
nífico e cálido apesar da brisa fresca que vem do lado do mar, 
pela boca da barra. Uma leitaria é, desde sempre, bom lugar 
para saber as novidades, em geral as pessoas não trazem 
muita pressa, e sendo este um bairro popular, onde todos se 
conhecem [...] A cidade está que é um coro de lamentações, 
com toda essa gente que vem entrando fugida, enxotada pe-
las tropas de Ibn Arrinque, o Galego, que Alá o fulmine e 
condene ao inferno profundo, e vêm em lastimoso estado os 
infelizes, escorrendo sangue de feridas e chorando e gritan-
do, [...] E parece, diz o dono da leitaria, que vêm cruzados 
por mar, malditos sejam eles, corre que são uns duzentos 
navios, as coisas desta vez estão feias, não há dúvida, Ai, 
coitadinhos, diz uma mulher gorda, limpando uma lágrima, 
que mesmo agora venho da Porta de Ferro, é um estendal de 
misérias e desgraças (...) (Saramago: 1989: 61-62)15

14 “This conclusion, as providential as it is uncertain, allows us, by means of a 
subtle shift in the narrative plan, to return to the proof-reader Raimundo Silva at the 
precise moment when he is carrying out an act, the motives of which we ignore, dis-
tracted as we were in this exhaustive investigation of cause and effect, fortunately inter-
rupted when it threatened to lapse into the traumas of existence and paralysing Angst.” 
(Saramago: 2000: 105)

15 “Obviously, the Café Graciosa, where the proof-reader is heading for at this mo-
ment, did not exist here in the year one thousand one hundred and forty-seven in which 
we find ourselves, under this June sky, magnificent and warming notwithstanding the 
fresh breeze coming from the sea through the mouth of the straits. A café has always 
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These shifts in the narrative plans contribute to the con-
stant sense of a stream of consciousness. We are led from one 
place to another, one time to the other, one subject to another 
without any warning. Saramago would add here that thoughts, 
like words, are like cherries, when one pulls one, lots of others 
follow. This technique mirrors our thoughts more closely. Al-
though we perceive, understand and interpret life through nar-
rative, although we narrativise everything we can, events and 
thoughts do not follow tidily and neatly in a linear way. Thoughts 
are triggered by the simplest things around us. And they do not 
follow a timeline. Raimundo’s thoughts, particularly since he 
decided to add “not” to that sentence, travel backwards and for-
wards between the twelfth century and the present time. When 
he starts re-writing history, his creative moments are prompted 
unexpectedly and the novel shows that by jumping along with 
him from his reality to his fictional history.

Other authors play with timeline. For example, Michael 
Cunningham’s The Hours (1998), alternates between three time 
plans, and even reality plans. But the sections are neatly sepa-
rated. Ian McEwan’s Atonement tells his story from different per-
spectives, again in alternate sections. The difference in HSL is 
that it is the reader’s job to put events in the right frame boxes. 
Mentally, the reader fits the novel Raimundo is writing, and his 
own story in different boxes. The reader reconstructs the text, 
using the only tool that would allow them to do so – narrative. 
Saramago is challenging us to sit in the middle of the orchestra, 
listen to the symphony of thoughts, reflections and events and 
try to identify the different melodies, the different instruments.

V

The narrator of HCL is rather complex. Mirian Rodrigues 
Braga says:

been the ideal place to catch up on the news, the customers sit there at their leisure, and 
this being a working-class district, where everybody knows each other [...] The city has 
become one great chorus of lamentations with the arrival of so many fugitives, ousted 
by the troops of Ibn Arrinque, the Galician, may Allah punish him and condemn him to 
darkest hell, and the wretched fugitives arrive in a pitiful state, the blood gushing from 
their wounds, crying out and weeping, [...] And it would appear, says the café-owner, 
that the crusaders are on their way by sea, damn them, rumour has it that two hundred 
ships are about to arrive, this time the situation is really serious, mark my words, Oh, 
the poor creatures, says a fat woman, wiping away a tear, for I’ve just come from the 
Porta de Ferro, a wilderness of misery and misfortune.” (Saramago: 2000: 51-52) 
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A princípio, a história é relatada por um narrador he-
terodiegético que apresenta um diálogo entre o revisor e o 
autor da HCL. [...] Depois do diálogo inicial, o narrador he-
terodiegético continua a enunciar em discurso indirecto li-
vre, recurso que lhe favorece ter o controle da enunciação 
narrativa. Como se não bastasse apresentar a personagem 
Raimundo Silva, [...] vai tecendo juízos sobre ele por meio de 
digressões que são destinadas a um narratário constante-
mente convidado a pactuar com elas. (Braga: 1999: 56)16

Indeed, the reader seems to be invited to see Raimundo  
Silva and the events through the eyes of the narrator. The usage 
of “we” by the narrator, that majestic “we” has a purpose. We 
implies and I and a You together. In narration “we” can mean “I” 
and it can simply mean “one”. “Já sabemos que ninguém pode 
fugir ao seu destino” (Saramago: 1989: 195) is an example of the 
latter. Everyone knows, you and I and all of us. But there are 
times in the narrative when the narrator uses “we” and clearly 
means “I”. 

Se por bons e averiguados tomarmos os factos tal como 
na sua carta a Osberno os relatou o antes mencionado Frei 
Rogeiro, então vai ser preciso explicar a Raimundo Silva que 
não se iluda ele sobre a suposta facilidade de acampar [...] 
Lisboa, dissemo-lo antes, tem casas fora dos seus muros 
(Saramago: 1989: 247)17

Hence, when the narrator repeatedly refers to itself as a we, 
it is inviting the reader to join it in the digressions, in the ob-
serving of what is happening, in the judging and commenting 
about the several topics the narrator discusses, in the interpre-
tation of what happens not only to Raimundo Silva and Maria 
Sara, but also to Mogueime, Oroana and the other characters of 

16 In the beginning the story is told by an heterodiegetic narrator who introduces a 
dialogue between the proof-reader and the author of HSL. [...] After the initial dialogue 
the heterodiegetic narrator goes on using free indirect style which provides the narrator 
with control over the narration. As if Raimundo Silva were not enough [...] the narra-
tor offers judgement about him by means of digressions which are aimed at a narratee 
constantly invited to be an accomplice in those digressions. (My translation.)

17 “If we accept and rely on the facts as written by the aforementioned Fray Rogeiro 
in his letter to Osbern, then Raimundo Silva will have to be told not to deceive himself 
about the presumed easiness of camping, without further ado, in front of the Porta de 
Ferro or any other gate, [...] Lisbon, as we said before, has houses outside its walls.” 
(Saramago: 2000: 220)
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the history Raimundo is writing. To a certain extent, the narra-
tor is identifying itself with the reader inasmuch as it is asking 
the reader to identify themselves with itself. “We” are reading 
this book and reflecting about it, “we” are listening to all its dif-
ferent voices and critically thinking about them.

This is one way of manipulating the narrative and condition-
ing the reader, because it prompts the reader to see the nar-
rative critically but also through the eyes of the least reliable 
“character” in the novel: the storyteller. If the characters are 
described and their actions help us judging them, the narrator 
is elusive in all it says. One may argue that Raimundo Silva’s 
character and ideas seem to coincide very often with the narra-
tor’s, who very seldom seeks to distance itself from Raimundo 
himself. However, it is undoubtedly clear that the narrator is a 
distinctive voice in this narrative.

The other interesting question is who is narrating the events 
in the new history. The logical answer is that it is Raimundo 
himself. However, there are plenty of comments we cannot but 
attribute to the narrator of the story of Raimundo Silva and 
Maria Sara, the above quotation being but one example. This 
complexity is partially due to the techniques of free indirect and 
direct style being used almost seamlessly throughout the text. 
The whole book feels to the reader like a stream of conscious-
ness, but it is not the consciousness of Raimundo Silva alone, 
but of the narrator figure who stands, perhaps, for that con-
struct that is usually referred to as the implied author.

In the light of the cognitive and rhetorical theories, HSL pro-
vides us with clever examples of projection and of storytelling 
which is the fitting of all that surrounds us into narrative struc-
tures. Raimundo had to tell a story, as soon as he transgressed 
his role and became an author.

The wealth of narrative shifts, perspectives and the very spe-
cial narrator and the style in which the novel (or novels, since 
this book is about the writing of novel), makes this book invalu-
able for the study of narrative as it is understood today.

