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RESUMO 
 
 
A presente tese de doutoramento explora algumas das problemáticas do desenho 

romântico português, protagonizado essencialmente pelos cinco artistas que aparecem 

no quadro com o título: Cinco artistas em Sintra (1855). 

Deste modo, o percurso da tese, como se fosse um espécie de grand tour do século XIX, 

inicia-se num dos lugares mais emblemáticos do romantismo europeu, a vila e a serra de 

Sintra, notável criação de lord Byron, que esteve em Portugal durante alguns dias, em 

1809. A partir do poeta inglês, foram numerosos os escritores, poetas e viajantes, 

estrangeiros e portugueses que se referiram a esse lugar. 

O quadro dos cinco artistas evoca o mais puro e perfeito romantismo, ecoando por todo 

ele a voz do autor do Childe Harold’s Pilgrimage.   

Os cinco artistas presentes nessa tela, manifesto plástico do romantismo português, 

Tomás da Anunciação, Francisco Metrass, Vítor Bastos, José Rodrigues e Cristino da 

Silva, surgem a desenhar e a pintar a paisagem. Deste modo, regista-se o elogio ao 

desenho destes artistas. Estes constituíram o grupo fundador do nosso romantismo e 

foram os primeiros discípulos da Academia de Belas-Artes de Lisboa fundada em 1836.  

O trabalho aborda a problemática da historiografia da arte romântica portuguesa, a 

teoria do desenho no século XIX e o desenho destes e de outros artistas que passaram 

pela mesma academia: temas, aspectos estéticos e técnicos e a sua divulgação.  

Os desenhos dos professores destes artistas também foram estudados, ligados ainda ao 

neoclassicismo e ao barroco, com o objectivo de os comparar. 

Exploraram-se igualmente os textos sobre arte, estética e até design do rei D. Pedro V, 

tido como uma das personagens românticas mais importantes de Portugal.   

Debruçamo-nos  ainda sobre os desenhos dos irmãos deste rei, filhos de D. Maria II e de 

D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha.   



RÉSUMÉ 
 
 
Cette thèse de doctorat s’occupe de quelques problématiques concernant le dessin 

romantique portugais, dont les artistes les plus emblématiques se rassemblent dans le 

tableau Cinq artistes à Sintra (1855). 

Ainsi, le début du parcours de la thèse, comme s’il s’agissait d’une espèce de grand tour 

du XIXe siècle, a lieu dans un des endroits les plus symboliques du romantisme 

européen, la ville et la montagne de Sintra, création remarquable de lord Byron, qui a 

été au Portugal pendant quelques jours, en 1909. Désormais, de nombreux écrivains, 

poètes et voyageurs, étrangers et portugais, s’y réfèrent. 

Le tableau des cinq artistes évoque le plus pur et le plus parfait romantisme, hanté par la 

voix de l’auteur du Child  Harold’s Pilgrimage. 

Les cinq artistes qu’on distingue dans cette toile – manifeste plastique du romantisme 

portugais -, Tomás de Anunciação, Francisco Metrass, Vítor Bastos, José Rodrigues et 

Cristino da Silva, sont en train de dessiner et de peindre le paysage. On fait, donc, 

l’éloge au dessin de ces créateurs. Ceux-ci ont fait partie du groupe fondateur de notre 

romantisme et ils ont été les premiers élèves de l’Académie de Beaux-Arts de Lisbonne, 

fondée en 1836. 

Ce travail se consacre à la problématique de l’historiographie de l’art romantique 

portugais, à la théorie du dessin au XIXe siècle et au dessin de ces artistes et d’autres qui 

ont fréquenté la même académie: des thèmes, des aspects esthétiques et techniques et 

leur divulgation.  

On a étudié aussi les dessins des professeurs de ces artistes, encore prisonniers du 

néoclassicisme et du baroque, afin de les comparer. 

En plus, on a exploré les textes sur l’art, l’esthétique et même le design du roi Pierre V, 

considéré un des personnages romantiques les plus importants du Portugal. 

Finalement, on a analysé les dessins des frères de ce roi, les enfants de la reine Marie II 

et du roi Ferdinand de Saxe-Coburg-Gotha. 
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PREFÁCIO  

 

A presente tese pretende essencialmente fazer uma abordagem ao desenho artístico 

português da primeira metade do século XIX, mais particularmente da época romântica, 

no presente caso, do grupo de artistas que surgem no quadro Cinco artistas em Sintra. 

Utilizamos a expressão conceptual e cronológica do romantismo por duas razões 

principais: em primeiro lugar, por estar há muito consagrada na história da arte 

portuguesa; em segundo, por ser um conceito operativo que, vindo como outros da 

literatura, apresenta naturalmente vantagens. Como facilmente se imagina, testar e 

questionar este conceito seria um outro tema.    

Este estudo visa essencialmente os desenhos, a sua produção, as suas ideias e as suas 

formas. Sublinhe-se que esta afirmação não é uma simples retórica de prefácio ou um 

qualquer lugar-comum. Como já foi escrito, o desenho corre hoje o perigo de “soçobrar 

às doutrinas, às teorias e a uma nova escolástica que pretende encontrar noutras 

disciplinas ou artes as normas, os princípios e a verdade do desenho.”1 Concretizando 

melhor esta ideia: 

 
“Introduzem-se instrumentos conceptuais que são associados com ligeireza ao discurso 
sobre o desenho, não resultam da sua prática, das suas necessidades, da sua verdade, 
antes são resultado das preocupações em visões totalizantes e idealistas do universo e 
das actividades do espírito. O que interessa não é o desenho mas as preocupações da 
pessoa e da sua vida.”2 
  

Para não cairmos no extremo autismo do desenho, não podemos evidentemente 

esquecer os desenhadores, quando são conhecidos, as suas vidas, os seus pensamentos 

estéticos e plásticos e a sua época. Deste modo, a frase “o que interessa não é o desenho 

mas as preocupações da pessoa e da sua vida” faz todo o sentido. Mas não é só o 

desenho, é igualmente a pintura, a escultura a arquitectura e as outras expressões 

artísticas que muitas vezes se transformam em pobres e opacos cenários (não são sequer 

paisagens, pois se o fossem teriam ao menos alguma vida e interesse...), 

necessariamente mudos de tudo o resto: da vida social, da política, da história, etc. A 

equação é, como se já adivinhou, bastante complexa e arriscada, sendo prudente um 

trabalho que nunca esqueça ou diminua o objecto artístico em si mesmo, no caso o 

                                                           
1 Joaquim Pereira Pinto Vieira – Relatório da disciplina de Desenho I. Desenho do Natural. Porto: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1994, p. 6. [Relatório apresentado nas provas de 
Agregação da disciplina de Desenho do 1.º Grupo da Faculdade de Arquitectura. Policopiado].  
2 Ibidem. 



 2

desenho: a sua descoberta, o seu pequeno ou grande universo, o que nos diz o desenho 

ou aquilo que nele podemos saber, adivinhar e imaginar.     

Mas façamos um pouco da história desta tese. No início, havíamos partido, de resto, 

muito ingenuamente, da hipótese de que seria possível estudar a problemática geral do 

desenho artístico oitocentista em Portugal. Mas como? Necessariamente dentro de um 

determinado aspecto? Da representação do corpo humano? Do retrato? Da paisagem? 

Do desenho feito por pintores e da sua relação com o realizado por escultores? Do 

desenho romântico e da sua diferença face ao desenho naturalista? Ideias portanto tão 

vagas que nos fizeram parar para reflectir e duvidar bastante durante algum tempo. 

Como quase sempre acontece, a ambição era muita, mas cedo entendemos que todo esse 

arco temporal era dificílimo, senão mesmo impossível de cumprir de maneira séria 

numa única investigação.  

Seria necessário acrescentar o grande número de artistas a serem objecto de estudo e o 

respectivo universo de desenhos que deveria ser quantitativamente absurdo para um 

único trabalho de investigação. Os artistas deveriam ser seleccionados e os seus 

trabalhos elencados por determinados critérios que se revelariam fatalmente 

questionáveis, imperfeitos e incompletos.  

A tarefa afigurava-se ainda razoavelmente árdua - afirmação que já se tornou um lugar- 

comum - em virtude da ausência de estudos, monografias e sínteses de História de Arte 

e de Desenho, em particular, para a época em questão. Uma vez mais, somos obrigados 

a recitar a ladainha da comiserável situação do estudo das artes e dos artistas no nosso 

país, que há muito decorámos.  

O único “parco consolo” é que este estado de coisas foi quase sempre o mesmo; 

recordamos a esse propósito, e para nos legitimar, as palavras constantes de desespero 

de três “pesos pesadíssimos” da nossa teoria e da história da arte portuguesa: de um 

Francisco de Holanda3, de um Machado de Castro e de um Cirilo Volkmar Machado, 

curiosa e sintomaticamente, de um arquitecto, de um escultor e de um pintor. O outro 

ténue conforto (bastante cínico, diga-se) é sabermos que esta triste situação, por sinal 

também tão característica do século XIX, está finalmente a mudar nos nossos dias, 

embora de forma muito ligeira e lenta, como é costume entre nós. Claro que 

acreditamos ser hoje mais simples abordar o tema do desenho de Oitocentos do que, por 

                                                           
3 É o próprio Holanda que assim se classifica: "Eu, Francisco de Holanda, que escrevo estas coisas, sou o 
derradeiro dos arquitectos", Cf. Francisco de Holanda - Diálogos em Roma. Lisboa, 1984, p. 148. A 
expressão do autor deverá, contudo, ser entendida no contexto do Classicismo e, consequentemente, sob a 
influência de Vitrúvio e do conceito que este autor tinha da Arquitectura.  
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exemplo, há cinquenta ou sessenta anos atrás. Há actualmente mais estudos, mais 

referências bibliográficas e outros meios técnicos de pesquisa e de registo que facilitam 

em muito a investigação.          

Outra das questões que convirá desde já enunciar é a de que este estudo trata sobretudo 

do desenho artístico, isto é, feito por pintores e escultores. Contudo, ao longo da nossa 

investigação julgámos pertinente apresentar alguns desenhos feitos por um professor e 

por um estudante da Academia de Belas-Artes de Lisboa, que são essencialmente 

desenhos de registo de arquitectura e não projectos ou desenhos técnicos4. Pensamos  

ser esta opção lógica e defensável, porquanto o desenho de arquitectura além de um 

modo artístico de expressão apresenta os seus códigos e sistematizações próprias5. 

Consideramos interessante fazer algumas pontes entre o desenho artístico e o 

arquitectónico da época em estudo6.   

Após algum tempo de reflexão e da indispensável angústia, optámos pelo romantismo, 

talvez por estar cronologicamente mais perto do que temos vindo a estudar. O 

romantismo é um período relativamente longo, em que deveríamos ainda dar um 

enfoque ao chamado e muito problemático pré-romantismo, com um início complexo e 

por vezes obscuro. Ao contrário, em teoria pelo menos, o final do romantismo nas artes 

plásticas termina com a morte de Tomás da Anunciação, o chefe de fila do movimento, 

e a sua imediata substituição por Silva Porto, em 1879 acabado de chegar de Paris. 