Raimundo decides at the end that he will not become a writ-
er and will rather go on being a proof-reader. His life has been 
changed in the meantime, largely due to his one literary crea-
tion. This decision could be interpreted in the light of the projec-
tion principle. The narrative he told changed the narrative of his 
life: he is not the bachelor with dusty routines. He is at the very 
beginning of the biggest adventure of his life: the relationship 
with Maria Sara. It is perhaps the case that he does not want 
to write that particular narrative, or that he likes the change in 
his life and fears another more unpleasant change if he goes on 
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writing. It may be the case that he has said all he wants to say. 
No manipulation by the reader is able to change this decision, 
except that in the reader’s mind perhaps a “not” can be deleted 
instead of inserted and a new narrative about Raimundo Silva 
the author can be created.
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(RE)PRESENTING INêS DE CASTRO:
TWO AUDIENCES, TWO LANGUAGES, ONE FEMINISM*

Aida Jordão
University of Toronto

Inês de Castro is a foundational myth of Portugal,1 repre-
senting beauty, innocence and romantic heterosexual love. In 
1355 she was unjustly beheaded by order of Afonso IV because, 
as the Galician mistress of the Crown Prince Dom Pedro, she 
was considered a threat to national security and a taint on the 
royal household. Her assassination caused the Prince to declare 
war on his father; when he became King he pursued Inês’s mur-
derers and killed them by ripping out their hearts, one from the 
front, the other from the back.2 Insisting that he had married 
Inês secretly, D. Pedro exhumed Inês’s body from its grave in 
Coimbra, and, in a ceremony of great pomp (some believe Inês 
was crowned and that the royal subjects were forced to kiss her 
decomposing hand), laid her to rest as his Queen in a magnifi-

* [A version of this paper was presented on the Women’s Caucus panel, “Contem-
porary Feminist ‘Spaces’ in Canadian Theory/Theatre/Performance” at the Canadian 
Association for Theatre Research (CATR) Conference held in Ottawa, May 23-27, 2009, 
as part of the Congress of the Canadian Federation for the Humanities and Social Scien-
ces. Throughout the presentation, photographs, newspaper clippings and programmes 
were shown to illustrate the representations of Inês de Castro that are the subject of 
this paper.]

1 Here I use the term foundational in a cultural, not founding-of-the nation, sense; 
like the myth of the disappeared King of the sixteenth century, Dom Sebastião, the love 
story of Inês and Pedro are cornerstones of Portuguese culture.

2 According to royal chronicler Fernão Lopes, the unfortunate courtiers who suf-
fered this gruesome death are Pero Coelho and Álvaro Gonçalves; Diogo Lopes Pacheco, 
the other assassin pursued by D. Pedro, escaped to France (Cap. XXXI).
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cent tomb in the Monastery of Alcobaça.3 When D. Pedro died 
in 1367 he was laid to rest in a matching tomb, next to his be-
loved, Inês de Castro. Since then, storytellers, minstrels, royal 
chroniclers, historians, poets, novelists, musicians, painters, 
playwrights and filmmakers internationally have constructed 
a mythical Inês that varies widely in motivation and action. 
In the Portuguese tradition she is rendered as a figure of sau-
dade, a woman who fears death because of how much she will 
miss the Prince and their children. Hence luso writers and art-
ists, must necessarily include in their texts a historically un-
substantiated scene where Inês, with her children at her feet, 
pleads with King Afonso for her life. The theme of saudade is 
further developed with Inês as the incarnation of D. Pedro’s 
eternal love. Alternatively, the Spanish present Inês as “Queen 
after death” and privilege the equally unfounded but spectacu-
lar scene where her corpse is crowned. The French, spurred 
by eighteenth-century playwright Houdard de la Motte’s widely 
popular tragedy, Inés de Castro, prefer a moralistic Inês who is 
legally married to the Crown Prince and beyond reproach. In 
the French tradition she dies a slow death by poisoning and has 
time to pontificate on the Law versus True Love.4 The English 
wrote revenge tragedies about Inês where fictional characters, 
men and women, are driven by jealousy to torture and murder 
our protagonist. And so on. Across different countries and cen-
turies, Inês de Castro has been diversely imagined; in the past 
few decades, we may even find Inês within a feminist space 
created by poets and playwrights who challenge the patriar-
chal interpretations of the legend.5 Such is the case of my own 
monologues, On the Death of Inês de Castro/Sobre a Morte de 

3 Much debate surrounds the wedding, the coronation and the beija-mão. Accounts 
differ in royal chronicles from the fifteenth century, and literary creations based on 
these accounts likewise confound the issue. For an excellent discussion of the historical 
veracity (or not) of these events, see Machado de Sousa, “História e Lenda”, 13-70. While 
the marriage of Inês and Pedro may have occurred, it is highly unlikely that the corpse 
(or decapitated head) of Inês was ever crowned. The coronation and beija-mão were first 
represented in Jerónimo Bermudez’ 1577 Tragedy Nise Laureada and made famous in 
Luis Vélez de Guevara’s Reynar despues de morir, possibly staged in 1630, pub. in 1652 
in Portugal (Machado de Sousa, 107, 111). 

4 For a discussion of national trends in the representation of Inês, see Machado de 
Sousa, 64-5, 220.

5 See, for example, John Clifford’s twentieth century tragedy Inês de Castro in 
First Run 2: New Plays by New Writers. Ed. Kate Harwood. London:Walker/Nick Hern 
Books, 1991, or Natália Correia’s poem first published in Inês de Castro na Literatura 
Portuguesa. Maria Leonor Machado de Sousa, Lisboa: Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1984.
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Inês de Castro, and How She Dies/Como Ela Morre, created in 
the past year. The first, a translation/adaptation of a medieval 
ballad,6 was originally produced within an anglo-feminist con-
text at the University of Toronto’s Graduate Drama Centre for 
the Festival of Original Theatre 2008, “(En)gendering Perform-
ances: Feminism(s) in Representation”. It was then adapted for 
a presentation in its language of origin at the Portuguese Con-
sulate in Toronto. The second, an original text, was likewise 
presented in English at the Drama Centre and in Portuguese at 
the Consulate of Portugal.

In this paper, I will document the creation and reception 
of these monologues to explore the feminist space created for 
Inês in two distinctly different languages and for two distinct 
audiences. I will attempt to address the following broader ques-
tions: 

– why a feminist Inês? and 
– how is a feminist Inês constructed in performance? 
and more specific ones for each of my pieces:
–  how was my irreverent interpretation of a medieval lyrical 

ballad received by students of the university of Toronto vs. 
the patrons of the Consulate? 

–  how did my own re-writing of this historical episode im-
pact the Portuguese-Canadian spectator vs an audience 
unfamiliar with the theme?

In discussing how theatre constructs the historical in the 
popular imagination and how the historical woman is gendered 
on stage, I also examine how my two incarnations of Inês have 
created a Bhabhian “third space” where nation, identity and 
feminism intersect and overlap.

* * *

For On the Death of Inês de Castro, adapted from Garcia de 
Resende’s 1501 ballad, “Trovas que Garcia de Resende fez à 
morte de D. Inês de Castro”, I attempted to recast the feminine 
mythology of Inês with a fluid gender approach. Engaging with 
the scholarship of feminist medieval scholars, I considered this 
male-authored text as a cultural site where the female voice 
“defies absolute categorization as either masculine or femi-
nine” and suggests a mouvance of gender identity (Burns, 242).  

6 “Trovas que Garcia de Resende fez à morte de Dona Inês de Castro”, Cancioneiro 
Geral de Garcia de Resende, Folios 221b-222b (1516).
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Before staging the monologue, I conducted a textual analysis 
to find a female subjectivity in narrative tropes, frequent shifts 
in authorial voice and the representation of Inês’s body, keep-
ing in mind that privileging a female protagonist does not con-
fer upon it the status of female authorship (which, residing 
within a culture of male discourse, is problematic in itself). 
I concluded that the voice of Inês in the “Trovas” of Garcia 
de Resende, a female voice issuing from a female body, con-
tributed to a construction of female subjectivity that subverted 
the conventions of a male-dominant ideology. Here, Inês, the 
character, might occupy the place of the subject when Inês, the 
historical woman, had existed primarily as the object of men’s 
power games in Portuguese historio-literary accounts. As Ines- 
ian scholar Machado de Sousa stresses, Inês comes down to 
us passively: she is brought to Portugal as a lady-in-waiting 
to Pedro’s betrothed, Princess Constança; she is loved by the 
Prince; she is exiled by the King who wishes to end the adul-
terous affair; she is brought back by the Prince; finally, she 
is killed for vague reasons of State (11). History has indubi-
tably endowed D. Pedro with the actions that have made the 
love story legendary – inciting a civil war after the decapitation 
of Inês, ripping out the assassins’ hearts, building the tombs, 
etc. – and Inês remains the passive heroine of unsurpassable 
beauty whose sole initiative is to plead for her life, using her 
children to soften the King’s resolution. 

Indeed, this legendary interview between Inês and the King,7 
is at the heart of Garcia de Resende’s text and rendered so that 
the character of Inês, who has come from the realm of the Dead 
to speak to the “ladies”, performs several voices as she tells her 
story of innocence. In addition to supplanting the poet narrator 
to give her own version of the events, Inês voices her live self in 
the past and the male characters that are responsible for her 
death. My English language adaptation built on this convention 
to create a multi-voiced character. When Inês ends her desper-
ate plea for her life, begging the King not to make her children 
orphans and to spare Pedro the suffering he will endure if she 
is killed: 

Don’t let passion rule what you should do, still your 
hand, for it is a weak heart that kills a woman without cause. 

7 For a discussion of the probability of the interview between Inês and Afonso IV, 
see Machado de Sousa, 17. The first literary mention of the interview is found in Rui de 
Pina’s Chronica d’el-Rey Dom Affonso IV, Cap. LXIV (Machado de Sousa, 33).
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Especially me, for I am blamed without reason for being the 
mother of these innocent children who are before you and 
who are your grandchildren.

They are so young that if they are not brought up by me 
they will feel such sorrow and abandonment they will die 
forsaken. See how much cruelty you will cause, your High-
ness, and look, my Lord, you are the father of the Prince; 
don’t cause him such sadness. (Jordão, 2008, 3)8

she takes up the distanced voice of the narrator to describe 
the King’s reaction, then voices the knight who will be her as-
sassin, and returns to her present narrator voice to end the 
story,

(Aida stands behind Inês cut-out; music of hope)
The King, seeing how I was, had compassion for me and 

saw what he had not seen before, that I had not done him 
any wrong or betrayed him. And seeing how I truly had love 
and loyalty for the Prince who I belong to, he felt more mercy 
than determination.

For if he had said that I did not love his son and that I 
did not obey him, then he, with reason, could order me to be 
put to death. But seeing that at no time, since I was born till 
now, he ever said this to me, when he remembered this, he 
went out the door; with a sorrowful face, with his purpose 
changed, very sad and thoughtful, like a merciful King, very 
Christian and courageous. (music stops )But, one of those 
who was in his company, a wicked knight, went after him 
angrily:

(Aida stands behind Knight cut-out; music of cruelty)
“Sir, your mercy should be reprehended, for your will 

was changed unnecessarily by the tears of a woman. Sir, do 
you want your son to live in sin with children as though he 
were married? You amaze me more than the lover himself. If 
you don’t kill her right away you will never be feared and no 
one will do what you order for you have refused the advice 
you were given. Look at the dilemma you have, for because 
of the love he has for her, your son won’t marry and will 
cause us much conflict with Castela. With her death you 
will save many others, much damage you will avoid, sir, and 
will give, to us and to yourself, peace for two hundred years. 

8 Translation in prose of lines 91-110 of the “Trovas”.
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The Prince will marry, he will have blessed sons, he will no 
longer live in sin; though he will mourn today, tomorrow he 
will have forgotten her.”

(Aida stands behind Inês cut-out; music of desperation)
And hearing what the knight said the King was confused 

for having two extreme choices, and forced to do he knew 
not what, one or the other. He wanted to give me life, be-
cause I didn’t deserve death or any harm; he was pained to 
take sides. And seeing that he was being blamed, and that 
he was being pressured, he said to the one who had spoken: 
“My anxiety will excuse me; If you wish to do it, do it without 
telling me, for in this I give no orders and I don’t see why this 
poor woman should die.” The two angry knights, on hearing 
such words, cruel and without mercy, perverse, unloving, 
turn harshly towards me. By their own hand, with swords, 
they pierce my heart; they did not allow me confession; this 
is the reward that my love has given me. (4-5)9

But this is not the only desperate appeal from Inês for she is 
perishing in Hell or Purgatory for dying without confession and 
is anxious to prove her innocence. When she is first summoned 
by the poet to influence the ladies of the court as an example of 
a woman who loved “well”, Inês promptly states her case:

What heart is there so hard and without pity that won’t 
be moved by such a great cruelty and death without reason? 
Unhappy me, innocent, I was brutally killed for having such 
fervent loyalty, faith, and love for the Prince, my lord. My 
bad fortune, not satisfied with putting an end to me, gave 
me even more sadness; raised me so high only to knock me 
down. For if anyone had killed me before I had known such 
happiness, in these flames I would not perish now, a father 
would not know his children, and no one would weep for 
me. (1)10

This appeal contrasts sharply with the poet’s final speech 
where he insists that Inês may serve as an example to the ladies 
by claiming that she perished for love but in this way achieved 
everlasting fame: 

9 Ibid, lines 131-220 with stage directions from original production; the design 
concept of the cut-outs and use of music is explained below.

10 Ibid, 11-30.
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To see the reward that she received from love because 
she died for it, in these lines you will hear what was won and 
what was lost. She lost but her life, that could’ve been lost 
without anyone knowing of her, and won because her death 
was keenly felt. She won more than before when she was but 
a loving lady: that her sons would be King’s sons and that 
her loves would be so famous. And I will say more: when the 
Prince became King, without delay, quickly, though she was 
dead he made her his Queen by law. (5)11

After Inês’s impassioned pleas, this sounds like little more 
than damage control for the character has effectively sabo-
taged the author’s message. With this strong, active premise 
and the complex layering of characters and voices, I set out 
to prove that the Trovas could be performed with a feminist 
aesthetic. 

At first, I imagined replicating a high medieval court per-
formance as per Denise K. Filios’s speculations about “perform-
ing medieval women”. Filios suggests that constructions of gen-
der were challenged when female performers engaged in “parod-
ic mimicry” by performing themselves, or when male poets and 
juglars became transgendered by performing female characters 
(2005, 3). In Resende’s ballad, the poet/narrator introduces 
Inês who then speaks from the dead and plays out her tragedy 
through the voices of her assassins, and her own voice in the 
past and present. The piece could be performed quite literally 
with a male actor and a female actor playing four characters 
as per the sex assigned to each, but to stretch and complicate 
constructions of gender (as per Filios), we would either have a 
male actor playing the poet playing Inês in drag, or a female ac-
tor playing the male poet in drag and playing Inês who then em-
bodies the male characters in the story she tells from the tomb. 
In pre-rehearsal discussions with my director, Margo Charlton, 
I opted for the latter as a casting that would most successively 
create a feminist space. By performing “woman” in a possible 
medieval tradition (Filios), by subverting the male authorial 
(and literary) voice, and by suggesting a simultaneous male and 
female subjectivity when the male voices of Inês’s assassins is-
sue from her body, we hoped to foreground a feminist ideology 
that would, as our host festival asked, “gender performance” in 
a feminist representation. 

11 Ibid, 231-250.
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I introduced the ballad by performing myself reading a letter 
that I received from the dead Inês asking me to give her subjec-
tivity, i.e. to tell her story in a different, non-patriarchal, way 
but using Resende’s verses because she had “guided his hand” 
when he composed them. 