Eram portanto cerca de 60 anos, grosso modo, iniciados algures na década de 30. Talvez 

de 1834 ou 1835, com a vitória dos liberais até 1880, com o Portugal Contemporâneo 

de Oliveira Martins. Podíamos também partir de 1851 e da Regeneração ou seguir como 

roteiro determinadas datas charneiras7. Mas, certamente a história da arte e a história do 

desenho da época romântica não coincidem rigorosamente com as datas da história da 

literatura. Quando começa o romantismo nas artes plásticas? Evidentemente com o pré-

romantismo, o mesmo é dizer com uma grande incógnita, desde logo, enunciado pelo 

prefixo pré. Terá o romantismo início com a obra de Domingos António de Sequeira e 

de Vieira Portuense? Muito provavelmente sim. Mas exactamente quando? Talvez com 

o celebrado – porque desaparecido e assim tornado mítico – quadro de Sequeira A 

                                                           
 
4 Para esta questão vd. Ana Leonor M. Madeira Rodrigues - O Desenho. Ordem do Pensamento 
Arquitectónico. Lisboa, 2000.  
5 Idem, p. 12. 
6 Vd. a este propósito a problemática equacionada no texto fundamental de Joaquim Vieira - O Desenho e 
o Projecto são o mesmo? Porto, 1995, p. 15-60.  
7 Cf. José-Augusto França – O Romantismo em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1999, pp. 7-8. 
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Morte de Camões exposto em 1824, ainda por cima em Paris, o centro artístico do 

mundo e, imagine-se, até elogiado por Stendhal8. Em rigor da verdade, o célebre 

escritor francês considerou o pintor português, como um dos artistas notáveis do Salon. 

Para um país e para uma arte periférica este testemunho ecoou até hoje, sendo um 

verdadeiro bálsamo para o nosso ego e auto-estima artística. Terá o romantismo nas 

artes plásticas início em 1824 com a iconografia de Camões, o herói do nosso 

romantismo, mas que, recorde-se, já havia sido representado, entre outros poetas, por 

Machado de Castro, nos jardins do palácio do marquês de Pombal em Oeiras? Ou terá o 

romantismo início com a morte de Sequeira, director honorário da novel Academia de 

Belas-Artes de Lisboa, em 1837, um ano após a fundação desse estabelecimento de 

ensino? E, neste contexto, que papel atribuir a Vieira Portuense e a outros pintores 

como Pillement e Roquemont? Finalmente, será que o romantismo termina mesmo com 

a morte de Anunciação ou continua essencialmente com a pintura de paisagem? E até 

quando? Como se constata, as datas são muitas e mais ainda as dúvidas. 

O arco cronológico era significativo e também os artistas que nele cabiam. Tivemos de 

escolher. Lembrámo-nos então de um quadro que é o retrato de toda uma geração: 

Cinco artistas em Sintra, datado de 1855. Terá o romantismo o seu início nesse ano 

fértil e mítico para essa geração? Pensámos partir desse quadro e desse local, 

começando por estudar esses cinco artistas e alguns dos seus colegas, que, por lhes 

serem próximos, mereciam ser analisados. Digamos que é pois um grupo de artistas 

que, à falta de melhor termo, podemos designar como uma “escola romântica” de 

Lisboa.  

Este núcleo distingue-se do Porto, que, por dificuldades que se prendem com a falta de 

estudos de base e com elevado número de desenhos, tivemos necessariamente de deixar 

de fora.  

Esta “escola” de Lisboa deriva, como iremos observar, da própria escola, ou melhor, da 

Academia de Belas-Artes de Lisboa. Os artistas pertencem à primeira geração de alunos 

que nesse estabelecimento de ensino se formaram. Mais tarde, alguns deles foram ali 

professores; os primeiros ex-alunos da Academia a terem responsabilidades docentes. É 

também em torno destes artistas que a maioria dos estudos da historiografia da arte do 

                                                           
8 Acerca deste quadro, vd. a obra fundamental de Luís Xavier da Costa – A Morte de Camões. Quadro 
do pintor António Domingos Sequeira. Lisboa, 1922. Stendhal elogiou ainda o outro quadro de 
Sequeira, Fuga para o Egípto, devido à composição, colorido e desenho. (pp. 66-67)    
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romantismo se tem debruçado, naquilo que constitui, desde logo,  um ponto de partida 

com alguma solidez.     

Pretendemos, portanto, seriar e estudar os desenhos daqueles artistas e também de 

alguns dos seus mestres da Academia com o propósito de detectar algumas diferenças, 

as rupturas e as possíveis continuidades.  

Como quase sempre acontece, um trabalho investigação é um ponto de partida mais ou 

menos definido para o desconhecido, na melhor das hipóteses para um qualquer ponto 

de chegada ou para um imenso ponto de interrogação. De qualquer forma, vale muitas  

vezes mais o caminho, a viagem, do que a chegada, como faziam os viajantes 

românticos. Na viagem, frequentemente podemos sonhar, na chegada, temos de nos 

deparar com a realidade.   

Neste caminho, que pretendemos fazer, julgámos interessante explorar o pensamento 

estético e artístico da “figura axial” do romantismo português e da sua produção 

desenhada. Esta figura não foi um artista plástico nem sequer um escritor, mas um rei, 

D.  Pedro V9. Com ele, estudaremos a produção dos infantes seus irmãos e ainda um 

pequeno núcleo de desenhos que se encontra no palácio por excelência do nosso 

romantismo, o Castelo da Pena.     

Em virtude de o desenho romântico ser, entre outras coisas um registo de paisagem, e 

devido ao local onde estavam os cinco artistas, deparámo-nos com um dos seus cenários 

fundadores: Sintra. Consideramos, romanticamente, interessante e produtivo uma 

viagem a essa terra, referindo os muitos viajantes e escritores estrangeiros e portugueses 

que por lá passaram. De todos, um revela-se como o inventor do mito romântico da 

paisagem sintrense: lord Byron.   

Relativamente aos desenhos, por ser este um trabalho inicial e por questões logísticas e 

temporais, fomos obrigados a explorar apenas as colecções dos mais importantes 

museus e palácios portugueses, tendo deixado naturalmente de fora inúmeras colecções 

particulares e incontáveis desenhos que devem existir em casas particulares, colocados 

em ricas ou simples e funcionais molduras de madeira com o característico vidraço da 

época, pendurados nalgum recanto de uma sala de estar, esquecidos num quarto, num 

corredor ou, pior ainda, numa qualquer pasta, gaveta ou entre papéis antigos de 

familiares falecidos.  

                                                           
9 José-Augusto França – op. cit., p. 583. 
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Tentámos, desta forma, apresentar um panorama geral, em que os desenhos estivessem, 

pelo menos, perto uns dos outros; mas, por tudo o que referimos, este conjunto estará 

sempre fatalmente incompleto.  

Voltando, uma vez mais, ao desenho, pensamos ser possível talvez questionar se ele - 

como a própria pintura - é apenas romântico nos temas ou igualmente nos pressupostos 

estéticos e nas suas formas.  

Sendo o presente trabalho académico uma tese10, consideramos fundamental  testar a 

existência de um desenho romântico no nosso país. Outras questões que convirá 

explorar são as seguintes: Haverá um desenho romântico? Quais os seus principais 

temas e as técnicas? Que linguagens formais foram exploradas pelos desenhadores? 

Como se comporta o desenho face à pintura, à escultura e à gravura? O desenho dos 

pintores era idêntico ao dos escultores? Como desenhavam os cinco artistas e os seus 

colegas em relação aos seus professores? Que diferenças existiam entre o desenho da 

geração de artistas românticos e o desenho dos mestres académicos, os docentes da 

Academia? Era o desenho apenas um meio para atingir um fim ou começava a ser uma 

realidade que valia por si, um objecto artístico que se autonomizava? Qual a 

importância do desenho nas exposições que se começavam a organizar de forma mais 

sistemática no seio da Academia de Belas-Artes de Lisboa e na Sociedade Promotora 

das Belas-Artes em Portugal?  

Estas serão algumas das questões que pretendemos abordar e explorar. Na medida do 

possível, o nosso enfoque será sobretudo nos desenhos e nas obras plásticas e não tanto 

em grandes construções históricas, sociológicas, teóricas ou conceptuais. Há algum 

tempo que sabemos e interiorizámos que o problema em Portugal é quase sempre o uso 

e abuso de vários conceitos, estilos ou épocas que inevitavelmente somos forçados a 

aplicar. Os conceitos usados têm quase sempre um valor abstracto e meramente 

indicativo de intenções sempre muito superficiais. De resto, verdadeiros conceitos só 

muito raramente se encontram. Já Zacarias d'Aça afirmava com muito acerto que os 

portugueses eram uma raça pouco estética, e, citando uma escritora francesa, uma tal 

ilustre Mme. Adam, nós sempre havíamos sido “un peuple de capitaines”, povo com 

altos instintos dominadores, rematava o escritor11. A ideia do autor português merece 

                                                           
10 José Pedro Machado - Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, vol. 5, Lisboa, 1995, p. 296. 
Do grego thésis «acto de colocar, de arranjar; acto de instituir, de estabelecer (leis, impostos, concursos, 
etc.); acto de apresentar uma tese, de estabelecer um princípio, proposição, afirmação (...) pelo latim 
these. 
11 Zacharias d'Aça - Lisboa Moderna. Lisboa, 1906, p. 110.  
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ainda hoje uma reflexão. Como no século XIX, Portugal permanece ainda distante da 

educação e da cultura. Se dúvidas existissem, lembremos tantos episódios caricatos e os 

permanentes atropelos ao nosso património cultural e artístico. Recordá-los é uma tarefa 

penosa e, além do mais, sempre incompleta.  

Mas a questão colocada por Aça é quase do domínio da estratégica e da táctica 

nacionais. O sermos um povo de capitães, está próximo, por exemplo, dos estudos de 

castelologia que afirmam com absoluta propriedade que a estratégia portuguesa ao 

longo da história sempre foi a defensiva12. Reino primeiro, império depois, o país quase 

sempre teve de se recolher e de se fechar sobre si. Um caso de pura e dura 

sobrevivência. Facilmente se conclui que, não raras vezes, as preocupações do país são 

mais de carácter pragmático e não tanto de cariz programático e intelectual. As modas 

sempre foram de importação e muito raramente eram objecto de um verdadeiro 

conhecimento quanto às suas origens. O país quase sempre tomou pouca atenção a 

questões muito complexas e abstractas, sendo apontado como povo de poetas e não 

tanto de filósofos. A filosofia vem, não raras vezes, da sensibilidade poética e dos 

sentimentos.  

Por todos esses motivos e outros, por demais conhecidos, as seguintes palavras de 

Zacarias d’Aça ainda hoje nos impressionam, pela sua espantosa actualidade: 

 
“Não estamos em França, nem em Inglaterra, o nosso meio litterario e politico é 
estreitissimo; todos nos conhecemos, todos sabemos o que eramos e tinhamos hontem, o 
que somos e o que temos hoje: não há muralhas impermeaveis á luz, tudo é 
transparente. Transparentes os affectos as paixões, as ambições; transparentes os 
interesses particulares, que se encobrem, que procuram encobrir-se, com o interesse 
publico; transparentes as prepotencias do favoritismo, que allega altas razões d'estado: 
tudo n'este pequenino mundo portuguez é claro, nitido, esplendente, tanto o sol 
meridional varre do nosso firmamento até a mais pequena e tenue nuvem, que possa 
lançar uma sombra sequer sobre o esplendor da verdade! 
Não estamos em França, não. Estamos mesmo mais longe do que geralmente se pensa. 
Não fallemos de Londres, que as distancias decuplica-as a aristocracia, a gerarchia 
social.”13 
   
 

As questões artísticas são, no essencial, similares às da estratégia geral do país: 

sobretudo defensivas, imitativas e adaptativas. Perguntar-se-á então pela criativadade. 

                                                           
12 António Lopes Pires Nunes - O Castelo Estratégico Português e a Estratégia do Castelo em 
Portugal. Lisboa, 1988, p. 117:  “Portugal  (...) sendo um país de marinheiros e aventureiros foi 
essencialmente um país sempre na defensiva, mesmo no Além Mar, onde deixámos, como no território 
continental, muitas dezenas de fortalezas.”  
13 Zacharias d'Aça – op. cit., pp. 116-117. 
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Evidentemente que ela está presente. O seu interesse reside sobretudo nas suas próprias 

possibilidades e naquela qualidade que todos gostamos de evocar: a da nossa proverbial 

adaptação e sentido de improvisação.  

Estas características decorrem talvez de uma qualquer antropologia nacional e dos 

poucos recursos que teimaram existir. O que afirmámos é válido também para a 

arquitectura, a pintura e a escultura. Veja-se, por exemplo, a arquitectura do estilo chão 

e a pintura maneirista. Ambas foram casos exequíveis de um sistema clássico possível 

face ao sistema tridentino14.  Este último tem como uma das suas essências exactamente 

a oposição e a censura comportamental ao classicismo15.  A arte portuguesa do século 

XVI ao século XVIII é realizada por esse confronto16, resultando numa síntese possível 

e pacífica, num cenário com dois elementos que, à primeira vista, seriam perigosos entre 

si, senão mesmo explosivos. A cultura e a arte portuguesa têm destes espantosos e 

improváveis encontros. 

De forma bastante sintética, podemos definir o século XIX como uma época estruturada 

em dois edifícios conceptuais determinantes – o romantismo e o realismo-naturalismo.  

Não por acaso, o desenho surge no próprio manifesto artístico do romantismo: três dos 

Cinco artistas em Sintra, Metrass, Cristino e José Rodrigues aparecem de facto a 

desenhar. Apenas Anunciação aparenta pintar um pequeno estudo; o único escultor do 

grupo, Vítor Bastos, não está a desenhar, mas ostenta debaixo do braço um caderno de 

desenhos. O desenho era o instrumento e a mãe de todas as artes plásticas: as artes do 

desenho, como eram conhecidas a arquitectura, a pintura e a escultura. Afinal, estas 

seriam razões mais do que suficientes para se estudar o desenho deste grupo e do nosso 

romantismo em geral. Não será por acaso que numa outra pintura paradigmática, do 

século XIX, O Grupo do Leão, obra ligada ao naturalismo, nenhum dos personagens 

surge a desenhar ou a pintar. O estatuto e o retrato que os artistas faziam de si 

dispensavam a acção do desenhar e pintar. Talvez porque desenhar o mundo fosse tão 

comum e estivesse de tal forma interiorizado pelos artistas que já não constituía uma 

descoberta.    

 

 

                                                           
14 José Fernandes Pereira - A Cultura Artística Portuguesa (Sistema Clássico). Lisboa, 1999, p. 191.  
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

1. A breve história de uma palavra 

Qualquer definição de romantismo ou de outro movimento histórico, filosófico e 

artístico pecará sempre por ser incompleta. Mas, mesmo assim, se se pretender levar por 

diante a tarefa de apresentar este movimento, facilmente se pode cair em múltiplas 

redundâncias, senão numa qualquer floresta de lugares comuns, de conceitos e jargões 

há muito sabidos e soletrados. Não é por acaso que Helder Macedo, um reputado 

especialista neste movimento e em Garrett, confessa que quanto mais lê, menos sabe o 

que seja o romantismo...1   

Desde logo, a invenção do romantismo é literária, como se de um fascinante 

protagonista se tratasse, no seu próprio romance. Comecemos pelo início, pela, às vezes, 

muito esquecida, etimologia das palavras: os termos romântico e romantismo derivam 

do francês romantique e romantisme, sendo que o primeiro, já usado em 1694 pelo 

Padre de Nicaise, foi  vulgarizado no século XVIII, decalcado do inglês romantic, que 

por sua vez provém do citado vocábulo francês. A sua aplicação à literatura francesa 

verificou-se entre os anos de 1820 e 18302. Também no italiano, no castelhano 

(romanticismo) e no alemão (romantik), os termos , com mediações francesas, resultam 

do adjectivo inglês3. Como o adjectivo, também o substantivo romântico deriva do 

francês romantisme4.  

Na verdade, se quisermos avançar e explorar um pouco mais em relação ao termo 

“romântico”, rapidamente nos deparamos com uma história complexa5, como quase 

sempre acontece nas ciências humanas. Desta maneira, do advérbio latino romanice “à 

maneira dos romanos” derivou em francês o vocábulo romanz, escrito rommant, após o 

século XII e roman a partir do século XVII6. A palavra rommant designava 

primeiramente a língua vulgar, por oposição ao latim, tendo, mais tarde, vindo a 

                                                           
1 Helder Macedo – Garrett no romantismo europeu, in Leituras, Revista da Biblioteca Nacional, n.º 4, 
Lisboa, 1999, p. 36. Este número foi subordinado a Almeida Garrett.  O mesmo texto encontra-se em 
Almeida Garrett - um Romântico, um  Moderno, vol. I, Lisboa, 2003, pp. 29-38.  
2 José Pedro Machado - Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, vol. V, Lisboa, 1995, p. 114. 
Derivado de romant criado a partir de romanz.  
3 V. M. de Aguiar e Silva – Romantismo, in Dicionário do Romantismo Literário Português. Lisboa, 
1997, p. 487. Vd. Igualmente, a propósito da palavra “romântico”, Jacques Barzun - Da Decadência à 
Alvorada. 500 Anos de Vida Cultura do Ocidente. De 1500 à Actualidade. Lisboa, 2003, pp. 457 e 
seguintes.  
4 José Pedro Machado - op. cit., vol. V, p. 114.    
5 Vítor Manuel de Aguiar e Silva – Teoria da Literatura. Coimbra, 1988, p. 536. 
6 Idem, pp. 536-537. 
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designar uma certa espécie de composição literária escrita em língua vulgar, em verso 

ou em prosa, cujos temas “consistiam em complicadas aventuras heróicas ou corteses.”7  

O vocábulo francês rommant passou para a língua inglesa sob a forma romaunt, e em 

meados do século XVII encontra-se em francês e em inglês os adjectivos romanesque e 

romantic , correspondentes àqueles substantivos8.   

O vocábulo inglês romantic era vertido para o francês uma vezes por romanesque, 

outras por pittoresque9. Este último termo é, recorde-se, bastante usado no português, 

durante o século XIX, por exemplo, na literatura e nas artes plásticas como adjectivo 

preferencial para caracterizar paisagens, cenas, perspectivas ou episódios. 

Etimologicamente, o nosso pitoresco deriva não do francês, como num primeiro 

momento seria de supor, mas do italiano pittoresco10. Aliás, não deixa de ser curiosa e 

surpreendente a história da etimologia desta palavra. Pitoresco deriva então, como já se 

disse, do italiano pittoresco, mas, com maior rigor, deve acrescentar-se um outro 

vocábulo português, hoje ainda em maior desuso: pintoresco. Este adjectivo é afinal 

uma adaptação do pittoresco italiano, com influência de pintar. O termo aparece, por 

exemplo, na obra do visconde de Juromenha, Cintra Pinturesca, ou Memoria 

Descriptiva da Villa de Cintra, Collares e seus Arredores, datada de 1838, enquanto 

pitoresco, é utilizado na tradução da obra de Ferdinand Denis, Portugal Pitoresco ou 

Descripção História d’este Reino... de 184611. Não deixa aliás de ser bastante 

sintomático a utilização de ambos os adjectivos como formas de descrever e de 

descrever-pintando no caso de Sintra.   

Naquele que é hoje considerado como o mais completo dicionário de língua portuguesa, 

o termo é grafado de forma diferente: pinturesco. Desde logo, é indicado que o adjectivo 

é usado na obra de Alexandre Herculano, Eurico o Presbítero de 1844, adiantando-se 

que é o mesmo que pictórico, com uma etimologia semelhante àquela que já 

descrevemos. A palavra italiana pittoresco tem uma datação aproximada ou supositícia 

de 1664, sendo relativo a pintor, a obras de pintura, especialmente relativo a paisagens e 

a cenas particularmente expressivas. Com influência de pintar há quem prefira uma 

derivação vernacular de pintura mais esco, com influência de pitoresco12.  

                                                           
7 Idem, p. 537. 
8 Ibidem. Sobre a família do termo inglês romaunt veja-se ainda a nota 10 da mesmo página 537. 
9 Idem, p. 538. 
10 José Pedro Machado - op. cit., vol. IV, p. 378.    
11 Idem, p. 369. 
12 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tomo V, Lisboa, 2003, p. 2873.  
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A palavra pitoresco aplicou-se na Europa, desde fins do século XVII, a tudo aquilo que 

era conveniente para a pintura e capaz de dar bons efeitos neste género artístico, 

constituindo-se em paradigma ao lado do belo e do sublime. Mas o pitoresco também se 

referia ao caricatural ou a todos os bons motivos susceptíveis de criarem impressões 

vivas. O pitoresco foi progressivamente abrangendo todos os géneros artísticos que  

fixavam e descreviam uma qualquer paisagem na qual se valorizam os aspectos 

irregulares e um certa rudeza da forma, por oposição aos valores do classicismo. Os 

locais são pretextos para um olhar errante que se podia deter em pequenos 

apontamentos e pormenores, ou, ao invés, contemplar os espaços amplos “relatados em 

totalidade de massa e cor.”13 O género dará origem a uma literatura vastíssima de 

descrição de cidades, vilas e aldeias “na qual o pitoresco se associa à valorização 

sentimental do património, considerado como testemunho do passado histórico e 

modelo integrante e formador do pitoresco.”14      

Finalmente e devido à sua ligação com as artes plásticas, vejamos o que escreveu 

Francisco de Assis Rodrigues no seu Diccionario Technico e Historico de Pintura, 

Esculptura e Gravura de 1875. O professor-escultor e director da Academia, mas acima 

de tudo clássico, refere-se a pintoresco, como derivando do adjectivo do espanhol 

pintoresco, usado na pintura. Para ele era o: 

 
“modo franco e livre de pintar ou exercitar as artes do desenho, proprio de quem tem 
adquirido a boa facilidade de pintar.”15   
 
 

Assis Rodrigues refere ainda o advérbio pintorescamente como feito com franqueza e 

liberdade, com largueza e magistralmente16. Acrescenta, como bom clássico que sempre 

foi, a autoridade e o exemplo de Cirilo Volkmar Machado e das suas Colecções, quando 

o memorialista sublinha, a propósito da obra de Vieira Lusitano e de Joaquim Manuel 

da Rocha, que o primeiro tinha primeiramente um estilo menos acabado e mais 

pitoresco, e que o segundo gravava muito pintorescamente  a água-forte17. 

                                                           
 
13 José Fernandes Pereira – No Bi-centenário de Garrett, in Arte Teoria, n.º 1, Lisboa, 2000, p. 10. 
14 Ibidem. 
15 Francisco de Assis Rodrigues - Diccionario Technico e Historico de Pintura, Esculptura e Gravura. 
Lisboa, 1875, p. 298. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. Cf. Cyrillo Volkmar Machado – Collecções de Memorias. Coimbra, 1922, pp. 80 e 93. Na 
primeira edição da Collecções de Memorias, de 1823, as páginas 100 e 117, como refere Assis Rodrigues. 
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Desta forma, não deixa de ser interessante desde já constatar o termo pitoresco, como 

associado à pintura, derivado do italiano talvez do século XVII e, como se fosse magia, 

da sua célebre escola de pintura. Finalmente, a opinião de Assis Rodrigues, segundo a 

qual o pitoresco ou o pintoresco é uma espécie de categoria artística que se caracteriza 

como o modo franco e livre, com largueza e magistralmente realizado que se pode 

encontrar na pintura e (porque não dizê-lo?) também no desenho como iremos por vezes 

encontrar. Para sermos justos e rigorosos, Assis Rodrigues usa a muito subtil expressão 

“artes do desenho” que engloba além da pintura, escultura e arquitectura, o próprio 

desenho. 