...há poetas que eu consegui influenciar. Aquele gordi-
nho do século quinze, o jovial Garcia de Resende, ficou fa-
moso por ter escrito trovas à minha morte. Mas fui eu que 
guiei a sua mão, que lhe contei da minha amargura. Gosta-
va que levasses essas trovas à cena. São um tanto dramá-
ticas. (1)12

This baroque style set up the self-conscious premise of 
the piece and further layered the voices in the monologue. In 
a somewhat post-modern pastiche, I now had male, female, 
transgendered, dead, alive, past, present, fictional and his-
torical voices to embody. I decided to engage Nuno Cristo to 
play the Portuguese guitar throughout the piece and suggest 
the movement of time while I concentrated on the movement 
of gender identity as the poet/Inês/King/assassin. Finally it 
was the design, human-size headless paper doll cut-outs that 
represented the various characters as archetypes of the poet, 
the lady and the knight, that determined the direction of the 
monologue.13 

It seemed that by obscuring my (female) body when I en-
tered the world of Garcia de Resende and Inês de Castro, I 
was able to convey the fluidity of gender that I ascribed to 
my literary analysis of the text. The “parodic citation” that I 
engaged in to point up the materiality of the body, exposed 
the heterosexual matrix that Judith Butler presupposes as a 
foundation of the performance of gender (Butler, cited in Ben-
nett, 267). That is, the feminine and/or masculine traits of 
each character were confused by the obvious conflict between 
a costume cut-out that represented a specific gender, and my 
face and voice that suggested another. The outlined drawings 
of the medieval characters were like schoolbook illustrations 
of the story of Inês and Pedro, minus their heads; their two- 

12 In performance, I read the letter in the original Portuguese, translating key pas-
sages to English: eg “...the jovial Garcia de Resende – he became famous for writing 
verses about my death. But it was I who guided his hand...”

13 Conceived by myself and director Margo Charlton, the set pieces were designed 
and built by Kelly Wolf.
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-dimensional shape remained unchanged and helped to throw 
focus on my head and arms; these took on masculine and/
or feminine gestures morphing into a confusion of gender as 
I moved from character to character in full light. Perhaps I 
reminded spectators that they too could step behind the cut-
outs as they would at a fun-fair photo booth, and embody the 
jocose poet, the mythological Inês, and the villains of her trag-
edy and stretch the gendered identity of each one. I believe 
this playful approach of acting, directing and design elements 
colluded to give Inês subjectivity and a feminist space in the 
twenty-first century.

Moreover, building on a medieval tradition where women 
were elevated in troubador music14 we encouraged the “enaltec-
imento de Inês de Castro pela descendência”, (Camões, 1999, 
132n), by staging the lines that glorify Inês as the ancestor of 
great men throughout the centuries, 

Os principais reis d’Espanha
de Portugal e Castela
e emperador d’Alemanha
olhai que honra tamanha
que todos descendem dela.
Rei de Nápole também
duque de Bregonha a quem
todo França medo havia
e em campo el rei vencia
todos estes dela vem. (Resende, lines 251-260)

as a lively song by the poet with the audience joining the 
performers for the final line:

(musician tralalas, poet joins him)
The main Kings of Portugal, the main Kings of Spain 
the King of Castela, the Emperor of Germany
Look what great honour, look what great honour
All of them descended from her.
(tralala)
The great King of Naples, the Duke of Burgundy
whom all of France was so afraid

14 See, for example, L. Leal, The Female Figure in the Portuguese Cancioneiros of the 
Middle Ages. Monograph published by the Ernest Oppenheimer Institute for Portuguese 
Studies, University of Witwatersrand, Johannesburg, 1982.
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and whom the King defeated in battle
All of them descended from her. (Jordão, 2008, 6)

The spectators sang, “All of them descended from her / All 
of them descended from her...” and partook in the enaltecimento 
of Inês de Castro. 

As to the reception of the piece, in the absence of a quan-
titative or qualitative spectator research, I will discuss this 
in the spirit of “auto-ethnography” with a certain amount of 
speculation.15 As Susan Bennett argues, the “interpretive com-
munities” present at a performance bring not only their lin-
guistic and literary competence (as per Stanley Fish’s defini-
tion) but also their “political underpinnings and relationship 
to the dominant ideology” to the theatre (1997, 42). Thus, it 
may be safe to assume that the audience at the Drama Centre, 
assured by the theme of the festival, knew they would be wit-
nessing a feminist performance while the Portuguese-Cana-
dians who attended a “cultural session” at the Consulate did 
not. However, this does not preclude that the Drama Centre 
is a more feminist space than the Consulate. Indeed, the pro-
scenium and stage lights, which traditionally create a division 
between performer and audience, institutionalized the mono-
logue – which is to say presented it under accepted modes of 
the dominant male ideology — in the university theatre space. 
On the other hand, the Consulate’s open-space gallery lent it-
self beautifully to an alternative performance style, permitting 
a feminist aesthetic to emerge. There is the chance also, that 
spectators who know my work, who read the flyer advertising 
the event — “Playing with the female voice and subject in the 
medieval poetry of Garcia de Resende” — and are aware of the 
Consul’s interest in women’s civil and human rights16 might 
expect to find a feminist message in my performance of the 
centuries old text. 

So how did my irreverent interpretation of a Portuguese 
foundational myth, so playfully received by the students of the 
university of Toronto who laughed at my transgendered charac-
terizations and my audacity to declare that Inês was speaking 

15 I borrow this term from a lecture by Kathleen Gallagher on testimony and theatre 
at the Graduate Drama Centre in April, 2009.

16 In the three years that she has been Consul in Ontario, Dra. Maria Amélia 
Paiva has embraced feminist literary and academic presentations; upon seeing my 
performance at the Drama Centre, she invited me to perform the monologue at the 
Consulate. 
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through me, translate to a space where the “dominant ideology” 
of the interpretive community was marked by nation as well 
as gender? Admittedly, I made changes to the performance be-
cause I pre-supposed that some aspects of my English-language 
performance were unnecessary or too absurd for an audience 
familiar with the legend. Or perhaps I was nervous about pro-
posing myself as the voice, and a feminist voice at that, of Inês 
de Castro. (It is evident from a Portuguese community newspa-
per interview that this concerned me because I am quoted as 
saying rather defensively, “I have as much right as other au-
thors of portraying Inês”.17) 

In Sobre a Morte de Inês de Castro, I cut the opening let-
ter from Inês to myself that opened the University of Toronto 
performance, and instead decided to present what I consider 
authoritative literary voices as a form of introduction to my 
less orthodox approach. This took the shape of a reading by 
four Portuguese-Canadian community actors18 of brief excerpts 
from classic and modern published Inesian works. But despite 
my intention of presenting male-authored texts that did not 
necessarily challenge patriarchal assumptions like António 
Ferreira’s sixteenth-century tragedy Castro or Domingos dos 
Reis Quita’s eighteenth-century unassuming play, A Castro,19 
I could not resist adding a soupçon of feminism by including a 
female-authored text from the seventeenth century, “Saudades 
de Inês de Castro” by Maria de Lara e Menezes and two twen-
tieth century texts that have feminist potential, John Clifford’s 
tragedy and Natália Correia’s poem (see footnote 5). The latter, 
especially, with its impassioned language and its bold equaliz-
ing of the position of the male and female protagonist, “Porque 
se digo Pedro digo Inês”, became a bridge to my own attempt 
to subjectivize Inês de Castro. Nevertheless, this form of in-
troduction, the reading of excerpted texts to contextualize my 
performance, proved to be less dynamic or effective than the 
imaginary letter from Inês. To my surprise, spectators who had 
seen the English-language version of the monologue, missed 
the letter; they said that removing it decreased the feminist 
aesthetic and my presence in the work. Apparently my attempt 
to package the feminist message in a more accessible form for 
what I assumed to be a non-feminist audience, was short-sight-

17 “Inês está viva na interpretação de Aida Jordão”, J. F.V. Schuster, Nove Ilhas, 
April 29, 2008, 3.

18 Carla Miguel, Catia Santos, Mário Silva and Milai Sousa.
19 Machado de Sousa calls Reis Quita’s text “prosaico e monótono” (290).
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ed. My apprehension about resistance (or even hostility) from 
conservative Consulate patrons, blinded me to the presence of 
progressive spectators in that space and their specific cultural 
and ideological demands.

* * *

My next representation of Inês de Castro took shape as a 
stream-of-consciousness monologue at the moment of her 
death. This text was developed in a workshop with Canadian 
playwright Guillermo Verdecchia and again presented at the 
Drama Centre and the Portuguese Consulate in Toronto, albeit 
outside of feminist themed events. As with most of my work, I 
approached it as a female artist working in a male-dominated  
culture seeking a site of resistance to male-dominated dis-
course. When asked why I wanted to create a feminist Inês,  
I responded that I could not identify with a female figure known 
only for her youth, beauty and innocence; I needed a founda-
tional myth that spoke to me, a Portuguese-Canadian socialist- 
-feminist. Guillermo suggested that I “write [my] own lie” about 
Inês de Castro. The short monologue How She Dies/Como Ela 
Morre begins to tell this “lie” by imagining a truth that has to be 
spoken. I decided that Inês needed to own the sin, the crime, 
and the passion that she shared with D. Pedro. 