Mas regressemos à palavra romântico, também ela tão subtil e imprevista que nos fez 

passar pela paisagem do pitoresco. O termo inglês surgiu em meados do século XVII, 

sendo usado de forma um tanto ou quanto pejorativa e significando “like the old 

romances”, como qualquer coisa de exagerado e absurdo, segundo a directa definição 

de um excelente livro de divulgação de Arte e de Civilização18. Mas o termo não 

significava apenas “como os antigos romances”, podendo também qualificar uma 

paisagem, uma cena ou um monumento19, facto que como facilmente se entende terá 

grandes e importantes consequências. O romance dos ingleses é pois um género 

narrativo caracterizado pela fantasia, pelo mistério e pela aventura20. Este género 

literário opunha-se a novel, mais próximo do real e, por isso, menos transbordante de 

aventuras incríveis21. Desta forma, o termo começou a ter uma significado estético-

literário22, mas igualmente a ser aplicado às artes plásticas e à música23.  

Infelizmente,  “romântico” e “romantismo” têm nos dias de hoje uma conotação quase 

sempre afastada das realizações artísticas do século XIX, revelando determinadas 

implicações vagas e promíscuas de uma degradada palavra24. A culpa é sobretudo da 

adjectivação fútil e fácil dada a certos cantores e a determinadas músicas...      

Mas, voltemos à seriedade das coisas de antigamente. Após os trabalhos de M.me de 

Staël e de August Wilhelm Schlegel, o De l’Allemagne e o Vorlesungen über 

dramatische Kunst und Literatur, respectivamente, o classicismo e o romantismo foram 

                                                           
18 Edward Lucie-Smith - Art & Civilization. London, 1992, p. 373. 
19 V. M. de Aguair e Silva – Teoria da Literatura, p. 537. Sobre a família do termo romaunt veja-se 
ainda a nota 10 da mesmo página 
20 V. M. de Aguiar e Silva – Romantismo...,  p. 487. 
21 Henri Peyer – Introdução ao Romantismo. Lisboa, 1995, p. 70. 
22 Ibidem. 
23 Edward Lucie-Smith - op. cit., p. 373. 
24 Jacques Barzun – op. cit., p. 458. 
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percepcionados como realidades diferentes e opostas25, que culminaram na célebre 

afirmação de Goethe, sempre repetida, de que o clássico era a saúde e o romântico a 

doença. A poesia do classicismo greco-romano era a da perfeição formal, enquanto que 

a poesia romântica, filha do cristianismo, era a do mistério, do desejo infindo e das 

aspirações jamais satisfeitas. Como facilmente se entende, as diferenças entre estas duas 

atitudes culturais surgem numa época de múltiplas dialécticas. 

O romântico Stendhal, nos anos vinte do século XIX, estabeleceu a seguinte distinção, 

muito útil e, já agora, também espirituosa: uma obra romântica era “aquela que se 

destinava a dar-nos prazer a nós que vivemos hoje, enquanto uma obra clássica se 

destina a dar prazer aos nossos avós.”26     

Em termos geográficos, pode afirmar-se que o clássico descendia do passado romano 

pagão, dominante na Europa meridional, enquanto o romântico pertencia 

essencialmente ao mundo cavalheiresco e cristão do Norte27. Exactamente como 

escreveu Almeida Garrett: “Saudável e reanimadora foi a  influência das tribos góticas 

na política e literatura da Europa.”28 

Podemos entender o romantismo como uma forma periodológica e cronológica, 

relativamente estanque, colocada entre o neoclassicismo e o realismo; ou como uma 

realidade histórico-literária de um megaperíodo. O romantismo, como o renascimento, 

surge, nas literaturas ocidentais, em metamorfoses plurais em que o neo-romantismo, do 

século XIX e início do XX, é a sua expressão mais palpável. Mas o simbolismo, 

surrealismo, expressionismo e existencialismo são “impensáveis” à margem desse 

megaperíodo. 

Profundamente contestatário, o protagonista é senhor de um enorme talento para a 

literatura panfletária. O romantismo é pois, de um modo geral, uma revolta, uma 

contestação e uma refutação à modernidade burguesa e capitalista. É a revolta contra 

uma série de tiranos, a saber: a racionalidade instrumental, o princípio da eficiência 

produtiva, o desencantamento do mundo, o utilitarismo, o conformismo, a mecanização 

da vida e da sociedade. A revolta quase sempre confusa, como todas as revoltas, 

“exprime tanto a nostalgia de um paraíso perdido como o anseio utópico de um futuro 

mundo ideal”29. Veja-se como esta revolta ainda hoje se mantém e se aprofunda, por 

                                                           
25 V. M. de Aguiar e Silva– Teoria da Literatura., p. 504.  
26 Jacques Barzun – op. cit., p. 456. 
27 Jacques Barzun – op. cit., p. 442. 
28 Almeida Garrett – Romanceiro. Lisboa, 1997, p. 11 da Introdução. 
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exemplo, nos movimentos ecológicos e na já célebre anti-globalização, só para referir 

aqueles mais visíveis.   

Dir-se-á pois que o romantismo propriamente dito, ou qualquer outro “romantismo”, 

terá de ter sempre a sua revolução, grande ou pequena, pouco importa. 

O que caracterizou o romantismo por toda a parte foi o repúdio pelas tradições seculares 

do classicismo do universalismo racionalista do século XVIII, em favor de uma alma  

universal, em que o indivíduo tinha direito à sua liberdade de pensamento. Este assumia 

frequentemente uma atitude de contemplação do universo, da paisagem e uma busca do 

pitoresco, do exótico, do passado histórico ou da distância geográfica30.    

Se a razão foi uma paixão do século XVIII, a paixão do romantismo foi a mente e o 

coração31. Recordemos, por exemplo, o Iluminismo e a Encyclopédie, mas para o 

romantismo o intelecto não bastava32. 

O romantismo pugnava por uma concepção organicista do mundo, da natureza e da 

sociedade, com raízes em ideias filosóficas e religiosas de matriz platónica e 

neoplatónica, inspirada na religiosidade panteísta e em ideais mágico-religiosos. A 

analogia e o símbolo tornaram-se importantes na mundividência, no pensamento, na 

literatura e nas artes pois eram meios de apreensão e expressão da alma da Natureza e 

das secretas correspondências entre o homem, os seres e as coisas33, naquilo que afinal é 

quase a própria essência do panteísmo. Neste aspecto particular, estamos diante de um 

episódio, mais um, em que o platonismo se revela e triunfa sobre o pragmático, 

normativo aristotelismo.  

Clássico, do latim classicus, designava o cidadão que, em virtude da sua considerável 

riqueza, fazia parte da primeira das cinco classes em que a reforma censitária atribuída a 

Sérvio Túlio dividira a população da cidade de Roma. O vocábulo tinha uma significado 

sociológico e político, mas também encerrava a ideia de excelência e de prestígio. Na 

teoria literária clássico era o autor que se distinguia pela beleza e pela correcção 

linguística, sendo portanto autor modelar e excelente34. A criação literária, e também a 

artística ligada às artes plásticas, repousava sempre em modelos, dos quais derivam a 

                                                                                                                                                                          
 
29 V. M. de Aguiar e Silva  – Romantismo..., pp. 489-490. Sobre o romantismo ver do mesmo autor V. M. 
de Aguiar e Silva – Teoria da Literatura, pp. 536-560. 
30 Jorge de Sena – Jorge de Sena - Para uma Definição Periodológica do Romantismo Português, in 
Estética do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1974, p. 71.   
31 Jacques Barzun – op. cit., p. 456. 
32 Ibidem. 
33V. M. de Aguiar e Silva – Romantismo..., p. 490. 
34 V. M. de Aguiar e Silva – Teoria da Literatura, pp. 504-505. 
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disciplina e as regras necessárias que conduzem a uma obra perfeita. A presença 

permanente dos cânones estabelecidos é a verdadeira e única paisagem de fundo que o 

classicismo conheceu. O autor clássico era sempre um mestre da pureza do idioma e um 

modelo e exemplo a seguir por todos aqueles que se consagravam à arte da escrita. O 

equilíbrio e a serenidade eram como que dois personagens fundamentais, a que se 

juntavam a ordem e a harmonia35, únicos habitantes sempre previsíveis dessa paisagem 

de fundo de estabelecidos cânones, perdoem-nos a metáfora pictórica ou desenhada.  

Não deixa de ser, uma vez mais, estranhamente tentador e fácil passar das belas-letras 

para as belas-artes, no classicismo e no romantismo.    

Para Jacques Barzun, pode afirmar-se que aquilo que começou como um conglomerado 

de movimentos transformou-se no espírito de uma época. Há em primeiro lugar, e para 

dificultar toda a tarefa, acrescentamos, toda uma galáxia de artistas – poetas pintores, 

músicos, teorizadores da arte e da sociedade – uma efusão de génio difícil de igualar em 

qualquer outro período da história no que toca a variedade e quantidade. Há depois o 

ressurgimento religioso multifacetado, após a forma trivial e árida do deísmo e o 

ateísmo do século XVIII para enfrentar o mistério do universo. O panteísmo, por 

exemplo, foi uma das muitas formas de fé romântica. O romantismo incluía ainda ideias 

políticas e económicas novas ou evoluídas de pontos de vista anteriores. Em conclusão, 

existiram filosofias, éticas e atitudes, inovações científicas e a redescoberta de certos 

períodos do passado, graças à característica disciplina da História36.  

Por todas estas razões, o autor afirma que o romantismo em vez de um movimento no 

sentido vulgar de um programa adoptado por um grupo, foi um estado de consciência 

que evidenciava as divisões que se encontram em todas as épocas37. 

Desta maneira, os românticos eram diferentes personagens: houve os que queriam um 

rei, outros um parlamento; uns eram católicos, outros protestantes, alguns foram 

atraídos pela Idade Média, outros pelo Oriente; alguns apreciavam a prosa poética, 

outros achavam-na aborrecida; outros ainda, como Victor Hugo, transitaram do realismo 

para o socialismo, e do catolicismo ortodoxo para uma fé sem credo, mas profunda, 

como a de Rosseau38. Por tudo isso, os extremos incluíam: informe e formalista, erótico 

ou ascético, irreal e realista39.   

                                                           
35 Idem, pp. 505-507. 
36 Jacques Barzun – op. cit., pp. 455-456 e 461.  
37 Idem, p. 456. 
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Voltando à vida das palavras, se a palavra puritano conota apenas uma coisa, romântico 

conota uma centena delas40, assim, por muito que se fale e se escreva sobre o 

romantismo, parece certo que muito mais é aquilo que fica por dizer e escrever. 

 

2. Portugal e o romantismo     

O século XIX não foi fácil para Portugal. A afirmação nada tem de extraordinário se nos 

lembrarmos de outras épocas. Dir-se-ia que nunca foi muito fácil a vida para o nosso 

país, mas a centúria de Oitocentos mostrou-se particularmente espinhosa. Os factos 

relatados41 são por demais evidentes e não nos vamos deter longamente sobre eles. 

Logo no início do século, o país é varrido pelas três célebres Invasões Francesas (1807, 

1809 e 1810), consequência da política napoleónica que devastou a Europa, desde os 

pacatos lugares da Roliça e do Vimeiro, em Portugal, até à sinistra Moscovo a arder. 

Hoje, muitas vezes, não temos a menor ideia, mesmo que aproximada, desses tempos de 

guerra, fuga, miséria, fome, humilhação e, sobretudo, morte. As invasões francesas 

foram de tal modo impressivas que, ainda hoje, na Beira-Baixa e em toda a Raia, as 

histórias populares estão pejadas de mouros e de franceses, aparecendo só muito depois 

os castelhanos42! Memórias afinal bem vivas e dramáticas de um passado com apenas 

200 anos. 

Depois, todos se lembram da fuga da corte para o Brasil, com algumas anedotas pelo 

meio, que seriam motivo de riso, se não fossem para chorar, como aquele momento em 

que a monarca D. Maria I dentro da sua carruagem, a alto galope, de Queluz para o cais 

de Belém, gritava para o cocheiro “Mais devagar; diriam que fugimos!”43. A descrição 

do embarque da corte nesse dia 29 de Novembro de 1807 é notavelmente descrita por 

Oliveira Martins, em páginas inultrapassáveis, talvez mesmo superiores a muita  pintura 

naturalista44. Este era um suposto pintor que apreciava cores violentas e cruas45, de 

descrições simultaneamente narrativas e descritivas46. Assim, para o Brasil lá fugiram a 

                                                                                                                                                                          
38 Idem, p. 457. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Utilizámos para o efeito Joel Serrão - Cronologia Geral da História de Portugal. Lisboa, 1986, p. 
167 e seguintes e ainda Fernando de Castro Brandão - O Liberalismo e a Reacção 1820-1834 Uma 
Cronologia. Lisboa, 1990. 
42 Informação dada pelo Dr. António Lopes Pires Nunes, a quem muito agradecemos.  
43 Oliveira Martins - História de Portugal, tomo II, Lisboa, 1942, p. 239. Utilizámos em todas as 
citações desta obra a 12.ª edição de Lisboa, 1942. 
44 Idem, pp. 237-240. 
45 António José Saraiva – Três ensaios sobre Oliveira Martins, in Para a História da Cultura em 
Portugal, vol. I, Lisboa, 1996, p. 158. 
46 Idem, p. 168. 
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rainha, ainda aos gritos, sem perceber nada do que se passava;  o seu filho, o futuro D. 

João VI, cobarde e sem pagar a quem devia, um fenómeno que nem sequer é inédito 

entre nós, “contente com a sua esperteza saloia, única espécie de sabedoria aninhada no 

seu gordo cérebro”47; a restante família; alguns membros da corte e algum ouro e 

riquezas que puderam à pressa arranjar. 

O grande acontecimento que se seguiu foi o da independência do Brasil em 1822, por D. 

Pedro, no dia 7 de Setembro, com o célebre grito nas margens do Ipiranga 

“Independência ou Morte” e a sua posterior aclamação como imperador constitucional e 

defensor perpétuo do Brasil, no Rio de Janeiro, a 13 de Outubro.  

Pelo meio, a rainha D. Maria I faleceu a 20 de Março de 1816, sucedendo-lhe seu filho 

D. João VI; as ideias liberais começavam a germinar cada vez mais e havia surgido um 

dos muitos mártires (ou traidores, segundo outras versões), talvez mesmo o primeiro, 

que o século XIX conheceu: Gomes Freire de Andrade foi enforcado, em vez de  

fuzilado, como seria normal e justo num militar, a 18 de Outubro de 1817. 

Curiosamente, parece ter sido o apoio dado a este mártir da liberdade e à sua acção 

conspiratória a principal razão para que o jovem estudante de Coimbra, Almeida 

Garrett, se visse preterido da fortuna de seu tio, D. Alexandre da Sagrada Família, bispo 

de Angra48. Afinal, o poeta era o único liberal numa família toda ela de absolutistas49. 

Após essa morte hedionda, Garrett, vibrando de indignação, pensou  numa proclamação 

ao país50.    

Acontecimento igualmente marcante foi a revolução liberal iniciada no Porto em 24 de 

Agosto de 1820 e terminada em Lisboa a 15 de Setembro, depois de ter alastrado a todo 

o país. Essa primeira revolução liberal em 1820 foi também ela uma espécie de revolta 

mítica para o século XIX português, talvez pela sua pureza e verdade, como uma 

“Primavera”51. Previsivelmente, Garrett liderou o corpo estudantil com as proclamações 

de adesão a essa Revolução animado de um “santo furor.”52   

Tudo se dirigia para o sonho da liberdade num país que por esse tempo não passava, 

pelo menos formalmente, de um verdadeiro semi-protectorado inglês, uma “feitoria de 

                                                           
47 Oliveira Martins – op. cit., tomo II, p. 240. 
48 Teófilo Braga - História do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1984, fac-símile da edição de 1880, p. 
128. 
49 Idem, pp. 128-129. 
50 Isabel Nobre Vargues – Garrett, o Cidadão, in Almeida Garrett um Romântico, um Moderno. Actas 
do Congresso Internacional Comemorativo do Bicentenário do Nascimento do Escritor, Vol. II, Lisboa, 
2003, p. 170.  
51 Vd. J.-A. França - O Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999, pp. 35-43.   
52 Isabel Nobre Vargues – op. cit., p.p. 170-171. 
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Inglaterra”53, com o odioso Beresford como senhor, com o seu canibalismo54, devido  

aos males acumulados sobre Portugal pela “imbecilidade”55 de D. João VI. 

A propósito da Revolução de 1820 e de a mesma ter finalizado em Setembro em Lisboa, 

relembre-se que, no mesmo mês, mas do ano de 1836, se deu uma revolução da 

esquerda liberal, na qual  o célebre “setembrismo” e os “setembristas” formaram, não 

raras vezes, verdadeiros horizontes míticos, utópicos e radicais, veiculados por um 

periódico com  esse nome56, sempre desafiador do pacífico e rotineiro resto de século 

XIX. Afinal de contas, revoluções são também o que não falta em Oitocentos por toda a 

Europa e em Portugal, algumas delas com as inevitáveis coincidências nos mesmos 

meses e anos. 

Mas, centremo-nos um pouco mais na independência do Brasil. Este acontecimento, que 

se nos afigura algo banal e lógico dentro do contexto da História e dos seus manuais, foi 

certamente qualquer coisa de muitíssimo traumático, sobretudo para um país, 

acostumado, desde 1415, a ser um povo de capitães, com acentuados instintos 

dominadores57. Não queremos questionar - nem essa discussão vem a propósito deste 

trabalho -, se este estado de espírito era de facto o verdadeiro, mas estamos seguros que, 

pelo menos, assim se pensava na época. Algumas das páginas de Eduardo Lourenço 

são, a esse respeito, eloquentes: “somos um povo de pobres com mentalidade de ricos” 

e “o trabalho para o preto”, num povo que durante séculos literalmente foi “morto de 

trabalho”, mas que, com os Descobrimentos, pôde enfim transferir para o “preto” essa 

“penosa obrigação”58.  

 
“Empiricamente, o povo português é um povo trabalhador e foi durante séculos um 
povo morto de trabalho. Mas a classe historicamente privilegiada é herdeira de uma 
tradição guerreira de não-trabalho e parasitária dessa atroz e maciça «morte de 
trabalho» dos outros. Não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, 
como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de 
eleição, nós descobrimos colectivamente a maneira de refinar uma herança ancestral 
transferindo para o preto essa penosa obrigação. É mesmo essa a autêntica essência dos 
Descobrimentos, o resto, embora imenso, são adjacências.”59 
                                                           
53 Teófilo Braga – op. cit.,  p. 228. 
54 Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo. Porto, 1903, p. 333.  
55 Idem, p. 204. 
56 “A Revolução de Setembro” foi um caso excepcional de enorme longevidade para o século XIX 
português, tendo sido  publicados 15031 números durante 60 anos, entre 22 de Jun. 1840 e 20 Jan. 1901. 
Cf. José Tengarrinha - A Revolução de Setembro, in Diccionário do Romantismo Literário, pp. 477-
478.    
57 Zacharias d'Aça - Lisboa Moderna. Lisboa, 1906, p. 110.  
58 Eduardo Lourenço - Somos um povo de pobres com mentalidade de ricos, in O Labirinto da Saudade. 
Lisboa, 1992, pp. 129-130.       
59 Idem, p. 130. 
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Em termos históricos, sempre lidámos mal com a solidão, preferindo muitas vezes fugir 

para outros mares, outras terras e outras gentes. 

Depois da perda do Brasil, ficámos irremediavelmente sós e sabe-se como custa a 

solidão e, principalmente, o sabermos estarmos sós. Os liberais de 20, burgueses que, 

como quase sempre acontece, deveriam ter tanto de bem intencionados como de 

ingénuos, viram a independência do Brasil desabar sobre si através de uma forte reacção 

absolutista (Maio-Junho de 1823), auxiliada ainda por cima pelo exemplo espanhol60.   

O resto é  por todos conhecido - a divisão do país em dois campos e a inevitável guerra 

civil, necessariamente “ferrenha e cannibalesca”61, paradigmaticamente dirigida por 

dois irmãos, príncipes criados à solta, deixados na “expontaneidade de instinctos 

brutaes, em exercícios de forças e em seduções das damas do paço”62. Parece mesmo 

que o ódio profundo entre os dois irmãos se deveu ao facto de após a morte da princesa 

destinada a casar com D. Pedro, este ter casado com D. Leopoldina que era a destinada 

a D. Miguel63. A ser tudo isto verdade, é uma “história romântica” de ciúme. A guerra 

entre os dois irmãos foi paradigmaticamente civil. Portugal e a sua História têm muitas 

vezes estes espantosos inequívocos e eloquentes exemplos, provavelmente devido ao 

nosso sebastianismo crónico de origem celta64.    

Afinal, no fim de contas, esse corte, essa divisão, sempre existiu no século XIX e talvez 

ainda em nossos dias. Por um lado, e numa divisão simplista, a visão progressista liberal 

e romântica; por outro, a tendência conservadora, absolutista e clássica; se se quiser a 

velha mas ainda muito utilizada, porque prática, dicotomia esquerda-direita. Fernando 

Pessoa, na sua tantas vezes desconcertante simplicidade típica do Modernismo, entendia 

o país exactamente desta forma como consequência de forças que continuamente se 

digladiam entre si, rompendo e perturbando os equilíbrios, como se de uma fantástica e 

complexa máquina moderna se tratasse: 

 
“A sociedade como é composta de entes vivos, é, evidentemente regida por esta mesma 
lei. (...) Basta que seja composta de entes vivos, para que lhe seja applicada a lei 
fundamental da vida. Nós constatámos, nas sociedades progressivas, a existencia 