In my story, Inês, no longer the figure of innocence imagined 
by Garcia de Resende, admits that she has betrayed her Lady 
Constança and wished for Constança’s death so that Pedro 
would be free. Significantly, she is also no longer the submis-
sive object of Pedro’s attentions but has carnal pleasure in her 
meetings with the Prince: 

Que audácia, que teimosia, que urgência. Foi uma lou-
cura essa urgência constante de estar perto um do outro, 
entrelaçados, com gestos ardentes e urgentes. Urgência...
sempre essa palavra irreal e impossível. (Jordão, 2009, 3)20

She is no longer youthful or the idealized beauty of legend; 
the monologue takes place when she is the mother of three 
and is played by myself, a middle-aged woman. I delighted in 
creating an Inês I could identify with, who had agency and a 

20 I have opted to transcribe the Portuguese version of the monologue here.
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certain degree of subjectivity and, because I wore a non-period 
skirt and blouse, seemed inseparable from the figure of myself, 
a twenty-first century feminist. Paradoxically though, my Inês 
was also (and inevitably) built on previous representations. The 
monologue begins with Inês watching her children and walking 
in the garden, a bucolic image strongly influenced by the lyrical 
poetry of Camões where her life by the Mondego and her “colo 
de alabastro” are celebrated (Canto III, 120-135): 

Os meus filhos foram apanhar borboletas e sapos à 
beira do rio. Estavamos em Janeiro e fazia frio mas o sol 
estava radiante. Eles lá iam, a correr pela trilha entre as  
árvores. O Dinis ia à frente com as pequenas redes para apa-
nhar os bichinhos anfíbios e as belezas voadoras. A Beatriz  
corria com as perninhas rechonchudas a aparecer por bai-
xo das saias. O João, o meu primeiro, quase velho demais 
para brincar, fingia que não corria. Vi-os desaparecer entre 
as árvores, mas continuei a ouvir as suas vozinhas ao lon-
ge. Depois passeei pelo jardim com o rosto virado para o  
sol. (1)

Indeed, “...com o rosto virado para o sol” was the pretext for 
exposing the alabaster neck that Camões praised. Skipping a 
few centuries, I based Inês’s remorse at causing Princess Cons- 
tança pain for having an affair with her husband on a scene 
from the classic Portuguese/Spanish black and white film of 
1945, Inês de Castro:

Constança procurou-me. Tantos segredos, tanto cuida-
do mas ela soube de tudo. Pediu que eu o negasse e eu pro-
meti que sim, jurei que sim, queria a sua felicidade disse-lhe 
que Pedro a amava, a ela, não a mim, jurei. Menti, por ele, 
menti, por mim, menti, para não perdê-lo, menti. (3)

I should admit also that in director Leitão de Barros’s inter-
pretation of the national historical episode Inês is typically por-
trayed as the blonde beauty of legend.21 It became obvious that 
though I took pains to extract fragments of female subjectivity 
from previous representations, the ghosts of ultra-feminine In-
êses past haunted me. 

21 Spanish actress Alicia Palacios starred as the ill-fated Inês in director Leitão de 
Barros’s historical film. 
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Nevertheless, the Drama Centre students mentioned how 
“immediate” and “real” Inês seemed to them, though she was 
the Other in several ways. Through my feminist interpretation, 
it seemed that their identification with the character surpassed 
barriers of age, gender, class and nationality. Indeed, I had to 
ask myself if I had created this piece for a Canadian university 
audience to give them a picture of Inês before they encountered 
it elsewhere. The workshop participants had asked “who is she 
speaking to?” and I had to admit that it was them I imagined as 
interlocutors. 

I wondered, though, how my construction of Inês might be 
received by a Portuguese audience who is presumably satisfied 
with the image of ideal beauty that our “symbol of Portuguese 
love” represents.22 I was given the opportunity to once again 
test my construction of Inês at a cultural session of the Portu-
guese Consulate. This time my text would follow a visual art 
exhibit opening and be among three short pieces performed 
in the round with, coincidentally, themes from the fourteenth 
to sixteenth centuries. The first, performed by a community 
theatre group, was a short text by a twentieth century au-
thor paying hommage to Golden Age playwright Gil Vicente.23 
The third was a Galician-Portuguese cantiga de amigo choreo-
graphed in the aesthetic of Japanese butoh.24 My own explora-
tion of Portugal’s greatest medieval love story was cloaked in 
twenty-first century ideological and political concepts. It was 
clear that the popularity of revisioning centuries old material 
with a contemporary twist spoke to a need to define identity; 
how this was positioned within a nationalistic discourse at-
tached to the Consulate became clear during the talkback that 
followed. 

Spectators were “proud” of seeing Portuguese-Canadian 
theatre with Portuguese themes. In accordance with the Consu-
late mandate, they spoke of the importance of promoting Por-
tuguese language and culture. Nary a word was said about the 
revisioning of the classic texts and/or characters but in some 
comments an understanding of a new reading was manifested. 
As to my Inês, they “liked” my version and the parts of the story 

22 “...pelas circunstâncias de sua vida e morte se tornou o símbolo do amor portu-
guês” (Sousa, 477). 

23 Teatro Experimental “O Projecto” da Casa do Alentejo de Toronto, director Sérgio 
Dias.

24 Excerpts from the Cancioneiro Medieval Português, conceived and directed by 
Lúcia Ramos, with Cristina Taborda.
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they hadn’t heard before. A community director asked me to 
play Inês for a future production of António Patricio’s Pedro,  
O Cru, but I “would have to wear a blonde wig”. My interpretation 
may have temporarily replaced the image of the youthful, ideal 
beauty of the mythologized Inês, but he was clearly reverting to 
his earlier imagined version. I would hope, though, that upon 
reflection, he and other spectators might add my representation 
to theirs to create a more complex Inês, where femininity is not 
the only imagined possibility.

* * *

This introductory analysis of my re-presentations of Inês de 
Castro argues that discovering and privileging a female sub-
jectivity in a male-authored text or creating a resistant hero-
ine within a male-dominated discourse yields a re-gendered 
foundational myth that may sit well within a feminist ideology. 
Nonetheless, the creation of a feminist aesthetic that may re-
construct the image of Inês, also depends on how it is received. 
Susan Bennett stresses that, 

“As questions of audience have become, to a certain ex-
tent, questions of identity (one of which is marked by the 
concept ‘gender’), this has shifted attention appropriately 
to the cultural contexts for production and reception” (268, 
1998).

Thus, the “cultural context” of a university department or 
an official government office — or whatever space feminist art 
graces — needs to be considered when identifying the feminist 
aspects of a performance. I would like to add, moreover, that 
just as feminist theatre changes and develops to shape a rel-
evant politic, an audience’s cultural and ideological expecta-
tions are likewise not fixed. That is why it may be appropriate 
to conjure the cultural hybridity theory of Homi K. Bhabha 
to conclude this paper. The existence of a third space where 
cultures may overlap and intersect is dependent on a non-
fixity of culture. Through the re-imagining of Inês de Castro, I 
propose that this foundational myth of Portuguese culture is 
also in flux and can be stretched to fit my irreverent perspec-
tive, infect the receptive spectator, and create a feminist space, 
anywhere.
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“How She Dies” was translated as “Como Ela Morre” and 
presented at the Consulate General of Portugal, November 
2009.

COMO ELA MORRE
Aida Jordão, 2009
INêS:
Fui degolada por ordem do Rei.
Seja lá como for contada, a minha morte será sempre 

súbita e violenta. O povo queria o meu fim. O Príncipe esta-
va ausente. Tinham de agir depressa.

Os meus filhos foram apanhar borboletas e sapos à beira 
do rio. Estavamos em Janeiro e fazia frio mas o sol estava 
radiante. Eles lá iam, a correr pela trilha entre as árvores.  
O Dinis ia à frente com as pequenas redes para apanhar os 
bichinhos anfíbios e as belezas voadoras. A Beatriz corria com 
as perninhas rechonchudas a aparecer por baixo das saias.