                                                           
60A. H. de Oliveira Marques - Breve História de Portugal. Lisboa, Editorial Presença, 2001, pp. 448-
449.   
61 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 227. 
62 Idem, p. 204. 
63 Ibidem 
64 António José Saraiva – op. cit., p. 219.  
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precisamente, de duas fôrças. Applicando a este caso especial aquella lei geral, podemos 
já concluir que no equilibrio das forças de progresso e de resistenia ao progresso reside 
a vitalidade de uma nação. 
É quanto precisamos saber de fundamental. Resta agora que formemos uma idéa clara 
dos phenomenos que se dão em qualquer sociedade civilizada quando se dá uma ruptura 
de equilibrio pelo predomino de uma, ou outra, daquellas duas forças. 
Quando a ruptura de equilibrio se dá pelo predominio excessivo da fôrça conservadora, 
dá-se uma estagnação, um entorpecimento, e o grau d’essa estagnação, depende do grau 
do predominio da força conservadora. Por atrazada, porém, que seja essa sociedade 
progressiva, algumas classes haverá, visto que ella é progressiva, que não estejam 
dispostas acceitar essa estagnação. Essas classes buscarão progredir, instinctiva ou 
conscientemente, e esse seu esforço produzirá, tarde ou cedo, dois resultados funestos. 
O primeiro é que perderão o contacto com as classes estagnadas do paiz, dando-se assim 
uma quebra de cohesão social, e, portanto, uma baixa vitalidade nacional, pela 
desintegração produzida; essa baixa de vitalidade, por sua vez, attingindo-os, ou aos 
seus descendentes, deminue-lhes tudo quanto trabalha para o progresso – o poder de 
pensar originalmente, a imaginação construtiva, a vontade directora. O segundo é que, 
perdido o contacto com as outras do paiz, os progressivos são fatalmente levados a viver 
mentalmente com o estrangeiro, e assim desnacionalizam, abrindo ainda mais abysmo 
entre elles e os outros, que, na sua estagnação, permanecem agarrados ao passado e ás 
tradições nacionaes. E, quando a baixa da vitalidade nacional por fim attinge as classes 
progressivas, essa vida com o estrangeiro, perdidas já as qualidades que originam e 
orientam, transforma-se em servilismo desnacionalizado, em mimetismo idiota das 
cousas que veem de fóra.  
Quando a ruptura de equilibrio se dá pela predominancia da corrente progressiva, 
acontece que as outras classes, não podendo acompanhar esse progresso (se o pudessem 
acompanhar não se rompia o equilibrio) e não se adaptando portanto a elle, passam a 
reagir violentamente, e o paiz cahe na anarchia. Como do mesmo modo, que no caso 
contrario, um abysmo se abre entre as duas partes do paiz, temos a mesma perda de 
cohesão e, portanto, de vitalidade nacional. (...) e as decadencias são, por egual, a 
estagnação em que uma sociedade super-conservadora se enterra, e a anarchia em que 
cahe uma sociedade super-progressiva.”65 
 
 

Pessoa além de distinguir, soberbamente, as duas forças, descreve ainda melhor o drama 

tipicamente português entre o conservadorismo, com a consequente estagnação e 

entorpecimento do país, e o progressismo, que entre nós poderá ser designado por 

estrangeirismo com os seus efeitos: servilismo desnacionalizado e mimetismo idiota das 

coisas que vêm de fora66. No fundo, o aspecto angustiante, será sempre atingir aquele 

ponto de equilíbrio, através do qual essa enorme máquina possa funcionar sem 

                                                           
 
65 Fernando Pessoa - Ensaios Políticos. Ideias para a Reforma da Política Portuguesa. Lisboa, [1954], 
pp. 21-23. O texto apresentado tem o título “Como Organizar Portugal” e foi publicado no periódico 
Acção, n.º 1 de 1 de Maio de 1919.  
66 Noutra passagem o autor é ainda mais caustico afirmando que "O tradicionalismo organico produz 
extrangeiros; o progressivismo organico produz animaes." F. Pessoa - Idem, p. 111, texto "O Interregno. 
Defeza e Justificação da Dictadura Militar em Portugal, publicado em 1928.    
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sobressaltos. Claramente todo este texto pode ser facilmente aplicado ao drama 

português em vésperas da guerra civil e durante todo este confronto, que, recorde-se, 

antes de ter sido militar foi essencialmente mental.  

Mental também foi e será sempre o romantismo, nem que mais não seja pela sua 

complexa aplicabilidade ainda por mais numa época como o oitocentismo português. 

Uma vez mais, Eduardo Lourenço escreveu acertadas e doutíssimas palavras sobre todo 

este drama mental. Os começos do século XIX foram o momento em que o “raio da 

História” caiu em cima da “sossegada e sonambúlica casa portuguesa”, esta constatação 

é tão válida, porquanto “em nenhum tempo do seu percurso a existência nacional foi 

vivida em termos tão esquizofrénicos como no século XIX”, posicionando-se no exacto 

centro deste percurso simbolicamente o “ninguém” do Frei Luís de Sousa67.  

Esquizofrenia, com tudo o que ela tem de fascinante e de mau pode e deve ser 

entendida, considerando o panorama nacional da época, com rainhas e reis pouco 

destros, invasões, perda do Brasil e guerra civil.  

É, assim, neste cenário fatalmente conturbado que se desenha o romantismo em 

Portugal. De uma coisa podemos estar certos, a cenografia e o palco eram os mais 

apropriados (difícil seria imaginar outro pano de fundo, com sangue, mártires, heróis, 

guerras e morte em tal qualidade e quantidade...) e os actores também não eram de 

desdenhar, cumprindo de forma quase irrepreensível os seus papéis. Se dúvidas 

existissem acerca da qualidade dos actores, facilmente se poderiam rebater através do  

grande número de criadores de todo o século XIX, não só dos românticos-românticos 

(Garrett e Herculano), mas também dos ultra-românticos (Camilo, Castilho) e dos 

inúmeros ditos realistas da Geração de 70, composta por simpáticos e conformados 

burgueses (Eça e Ramalho), mas também por Antero, romântico, realista, longínquo e 

esquizofrénico, como o pintou Columbano, cujo suicídio foi afinal perfeitamente lógico 

e compreensível. Porém, não foi só Antero  triste e, talvez por isso, verdadeiro 

romântico, muitos outros também o foram e talvez o seu maior drama resida no facto  

de nunca terem tido consciência disso.    

 

3. Romantismo e liberalismo 

Em termos políticos, o romantismo é relativamente fácil de explicar, suscitando, no 

entanto, algumas perplexidades e subtilezas. A maioria dos românticos foram filhos da 

Revolução Francesa e, colocando-se ao lado das revoluções nacionais, lutaram contra o 
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feudalismo68. Desta maneira, nenhum romântico defendeu obviamente o ancien régime 

(o absolutismo em Portugal e na Espanha). Os ideais dessa Revolução entusiasmaram 

quase todos os grandes românticos ingleses (Coleridge, Wordsworth, Shelley, Byron...) 

e os alemães (Schiller, Friederich Schleger, Hölderlin, Novalis...) Mas se se aprofundar 

o tema da política encontramos outros cenários. Por vezes, alguns liberais e defensores 

das Luzes atacaram o romantismo, advogando os princípios e os preceitos do 

neoclassicismo. Outros românticos, mais prudentes, contestaram e combateram os 

ideais revolucionários, muitas vezes corrompidos pelos excessos das guerras 

napoleónicas, que, apesar da mensagem libertadora, eram ferozmente traumáticas, como 

todas as guerras. Outros românticos, pelo contrário, foram sendo cada vez mais radicais 

nas suas opções políticas.  

O historicismo nacionalista romântico, com o medievalismo à cabeça, estruturou um 

pensamento fortemente nacionalista - ainda mais acentuado pelas lutas da 

independência de estados, alguns deles milenares, como a Grécia, a Irlanda, a Polónia, 

entre outros - e conduziu também a uma consciência nacional, tradicional, conservadora 

e antiliberal, veja-se a este propósito a ideologia nacional-socialista. Felizmente que o 

romantismo poucas vezes caiu para nessa radicalização fácil e tentadora, ao situar-se 

geralmente numa perspectiva de vocação liberal oposta à  Sagrada Aliança, defendendo 

e exaltando as nações e os povos oprimidos que lutavam pela sua liberdade69.      

Acerca da questão do romantismo e do liberalismo, julgamos oportuno, desde já,  

enunciar o conceito deste último: 

 
“(...) define-se como a expressão ideológica da génese e afirmação da sociedade que 
surge em consequência da desagregação da sociedade medieval e que determina na 
consciência política europeia a passagem do movimento das luzes ao movimento dos 
povos.”70  
 

Oliveira Martins, perante a dificuldade em caracterizar o liberalismo, define-o perfeita e 

simplesmente por meio da palavra “liberdade.”71    

A evolução do liberalismo em Portugal está ligada aos vários movimentos 

revolucionários que combateram o absolutismo, e que se iniciou com em 1820, tomando 

                                                                                                                                                                          
67 Eduardo Lourenço - Psicanálise mítica do destino português, in O Labirinto da Saudade, p. 23. 
68 Alberto Ferreira – Perspectiva do Romantismo Português. Lisboa, s.d., p. 57. Utilizámos a 4.ª ed. 
69 V. M. de Aguiar e Silva – Romantismo... pp. 490-491.  
70 Isabel Nobre Varges e Maria Manuela Tavares Ribeiro - Ideologias e práticas políticas. Os 
Liberalismos, in História de Portugal, Direcção de José Mattoso, vol. 5, Lisboa, 1993, p. 213. 
71 Oliveira Martins – Portugal Contemporâneo, tomo II, Lisboa, 1925, p. 120. O capítulo III desta obra, 
pp. 120-142, tem o título de O Romantismo.   
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as seguintes expressões: “vintismo” (1820-1823), “cartismo” (1826-1828, 1834-1836 e 

1842-1910) e “setembrismo” (1836-1842), mas cujas ideias essenciais se mantiveram ao 

longo do tempo. Se o liberalismo inglês seguiu a evolução económica desse país, e o 

francês vivia da recordação de 1789 e orientava-se essencialmente para os problemas 

políticos, o nosso revelou um dinamismo político-literário, tendo sido, sobretudo 

reformista e “civilizador”72 (ou educador). As ideias e os princípios do liberalismo 

português podem ser sintetizados na liberdade, na segurança pessoal, no direito à 

propriedade e na igualdade dos cidadãos, na separação dos três poderes (legislativo 

executivo e judicial), na existência na Carta de um quarto poder, o poder real, ou 

moderador, na soberania nacional, no parlamentarismo (ou representação) e na 

constituição, estas duas últimas as maiores conquistas do liberalismo político73. Ideias, 

portanto germinadas no iluminismo e praticadas na Revolução Francesa, cujo lema 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, se converteu em Santíssima Trindade para uso 

de quem não tem religião74. 

Afigura-se-nos a questão do liberalismo e do romantismo como um daqueles típicos 

pseudoproblemas; interessante para alguns espíritos e pouco mais, pois no essencial o 

cenário é bastante árido e chão. Desta maneira, não se nos apresenta demasiado 

problemático o entrosamento de romantismo e de liberalismo75, naquilo que deverá ser, 

no fim de contas, uma nossa ingenuidade. Como se sabe, e convém nunca perder de 

horizonte este aspecto, a luta para a implantação do Nacionalismo e o do Liberalismo, e 

mesmo a competição entre os dois, definem no essencial a história política do século 

XIX, na síntese de Jacques Barzun76.  Quer um, quer outro, são os dois conceitos saídos 

da Revolução Francesa, devendo o último ser tomado no sentido dos direitos individuais 

e do governo representativo77. Se essa é a História da Europa, naturalmente também  foi 

a de Portugal.  

As primeiras manifestações ligadas ao liberalismo datam do vintismo (1820-1823), com 

um cenário ainda neoclássico “a par de uma expressão pré-romântica”78. Fruto de 

                                                           
 
72 Isabel Nobre Varges e Maria Manuela Tavares Ribeiro – op. cit., pp. 214-215. 
73 Idem, pp. 216-217.  
74 Fernando Pessoa - op. cit., p. 50. O texto em questão tem o título A Opinião Pública e foi publicado na 
Acção, n.º 2 e 3, de 19-5-1919 e 4-8-1919. 
75 Cf. J. Esteves Pereira - Liberalismo e Romantismo, in Dicionário do Romantismo Literário 
Português... pp. 264-267.  
76 Jacques Barzun - Da Decadência à Alvorada. 500 Anos de Vida Cultura do Ocidente. De 1500 à 
Actualidade. Lisboa, 2003, p. 420. 
77 Ibidem. 
78 J. Esteves Pereira - op. cit., p. 264. 
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exilados, nos quais se destaca Garrett e Herculano, e após a Vila-Francada (Maio de 

1823), o liberalismo alimenta-se do directo com o pensamento europeu e com algumas 

das suas instituições representativas modernas. A importação do liberalismo, como de 

tantos outros exemplos ao longo da nossa história, é o resultado de “estrangeirados”, 

que utilizaram as denominadas forças progressivas de Fernando Pessoa já referidas, e se 

esforçaram por apreender, aplicar e disseminar essas ideias políticas novas num país 

ainda impecavelmente perfilado dentro do Antigo Regime. A vitória do liberalismo 

resultou da Guerra Civil, e o seu triunfo ficou indelevelmente ligado à vitória militar e 

mental de toda uma geração. Pacífico é pois considerar que a guerra da liberdade se 

converteu-se na maior e mais pura validação do novo regime que dominou Portugal 

durante oitocentos.  

O liberalismo articula-se, pois, com a estética do romantismo a partir da década de 30 e 

posteriormente. Assim sendo, não deverá sofrer “contestação que o romantismo em 

Portugal e em Espanha só se tornou hegemónico no campo literário, como movimento 

organizado, após o triunfo do credo liberal”, nos anos dessa década do século XIX79. Se 

se quiser, o liberalismo encontrou no romantismo a sua estética, também ela 

revolucionária. A sua disseminação é feita através de textos, folhetos, livros, imprensa e 

teatro, numa escala verdadeiramente global. Portugal conheceu, como toda a Europa, 

um enorme surto de publicações80, aliadas a um investimento cultural que pretendia 

ilustrar o cidadão81. A imensa procura de livros, desde os anos 30 até ao fim do século, 

resultou numa produção febril de exemplares em língua portuguesa nos prelos franceses 

para determinadas editoras82. Este facto nem sequer é muito original, porquanto é 

conhecido o modesto número de oficinas tipográficas, gravadores e ilustradores 

existentes em Portugal até ao século XX.    

Por último, o liberalismo conheceu vários horizontes, que se podem converter naquilo 

que se designa como constitucionalismo e que Fernando Pessoa, tanto detestava, por ser 

mais um puro estrangeirismo, desta vez de proveniência inglesa83.     

Mas voltemos à ideia de ilustrar, ou melhor, de educar, como se dizia na época. A 

educação foi um dos grandes objectivos, sonhos ou utopias, se se quiser, de toda a 

                                                           
 
79 V. M. de Aguiar e Silva - op. cit. p. 492. 
80 Cf. A. Anselmo - A Edição Romântica, in Dicionário do Romantismo Literário Português... pp. 157-
163.  
81 J. Esteves Pereira - op. cit., p. 265. 
82 A. Anselmo - op. cit., p. 157. 
83 F. Pessoa - Ensaios Políticos..., pp. 26-27, 51 e 71.  
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época oitocentista portuguesa, desde o inevitável Almeida Garrett, que escreveu o, 

muitas vezes esquecido, tratado Da Educação (logo em 1829), passando por António 

Feliciano de Castilho com o seu “método de leitura repentina”, “método português” ou 

“método Castilho” de 1847 até João de Deus e à sua Cartilha Maternal ou Arte de 

Leitura (1876)84, na qual, felizmente, muitas gerações aprenderam a ler. Registe-se, 

ainda, que o próprio rei dito romântico, D. Pedro V, também escreveu umas 

interessantes e sempre actuais Notas sobre Educação.       

 

4. Historiografia do romantismo 

Um dos marcos da historiografia do século XIX é o texto de Antero de Quental sobre a 

“decadência” nacional. Esta era o resultado do fanatismo religioso-jesuítico tridentino, 

do absolutismo e das conquistas longínquas85. Um dos muitos dramas deste poeta, e de 

outros autores da sua geração, foi, recorde-se, terem colocado, pela primeira vez, e 

muito romanticamente diríamos nós, em causa sob todos os planos a imagem do povo 

português, tanto do ponto de vista político como cultural e a sua própria viabilidade 

perante a “ofuscante decadência.”86  Nem Alexandre Herculano, nem Almeida Garrett 

haviam sentido assim a decadência, que também não lhes fora totalmente estranha87.       

O romantismo tendo tido um percurso semelhante ao liberalismo, celebrou o triunfo de 

D. Pedro IV, glorificado pelos cognomes de Rei-Soldado e de Libertador88, diante do 

seu irmão D. Miguel, o Absoluto89 e o Usurpador90, o último, evidentemente, assaz 

aplicado pelos seus detractores.  

Naturalmente, os cognomes dos dois irmãos filhos de D. João VI e de D. Carlota 

Joaquina estendiam-se também às alcunhas dos seus partidários, sendo os liberais os 

“malhados” (nome tirado dos cavalos que viraram a carruagem em que andava D. 

Miguel) e os opositores os “realistas”, os “miguelistas”, os “corcundas”, os “caipiras”, 

                                                           
84 Luís Reis Torgal - A Instrução Pública, in História de Portugal, vol. 5, Lisboa, 1993, p. 619. 
85 Cf. Antero de Quental - Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Lisboa, 1971, p. 30.  
Recorde-se que este discurso foi pronunciado, pelo seu autor, na noite de 27 de Maio de 1871, na sala do 
Casino Lisbonense no âmbito das célebres Conferências Democráticas, em que participaram, entre outros, 
Eça de Queirós, Oliveira Martins e Teófilo Braga.  
86 Eduardo Lourenço - Idem, p. 24. 
87 Ibidem. 
88 António Sérgio; Pedro  Batalha Reis e Afonso Zúquete - Dom Pedro Quarto, in Nobeza de Portugal e 
do Brasil, vol. 1, p. 727. 
89 Isabel Alexandra Fernandes - Reis e Rainhas de Portugal. Lisboa, 1999, p. 69.  
90 Cognome - Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 7, p. 67.   
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os “orelhudos” ou os “burros”91. Com é sabido, os vencidos perdem sempre, até nas 

palavras simpáticas.     

D. Miguel era para os liberais triunfadores apenas mais um representante do “Portugal 

antigo e fiel, inimigo dos pedreiros-livres e entusiasta da religião e da monarquia92” e “o 

demagogo de antigas idades, perdido no meio de um século inimigo.”93 A guerra civil 

era também, para os republicanos do fim do século, a grande batalha entre o 

absolutismo e a Liberdade, necessária apesar de violenta, uma vez que a guerra e a 

morte eram processos fecundos de progresso e de civilização dos povos, “(...) 

manifestações fataes da alma da humanidade para a sua ascenção triumphante na 

história, isto é, no tempo e no espaço(...)”, segundo o acalorado discurso de Manuel de 

Arriaga, aquando da inauguração da estátua de José Estevão em Aveiro, em 1889, obra 

do escultor Simões de Almeida (Tio)94.     

O infante D. Miguel, além do mais, nem sabia escrever o seu nome, assinando as 

sentenças de morte com “o horrifico gatafunho Migel!”95 Este episódio, verdadeiro ou 

não, foi oportunisticamente aproveitado e pelos intelectuais do liberalismo e pelos seus 

descendentes, como Teófilo Braga.  

Os progenitores de D. Miguel, certamente pelo implacável determinismo, da filosofia 

realista-naturalista de Oliveira Martins, não eram melhores: o “velho, pesado, sujo, 

gorduroso, feio e obeso”96 D. João VI (julgamos que chega e sobra tal ilustração, que é 

uma verdadeira e autentica rajada de adjectivos sobre o pobre rei que, ao que parece, 

pelo seu aspecto bonacheirão, nem devia ter sido, no fundo, má pessoa...)97 e a “megera 

horrenda e desdentada, criatura devassa e abominável em cujas veias corria tôda a 

podridão do sangue Bourbon”98, D. Carlota Joaquina. Teófilo Braga refere-se-lhe como 

                                                           
 
91 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 232. 
92 Oliveira Martins – História de Portugal, tomo II, p. 263. 
93 Idem, p. 265. 
94 Manuel de Arriaga - Extracto do Discurso publicado no jornal Correio de Aveiro, 3.º ano, n.º 285, de 
Sexta-Feira, 16 de Agosto de 1889. O discurso foi proferido, no dia anterior, no sarau do teatro 
Aveirense, aquando da inauguração da estátua de José Estevão nessa cidade.   
95 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 275. 
96Oliveira Martins - História de Portugal, tomo II, p. 262. 
97 Mesmo assim, Oliveira Martins ainda lhe concede alguma simpatia: não tinha paixões, queria viver 
sossegado, revelava  uma inocente vaidade, era extremamente avarento com a sua roupa, amava o povo e 
não era inteiramente boçal, possuía um esperteza de saloio sendo mesmo, a seu modo, filósofo e teólogo; 
um pobre diabo diríamos nós... Cf. Oliveira Martins – História de Portugal, tomo II, p. 260-261. 
98 Idem, p. 267. 
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a “furiosa”, ao serviço do partido apostólico de Espanha99 e irmã do “miserável”100  e 

“bestial”101 Fernando VII de Espanha.    

O próprio Almeida Garrett, pessoa bastante contida na sua linguagem e pouco 

maledicente, não a poupa, referindo-se-lhe como a “terrível” e “execrável” mãe de D. 

Miguel102.   

Como se percebe, este modelo de casal governava um país no qual “reinava a 

mediocridade nos espiritos e a estupidez nas multidões.”103  

Também a avó paterna de D. Miguel, D. Maria I, pertencia ainda a uma pequena mas 

modelar galeria de “reis doidos ou ineptamente maus”104. Esta soberana é ainda hoje 

uma das mais detestadas senão mesmo ridicularizadas figuras da história do nosso país. 

Certamente que, para grande satisfação da maior parte da historiografia, a rainha, como 

o seu pobre tio-bisavô, D. Afonso VI (para cúmulo um deficiente físico!), morreu louca. 

Claro está que para os seguidores da concepção determinista, era a própria Natureza que 

na sua eloquência silenciosa testemunhava e explicava sem equívocos tais seres. 

Oliveira Martins (1845-1894), historiador e escritor, mestre das letras, paradigmático e 

lapidar, como sempre foi, escreve na sua História de Portugal:  

 
“Logo que a morte do rei [D. José] condenou  o ministro [marquês de Pombal] ao 
exílio, rebentaram do chão os cogumelos, a adornar o trono de uma rainha a quem 
nunca sobrou o juízo, e veio a morrer doida. Nos seus seis reis, a dinastia de Bragança 
contava já dois mentecaptos declarados: D. Afonso VI, D. Maria I.”105    
 
 
Naturalmente, a historiografia liberal, moderna, progressista, laica e de esquerda detesta  

D. Maria I, o seu avô e os descendentes directos da Piedosa, excepção feita para o 

Libertador e para a sua filha, monarcas magníficos, coadjuvados pelos seus 

extraordinários generais-duques, que recordavam o grande estadista marquês de Pombal 

- avô materno de Saldanha, (uma vez mais o determinismo?) - personalidade 

esclarecida, luminosa e uma espécie de liberal avant-la-lettre. Não foi, portanto, por 

acaso que logo após a conquista liberal, ou melhor da libertação, de Lisboa, em 24 de 

Julho de 1833, se voltou a colocar o medalhão do marquês na estátua equestre de D. 