O João, o meu primeiro, quase velho demais para brin-
car, fingia que não corria. Vi-os desaparecer entre as árvo-
res, mas continuei a ouvir as suas vozinhas ao longe. Depois 
passeei pelo jardim com o rosto virado para o sol.

Ouvi cascos de cavalos e o ranger de rodas em terra ba-
tida. Não me lembro se procurei esconder-me ou fugir. Não 
sei se tive tempo.

Dois homens romperam pelo arvoredo e encontraram- 
-me parada e assombrada. Um grito subiu das minhas en-
tranhas mas ficou preso na garganta. Avançaram e puse-
ram as mãos grossas e pesadas sobre mim. Amordaçada, as 
mãos atadas, arrastaram-me para a carroça que esperava.

Não houve tempo para implorar misericórdia ou fazer 
apelos desesperados.

Ferida, pisada, aterrorizada, fui transportada entre dois 
homens com os olhos desviados dos meus. Árvores e céu 
passavam aos solavancos. A carroça parou e levaram-me 
para uma casota de pedra, uma sala fria e escura. Mas vi 
uma cadeira e um homem sujo, com uma espada pesada e 
máscara de carrasco. Foi nesse momento que percebi.

Empurraram-me contra a cadeira e obrigaram-me a sen-
tar. Desamarram-me as mãos mas voltaram a atá-las por 
detrás das costas. Vendaram-me os olhos. Uma mão agar-
rou-me pelos cabelos e puxou-me a cabeça para trás. Ouvi 
a espada a cortar o silêncio.

(no momento antes de morrer)
Beatriz... Dinis... o Príncipe olhou-me... João, borbole-

tas...Dinis, o meu pequenino...perninhas rechonchudas...o 
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sol...Princesa Constança...serei sua leal amiga...mas o Prín-
cipe olhou-me.

Constança...minha amiga...perdoai-me... Pedro, meu 
amor, meu amor.....onde estás? Não queria que morresse 
Constança...também a amava...Pedro, nós amávamos Cons-
tança......diz ao teu pai...ajuda-me...socorre-me...ainda há 
tempo...Pedro?

(aos que a julgam)
A Princesa Constança estava casada há quatro anos 

mas ainda não conhecia o marido. E nunca tinha estado 
com um homem. Era uma dama virtuosa, nobre, prepa-
rada para casar-se com um Príncipe. Como poderia ter 
tido um amante? Tinha apenas esperado pelo matrimónio 
real.

E finalmente mandaram chamá-la para ir para Coim-
bra e conhecer o seu marido, Dom Pedro, Infante de Por-
tugal.

A Princesa estava com medo. Precisava de uma amiga, 
uma companheira, uma conselheira... e embora eu fosse 
apenas um ano mais velha, também virtuosa, também no-
bre, também virgem, ela procurou-me. Pediu a minha ami-
zade. Pediu que eu fosse sua dama leal. E eu senti-me hon-
rada, feliz, não via qualquer obstáculo, nada que alterasse a 
minha serventia, a minha amizade, a minha lealdade. Disse, 
sim Constança, serei a sua aia, servir-vos-ei, amar-vos-ei, 
serei sempre sua leal amiga.

Mas o Príncipe...o Príncipe olhou-me...ah
Baixei os olhos, desviei o olhar, olhei para Constança, 

mas não olhei para ele embora quisesse porque tinha-o visto 
e amado.

E ele amava-me, procurava-me, ficava comigo, Constança  
esperava o seu primeiro filho mas ele ficava comigo. E eu, 
feliz, extasiada...o amor do Príncipe, o meu amor por ele, o 
nosso amor era belo. Sei o que devem pensar, devem querer 
saber se eu senti remorso, culpa, medo. Eu era a leal aia da 
Princesa, prometi-lhe amizade. Sim, sim, tive medo e admi-
rava-me como o amor e o medo podiam existir ao mesmo 
tempo com tal intensidade.

Como era a intensidade do nosso amor? Ele escrevia-
me em segredo, lia as minhas cartas em segredo, vinha ter 
comigo em segredo e eu ia ao encontro dele em segredo. 
Que audácia, que teimosia, que urgência. Foi uma loucura 
essa urgência constante de estar perto um do outro, entre-
laçados, com gestos ardentes e urgentes. Urgência...sempre 
essa palavra irreal e impossível.
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Constança procurou-me. Tantos segredos, tanto cuida-
do mas ela soube de tudo. Pediu que eu o negasse e eu pro-
meti que sim, jurei que sim, queria a sua felicidade disse-lhe 
que Pedro a amava, a ela, não a mim, jurei. Menti, por ele, 
menti, por mim, menti, para não perdê-lo, menti.
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RECENSÃO CRÍTICA

Jenifer ROBERTS, The Madness of Queen Maria  
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Maria Leonor Machado de Sousa
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CETAPS

Jenifer Roberts lançou em Julho deste ano o seu segun-
do livro de tema português. É também autora de Glass, The 
Strange History of the Lyne Stephens Fortune, que narra a 
saga da família de William Stephens, o industrial inglês que 
fez a grandeza da Fábrica de Vidros da Marinha Grande, in-
tegrada no projecto de industrialização lançado pelo Mar-
quês de Pombal. A investigação minuciosa que levou a cabo 
em Portugal e Inglaterra para escrever essa obra deu-lhe um 
conhecimento profundo do século XVIII português e levou-a 
a fixar-se agora na vida da Rainha D. Maria I, segundo ela 
“cruelmente tratada pela História”, vista por uns como um 
caso de loucura religiosa, por outros como o episódio interca-
lar entre os períodos mais dramáticos do Marquês de Pombal 
e da Guerra Peninsular. Mrs Roberts acha que o seu reinado é 
mais importante do que isso, sobretudo “porque a sua histó-
ria é um exemplo gráfico da luta setecentista entre a Igreja e o 
Estado, entre as antigas superstições e a idade da razão”. Não 
se propôs escrever história política, mas antes concentrar-se 
no drama que foi a sua vida particular, enquadrada no pano 
de fundo que foi a sua época.

As principais fontes foram a correspondência dos Envia-
dos britânicos em Lisboa, sobretudo Sir Robert Walpole (1772- 
-79), sobrinho do estadista do mesmo nome que foi o primeiro 
Primeiro-Ministro inglês, e o diário do Embaixador francês em 
Lisboa entre 1786 e 1788, o Marquês de Bombelles. É notável o 
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conhecimento que Jenifer Roberts revela dos relatos de viagem 
a Portugal, sobretudo de autores ingleses.

Conta a autora que Glass foi inspirado pela sua admiração 
por William Stephens, enquanto que a presente obra se deve à 
admiração pela irmã deste, Philadelphia Stephens, que William 
chamou a Portugal juntamente com os outros irmãos. Esta mu-
lher, figura interessante, sobre a qual a aparente falta de in-
formação nos faz lamentar não ser possível aprofundar a sua 
biografia, é ainda hoje o centro da polémica relativa à autoria 
das Letters on Portugal, de 1777, publicadas em Londres anoni-
mamente no ano seguinte e traduzidas em francês como sendo 
obra sua. O acaso, que tantas vezes resolve problemas como 
este, quis que, já depois de publicado Glass, fosse descoberta 
no West Sussex Record Office uma longa carta de Philadelphia 
a um primo de Londres, Thomas Cogan, na qual é descrita a 
visita de três dias que D. Maria I fez à Marinha Grande, tendo- 
-se hospedado em casa de William. Este facto inédito na Histó-
ria portuguesa, de uma rainha se instalar em casa de um inglês 
não nobre e protestante, foi a oportunidade de uma descrição 
viva e minuciosa do que foi esta visita real. A carta, publicada 
pela primeira vez em anexo no presente volume, é um documen-
to extremamente importante sobre os costumes da Corte em 
Portugal no século XVIII.

Outros anexos importantes agora publicados por Jenifer  
Roberts são um glossário de termos portugueses que ocor-
rem no texto, sobretudo e curiosamente no de Philadelphia  
Stephens, que não os traduziu, a identificação das personali-
dades mencionadas na obra e ainda um quadro genealógico da 
Casa de Bragança.

The Madness Of Queen Maria é uma narrativa interessante 
e viva, que prende o leitor da primeira à última página. Per-
correndo a época e a vida da Rainha com uma segurança de 
informação notável, Jenifer Roberts adequa o seu estilo, claro e 
elegante, à violência de episódios trágicos como o terramoto, o 
episódio dos Távora e os anos de loucura, sendo o primeiro dia 
em que se manifestou, 3 de Fevereiro de 1792, em Salvaterra, 
a descrição inicial da obra, num curto prólogo que cobre esse 
facto, a viagem de regresso a Lisboa e a comunicação ao país. 
Esse estilo muda totalmente quando é utilizado para contar os 
anos felizes do casamento ou os dias agradáveis passados na 
Marinha Grande, nas duas visitas que lá fez.

A Rainha é apresentada como uma mulher sensível, mais 
interessada na sua vida familiar do que na política, que nunca 
a atraiu. Esse talvez excesso de sensibilidade justifica a faci-
lidade com que se deixou vencer por uma orientação religiosa 
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fanática, o remorso por não ter querido vacinar os filhos contra 
a varíola, à medida que esta ia dizimando os membros da sua 
família, começando pelo Príncipe Herdeiro, ou o mal-estar com 
que sempre reagiu ao destino dos Távora, que a levou a libertar 
os sobreviventes, como aliás todos os prisioneiros políticos de 
Pombal. Compreendemos bem a luta que travou dentro de si 
entre a vontade de reparar uma injustiça particularmente cruel 
e a nódoa que essa reparação implicava na actuação do rei seu 
pai. Aliás, é um traço a salientar a pintura do que acho ser a 
mais marcante neste obra, a diferença entre a figura majestáti-
ca e decidida do Marquês todo-poderoso e a Rainha delicada e 
sensível – o seu traço dominante, não é demais destacá-lo – que 
apreciava prazeres simples como a vida familiar, andar a cavalo 
ou caçar. Assim se compreende como, com excepção da felicida-
de que lhe foi proporcionada pelo marido, terá sentido profun-
damente a tristeza dos vários estados de gravidez mal-sucedida, 
da distância que acabou por ter de filhos e netos, das mortes 
sem fim de uma grande família. Particularmente impressionan-
tes foram a partida para o Brasil, que, apesar da sua loucura, 
percebeu, e até mesmo, para lá da morte, as cenas macabras do 
seu enterro em Lisboa.

Os capítulos mais dramáticos são os 16 e 17, “A Private 
Hell” e “The Gathering Storm”, que problematizam e descrevem 
respectivamente a evolução do mal da rainha e os últimos dias 
antes da partida para o Brasil. No primeiro é-nos dado conta 
da tentativa de tratamento malograda da loucura da Rainha 
por Sir Francis Willis, o médico que conseguira curar a doença 
semelhante de George III. No segundo, é trágico o rasgo de luci-
dez que a levou a gritar para o cocheiro, no caminho de Queluz 
para o Cais do Sodré, onde só pegando-lhe ao colo conseguiram 
embarcá-la no “Príncipe Real”: “Não vá tão depressa! Vão pen-
sar que estamos a fugir.”

Estamos perante uma narrativa, amplamente comentada, 
que vem dar a conhecer ao público inglês uma época dramática, 
mas extremamente interessante, da vida portuguesa do século 
XVIII. Jenifer Roberts e os estudos anglo-portugueses estão de 
parabéns.
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ABSTRACTS

1.  Gouveia, Cláudia, “A família Phelps na Madeira de Oitocen-
tos”

Madeira has always been a port of call for different travellers 
who went to the Island, at first drawn to it by its beauty and 
exoticism, its natural resources, its flora and climate, and 
then by the promise of wealth and prosperity. Most of the 
people who settled in Funchal at the end of the 18th century 
and during the 19th century came from Great Britain, and 
some of them were businessmen who had decided to live in 
Madeira due to the expansion of the Madeira Wine trade.
One of these families was the Phelps family from Dursley, 
Gloucestershire. William and Elisabeth Phelps arrived in 
the port-town of Funchal in 1784, and two years later Wil-
liam had already set up in business in the town, guiding 
his company to prosperity. Simultaneously, his family grew 
in number, and one of his sons, Joseph, became one of the 
most prominent businessmen in 19th century Madeira. After 
finishing his education at Winchester College, he inheritated 
the business from his father and maintained its prosperity. 
He married Elisabeth Dickinson, and together they became 
involved in many different activities, ranging from cultural 
and social to philanthropic causes, thus showing, on the 
one hand, a deep concern for the improvement of living con-
ditions in Madeira, and, on the other hand, contributing 
widely to the development of 19th century Madeiran society.

2.  Vlachou, Foteini, “Painting the Battle of Porto, March 29, 
1809: The ‘desastre da ponte das barcas’ in its Portuguese 
and French context”

This paper discusses a number of Portuguese and French 
paintings, watercolours and prints dating from 1809 to 1845 
and representing the first battle of Porto (March 29, 1809), 
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with emphasis on the depiction of the so-called “desastre da 
ponte das barcas”. A victory for the French and a tragedy for 
the Portuguese, the battle and the disaster of the pontoon 
bridge were visually rendered in varied ways, according to 
how the events were perceived by the two (former) oppon- 
ents. An analysis of the differences of the images, in what con-
cerns style, format, function and reception, and an under- 
standing of the respective contexts through which they 
emerged, demonstrates which elements gradually prevailed 
in the representation and how the memory of the events was 
crystallized over the subsequent decades.

3.  Duarte, Maria de Deus, “‘Haveis de ver, tão somente, o que 
haveis de ser’: Memória e Pertença em Angela Santa Clara”

In the general panorama of the Portuguese literature of late 
XIX century, or within a wide range of narratives written be-
tween 1890 and 1920 concerning national historical themes, 
the novel Angela Santa Clara is not a well-known one, and 
Guilherme Read Cabral is rarely remembered as the author 
of British ascendancy who took part in a renewed nationalis-
tic movement fighting against general pessimism, resentment 
and collective humiliation arisen by the 1890 Ultimatum.
This 1895 novel, which initially aims at activating the mem-
ory of a cyclone that destroyed most of Angra and Horta dis-
tricts in 1893 and the courageous help then offered to their 
populations, gives way to legends and to the commemor- 
ation of the discovery of Madeira, interlaced with the tragic 
passion of Angela de Ornelas and Sir George Glendover dur-
ing the British occupations of Funchal, and the historical 
frame known as the French Invasions of Portugal.
But, putting aside George and Angela’s love affair, what is 
really worthy of analysis is the presence of Lusitanian hero-
ism and the myths of a conquering spirit. This reveals a 
conflict between traditional values and new models of civil- 
ization. The defence of Portuguese values assumes, simulta-
neously, symbolic and propagandistic dimensions.

4.  Lopes, António, “Cartas inéditas de um jovem burguês 1815- 
-1817”

In 1812 the Farrer family decided to establish their wool 
trading business in Lisbon. Samuel Farrer and, a couple 
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of years later, James Hutchinson remained in regular cor-
respondence with Thomas Farrer, who owned a textile mill 
in the vicinity of Leeds, the then centre of the wool trade in 
England. Their correspondence, spanning the period 1812- 
-1818, offers a vivid account of life in Lisbon, of its hardships 
and troubles in the aftermath of the French invasions. Those 
letters mirror the turbulent politics of the time and constitute 
an invaluable testimony to the personal experiences of men 
who had to struggle to adjust not only to a different physic- 
al and social environment, but also to a dissimilar culture. 
Their words voice an attempt to narrate otherness and the 
way it kept challenging their gaze. The main objective of the 
current research project, which consists mostly in the colla-
tion of such letters and their translation into Portuguese, is 
to shed some light on the life in Lisbon in the 1810s as seen 
through the eyes of an English family, which will also entail 
a reflection on the processes of representation, the workings 
of ideology and the mechanisms of identity construction.

5.  Castanheira, Maria Zulmira, “A primeira campanha do exér-
cito britânico em Portugal ao tempo da Guerra Peninsular, 
recordada pelo militar inglês George Thomas Landmann: 
ou, da escrita memorialística como lugar de registo do cru-
zamento do eu com a História”

The Peninsular War, that bloody conflict whose bicenten-
nial we remember at this time, gave rise to a plethora of ac-
counts, autobiographical and memoirist in nature, written 
by British soldiers who fought Napoleon’s armies on Portu-
guese and Spanish soil. Taking the form of letters, journals 
and recollections, these narratives simultaneously show the 
impulse felt at the time to commit to paper the individu-
al’s peculiar experience and the awareness of the relevance 
of bequeathing to posterity allegedly accurate eye-witness 
accounts of a war which, given its scale and significance, 
needed to be engraved in the collective memory.
My paper focuses on the memoirs of one such British com-
batant, the military engineer George Thomas Landmann 
(1779?1780?-1854). The author of one of the finest foreign 
books on Portugal, Historical, Military, and Picturesque Ob-
servations on Portugal (1818), Landmann also recorded, in 
his Recollections of My Military Life (1854), his experience of 
Portugal during the first French invasion. Writing almost 50 
years after the events in Portugal, Landmann casts a retro-
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spective look at his past, with the aim of providing a chron- 
icle designed to contribute towards preserving the memory 
of circumstances, people and places imbued with historical 
significance; at the same time, and using autobiographical 
strategies of self-promotion, he endeavours to inscribe and 
perpetuate his name in history.

6.  Brito, Maria João, “‘Jack, o Estripador’ na Imprensa Diária 
Portuguesa (1888)”

The primary aim of this article is to analyse the impact of 
Jack the Ripper (nom de plume given to an anonymous ser- 
ial killer, active in the London area, in late 1888) and his 
aptly named “London crimes” in Portugal, between Septem-
ber 1888 and December 1888 (the period of press coverage 
and the time of the Ripper murders – five canonical victims 
were murdered between August and November 1888).
This body of work consists of two parts: the former being a 
study of the mysterious murderer and his modus-operandi, the 
police investigation, his victims and the suspects of the crimes.
The latter half of this work focusses on the impact of “Jack the 
Ripper’s” crimes in the Portuguese press, in association with 
the relations between Portugal and Great-Britain at the time.

7.  Furtado, Filipe e Terenas, Gabriela Gândara, “The Man ver-
sus the State: Echoes and Criticism in Portugal”

The Man versus the State (1884) may be held as Spencer’s 
main and most matured work in political theory. In it the 
author gives ample voice to his latest views on political Lib-
eralism in a way that makes it a sort of political testament. 
Among the Portuguese intellectuals, the collectivist implica-
tions of Spencer’s organicism, and the apparently paradox- 
ical relevance attributed to the State, were far from distaste-
ful to Republicans, much less to Socialists. Although most 
Portuguese writers tried to find in The Man versus the State 
some harmony between the new scientific and philosophical 
trends and the ideologies of a Socialist and/or a Republican 
kind, the author, who was then considered a great positiv-
ist philosopher, defended measures which could hardly fit 
into the Socialist train of thought. Within this framework, 
the aims of the present article are to discuss Spencer’s main 
ideas as he presented them in The Man versus the State and 
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their influence on the late 19th century within the most ad-
vanced circles of the Portuguese intelligentsia. 

8.  Silva, João Paulo Ascenso Pereira da, “Ralph Fox e Portugal 
Now: a Odisseia de um Militante Comunista à Descoberta 
do País de Salazar”

Although twentieth-century British travelogues contain a 
significant amount of data and relevant information on Por-
tuguese contemporary history, culture and society, namely 
the periods of the First Republic, the Estado Novo, the 1974 
revolution and its aftermath, they have for long fallen into 
oblivion and have been unfairly neglected by scholars and 
historians. Their chronological proximity might have actu-
ally discouraged the same academics who have exhaustively 
perused and analysed British travel accounts from previous 
centuries to proceed to their study.
The present article aims at analysing Portugal Now, a travel- 
ogue written by the English essayist, poet and communist 
leader Ralph Fox (Halifax, 1900 – Jaén, 1936) and posthu-
mously edited in 1937. His travel narrative on Salazar’s Por-
tugal and his authoritarian regime (officially termed Estado 
Novo or New State) constitutes a fascinating record of the 
experiences and information gathered during his stay in our 
country and his dangerous odyssey. The text was produced 
by Ralph Fox in 1936, at the precise moment he served in 
the Spanish republican army as a member of the Interna-
tional Brigades. Thus, he travels to Lisbon on a perilous 
secret mission with the express purpose of examining and 
evaluating the extent of the Portuguese Government’s logis-
tic, material, military and human support of General Franco 
and the Spanish Nationalists. Fox presents the reader with 
a realistic, blunt and corrosive portrait of Portugal under 
Salazar’s rule as well as of the dictator’s personality, stand-
ing out somehow as a solitary, isolated voice among contem-
porary British travellers.

9.  McMurry, Elvira Margarida, “Narrative Issues in José Sara-
mago’s The History of the Siege of Lisbon” 

This article will analyse some narrative aspects of José 
Saramago’s The History of the Siege of Lisbon according to 
the cognitive and rhetorical neo-aristotelean narrative the- 
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ories. According to these theories, narrative is a perception 
and organising tool – the way we interpret and understand 
everything around us is through narrative. The History of 
the Siege of Lisbon tells the story of a man who becomes 
an author and in doing so changes his own life. The novel 
shows how narrative can work in life and fiction.

10.  Jordão, Aida, “(Re)Presenting Inês de Castro: Two Audiences,  
Two Languages, One Feminism”

In 1355, the Galician Inês de Castro was beheaded because 
her affair with Dom Pedro, the Crown Prince of Portugal, 
threatened the nation. But Pedro’s love for Inês was such that 
when he became King, he exhumed Inês’s body and made 
her his Queen. Since then, poets, playwrights and painters 
inspired by the story of the Dead Queen have constructed a 
mythical Inês who serves the cultural and political ideologies 
of their time. My own monologues, On the Death of Inês de 
Castro/Sobre a Morte de Inês de Castro, and How She Dies/
Como Ela Morre, (re)present an Inês who challenges the patri- 
archal assumptions of her legend. In this paper, I docu-
ment the creation and reception of these pieces to explore 
the feminist space created for Inês in two languages and 
cultural contexts. I ask: how is a feminist Inês created and 
how is my playful interpretation of the female subject and 
voice received by students of the University of Toronto vs. 
the patrons of the Portuguese Consulate? First, in adapting 
a male-authored text, I have recast the feminine mythology 
of Inês and proposed a mouvance of gender identity as per 
the feminist medievalist theory of E. Jane Burns. Second, in 
an original monologue about Inês, I have created a site of re-
sistance within a male-dominated discourse. In both plays, 
the fundamental question of how the historical woman is 
gendered on stage creates a Bhabhian “third space” where 
nation, identity and feminism intersect and overlap.
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Fig. 1 – (here attributed to) Raimundo Joaquim da Costa (after José 
Teixeira Barreto), Allegory of the Entrance of the French to Porto, etching 
and engraving, 21.4 x 27.8 cm, ca. 1809-1810, Biblioteca Nacional de 
Portugal, Lisbon.

FIGURAS A CORES
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Fig. 2 – António da Cunha, Ex-voto “das alminhas da ponte”, oil on 
metal, 140 x 161 cm, 1845, Irmandade das Almas, Church of São José 
das Taipas, Porto, detail (photograph of the author).

Fig. 3 – Allegory of the Entrance of the French to Porto, detail.
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Fig. 4 – Ex-voto “das alminhas da ponte”, detail (photograph of the 
author).
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Fig. 5 – Joseph Beaume, Battle of Porto, oil on canvas, 135 x 107 cm, 
1838, Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo 
RMN – Daniel Arnaudet / Gérard Blot).
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Fig. 6 – Jean Antoine Siméon Fort, Battle of Porto, 29 March 1809, 
09:00 in the morning, watercolour, 116 x 210 cm, 1842, Châteaux de Ver-
sailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo RMN – Gérard Blot).

Fig. 7 – Jean Antoine Siméon Fort, Battle of Porto, 29 March 1809, 
15:00 in the afternoon, watercolour, 116 x 210 cm, 1842, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, Versailles (copyright: Photo RMN – Gérard Blot).
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Carta intitulada “From Hell”, recebida pelo presidente da Comissão 
de Vigilância de Whitechapel em 16 de Outubro. Em anexo, com a carta, 
foi enviada uma caixa com um rim.



295

Divulgação noticiosa do caso de “Jack o Estripador” na imprensa 
periódica portuguesa.