                                                           
99 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 89.    
100 Idem, p. 205 
101 Idem, p. 169. 
102 Almeida Garrett - Portugal na Balança da Europa, in Obras Completas, vol. II, Lisboa, 1904, pp. 
572 e 574   
103 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 228. 
104 Oliveira Martins – História de Portugal, tomo II, p. 262. 
105 Idem, p. 212. 
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José I, na Praça do Comércio106, depois de ter sido retirado na “viradeira” e alvo de 

deliciosos versos do mais puro sarcasmo. Neste contexto, a história do medalhão do 

marquês - glorificado, retirado e desprezado, e novamente colocado e glorificado - é  

igualmente de uma eloquência inequívoca. 

Em termos da historiografia do romantismo português, existem inquestionavelmente 

duas grandes sínteses fundamentais, além de outros trabalhos de relevância que convirá 

não esquecer. Essas duas grandes sínteses funcionam como quase dois testamentos que 

podem formar uma espécie de bíblia do romantismo português, e que conduzem a  

variadíssimas e válidas pistas de investigação e a um grande número de problemáticas 

que se revelam em si mesmas muito estimulantes. Como obras fundamentais que são, 

apontam igualmente para determinadas conclusões que podem ser discutidas, 

equacionadas e mesmo negadas, surgindo nesse confronto novas questões e cenários.     

Uma das primeiras obras, a par do Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins é, sem 

dúvida, a História do Romantismo em Portugal de Teófilo Braga, publicada em 1880107. 

O livro é dividido em quatro partes: a “Ideia Geral do Romantismo” seguido de três 

estudos: o primeiro, dedicado a Almeida Garrett; o segundo, a Alexandre Herculano e o 

terceiro, a António Feliciano de Castilho. O seu texto, muito denso, por vezes um tanto 

circular, pouco sistematizado e sem uma conclusão, impõe-se-nos à maneira de uma 

grandiosa paisagem, na qual é fundamental detectar sinais e encontrar pormenores que 

revelam ideias interessantes senão mesmo fundamentais.  

Não tendo nós, como facilmente se adivinha, quaisquer pretensões ou capacidades 

científicas para discutir a validade deste trabalho dedicado sobretudo à literatura, 

arriscamos, mesmo assim, a retirar algumas conclusões. Na parte que dedica à história 

geral do romantismo, o autor sintetiza os elementos básicos deste movimento na Europa 

e no nosso país. Os três estudos, livros no original, por outro lado, apresentam e 

exploram a verdadeira “trindade” do romantismo literário. A sua leitura atenta revela 

algumas conclusões interessantes. Em primeiro lugar, a ordem dos três livros é tudo 

menos aleatória. Teófilo ordena os três escritores de acordo com a importância que ele 

                                                           
 
106 O decreto liberal para a reposição do medalhão do conde de Oeiras e marquês de Pombal,  na estátua 
de D. José I, data de 12 de Outubro de 1833. Julgamos que a data deve ter sido escolhida 
propositadamente para coincidir com o dia de aniversário de D. Pedro IV. Vd. Fernando de Castro 
Brandão - O Liberalismo e a Reacção 1820-1834. Uma Cronologia. Lisboa, 1990, p. 172.  
Sobre o medalhão de Pombal na estátua de D. José I, Vd. Eduardo Duarte - Medalhão. In Dicionário de 
Escultura Portuguesa. Lisboa, 2005, p. 392.  
107 Teófilo Braga - História do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1984, fac-símile da edição de 1880. 
Em boa hora foi feita esta edição do estudo de Teófilo Braga. 
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julgava possuírem: primeiro Garrett, o fundador, do romantismo, seguindo-se 

Herculano e, por fim, Castilho. Por outro lado, o autor vai desgostando 

progressivamente de cada um destes protagonistas: admira Garrett, começa a criticar 

Herculano e termina praticamente a insultar Castilho. Como se compreende, este livro 

de Teófilo deve ser entendida no contexto da sua numerosa obra e, em última análise, na 

preocupação de legitimar o seu pensamento positivista. Essa legitimação tinha início na 

importante e fundadora personalidade de Almeida Garrett, um revolucionário e alguém 

que trouxe o romantismo, mesmo que já atrasado, para o nosso país. Movimento esse 

que, recorde-se, só pôde entrar em Portugal por ser cúmplice da Revolução108.    

Relembre-se que em toda a vasta obra de Teófilo Braga se encontram elogios vários ao 

trabalho do escritor romântico, sendo mesmo o seu biógrafo mais entusiasta, em Garrett 

e o Romantismo e em Garrett e os Dramas Românticos109. Como garrettianista, 

reconhecia-lhe o grande serviço prestado por ter sido o primeiro, na Península Ibérica, a 

investigar os cantos populares, que deram origem ao Cancioneiro e ao Romanceiro. 

Considerava-o o renovador da moderna literatura portuguesa e o criador da história da 

nossa literatura, não obstante alguns erros. Teófilo Braga estimulou ainda a publicação 

das Memorias Biographicas de Garrett, da autoria de Gomes de Amorim; devendo-se 

ainda “a melhor edição” das Obras Completas Garrett (1904), por si prefaciada, revista, 

coordenada e dirigida, na qual estão classificados os diferentes géneros literários, 

precedidos de uma “excelente” biografia110. Entre as primeiras obras que Teófilo leu, 

contam-se as de Garrett, e o seu primeiro livro de versos, as Folhas Verdes (1895), era 

uma antítese do título Folhas Caídas. Finalmente, gabava-se de saber, quase de cor, o 

poema Camões!111      

A segunda síntese fundamental do romantismo e um ainda hoje um dos incontornáveis 

estudos é a “obra capital”112 de José-Augusto França, O Romantismo em Portugal. 

Estudo de Factos Socioculturais.113 A propósito do que escrevemos sobre a figura do 

marquês e do seu medalhão na estátua equestre do rei D. José, refira-se que esta obra 

começa exactamente pela evocação da vitória do liberalismo em 1834 e pelo iluminismo 

                                                           
 
108 Idem, p. 94. 
109 Cf. Henrique de Campos Ferreira Lima  - Garrettianista, in In Memoriam do Doutor Teófilo Braga. 
1843-1924. Lisboa, 1934, pp. 217-218. 
110 Idem, p. 218. 
111 Idem, p. 217. 
112 Eduardo Lourenço - Somos um Povo de Pobres com Mentalidade de Ricos, in O Labirinto da 
Saudade. Lisboa, 1992, p. 133. 
113 José Augusto-França - O Romantismo em Portugal, 3.ª ed., Lisboa, 1999 
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de Pombal, do terceiro quartel do século XVIII, que renovou senão inventou mesmo o 

nosso país114. A propósito sublinhe-se refira-se que os nossos românticos são apontados 

como herdeiros do iluminismo de Pombal e de Verney115, que ironicamente foi exilado 

pelo todo-poderoso ministro.   

Convirá salientar, no entanto, que esta herança é apenas política e cultural, pois o 

romantismo, em teoria, era pouco dado ao excessivo racionalismo defendido e praticado 

por esse mesmo iluminismo. 

A obra em análise de José-Augusto França, datada de 1974, é a tentativa de realizar um 

vasto inquérito (com uma sequência de datas) cobrindo outras séries e outros domínios 

que extravasassem a história da arte em Portugal no século XIX, uma obra clássica do 

mesmo autor, publicada em 1967116. 

Nesse seu trabalho, o autor percorre o seu “inquérito de quarenta e cinco anos”117, de 

1830 a 1880, segundo as duas perspectivas dos factos sociais e dos culturais, 

assumindo-se estes últimos como totais ou globais. A ligação recíproca, em situação 

dialéctica, conduz àquilo que o historiador designa por “factos socioculturais”, conjunto 

de factos sociais e culturais118.  

Adoptando uma visão sociológica derivada de Francastel, José-Augusto França tenta 

compreender as relações entres factos sociais e culturais, evitando cair num ponto de 

“vista mecanista”, que ele próprio tentara ultrapassar, mas antes de tentar compreender 

as suas relações bipolares119. 

Por outro lado, a escolha de determinados factos e as suas relações, pelo historiador, 

discípulo de Francastel, empreendem uma rede de dados significativos  e sintomáticos, 

tecido vivo da própria realidade. 

Nessa mesma rede, as datas constituem pontos de referência muito importantes, 

obrigando José-Augusto França a analisar um tão curto espaço de tempo, de acordo com 

uma “cronologia atenta e cerrada”, pois esta contém em si própria a sua lógica que o 

autor se propõe interpretar120.      

                                                           
114 Idem, p. 7. 
115 Nuno de Sampayo - Tradição e Contestação no Romantismo Português, in Estética do Romantismo 
em Portugal. Lisboa, 1974, p. 90. Cf. sobre esta questão também a p. 91. 
116 Idem, p. 11. A obra referida é a de José-Augusto França - A Arte em Portugal no Século XIX. 
Lisboa, 1967. 2 vols. 
117 Idem, p. 8. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 Idem, p. 10. 
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Convém desde já assinalar que muito provavelmente devido à nossa formação de base 

não coincidir com a História nem com a Sociologia, mas antes com as Belas-Artes, não 

somos grandes apologistas da sociologia da arte, nem sequer seus admiradores. As 

razões são várias. Julgamos particularmente complexo a interpretação dos factos sociais 

e temos por esse motivo dificuldade em os seleccionar e encadear. Preferimos, nesse 

caso, as obras e as suas formas, que temos por muito mais  fascinantes e que, não raras 

vezes, ficam tristemente esquecidas e prisioneiras de factos sociais ou outros.    

Da mesma forma, um discurso e uma navegação que não perca nunca o horizonte da 

cronologia também não nos fascina. As datas e as cronologias são sempre passíveis, 

como tudo, de serem escolhidas, descobertas, determinadas, explicadas e interpretadas 

de acordo com os objectivos de cada um dos autores. Haverá sempre datas coincidentes 

e outras que sugerem fortemente determinados discursos. Ora, não são as datas que 

fazem a História, como por vezes somos levados a concluir, numa certa visão 

reducionista e mecanicista, que tudo explicam, mas ela própria que se faz na mente dos 

historiadores. 

As datas, a sua coincidência e a sua oportunidade, fazem-nos lembrar, muitas vezes, os 

desenhos compositivos (ou melhor, as linhas compositivas) das pinturas, dos próprios 

desenhos, das esculturas ou dos estudos métricos das plantas e alçados de arquitectura. 

É sempre possível encontrar inúmeros traços, linhas, proporções e múltiplas relações 

métricas. Nesse caso, aconselha-se uma profunda cautela, para não se enveredar por 

objectos estranhos ao próprio pensamento do pintor, desenhador, escultor e arquitecto. 

Uma atitude de grande bom senso será sempre preferível, tendo por base o encontrado 

em artistas da mesma época ou em períodos anteriores e um qualquer suporte teórico 

bibliográfico que tenham consultado, como tratados, gravuras e conhecimento de 

determinadas obras.  

A propósito desta problemática,  lembramo-nos que logo no início da sua, a todos os 

níveis, monumental obra, Da Alvorada à Decadência. 500 Anos de Vida Cultural do 

Ocidente. De 1500 à Actualidade, Jacques Barzun, adverte para a questão da 

temporalidade e da cronologia: 

 
“O encadeamento dos acontecimentos é particularmente importante na história cultural, 
já que a cultura é uma teia de muitos fios; nenhum deles se tece isoladamente, nenhum 
deles se quebra numa data fixa, como as guerras e os regimes políticos. Os 
acontecimentos geralmente apresentados como marcos que assinalam invocações no 
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pensamento ou mudanças de rumo na cultura devem ser entendidos como meras 
tabuletas enfáticas, e nunca como muros de fronteira.”121  
 

Mais à frente, depois de escrever que as divisões do seu estudo sugiram por si mesmas, 

enquanto repensava o passado em busca dos seus nítidos padrões122, avisa que: 

 
“Sempre que possível, evitei as datas de vários dígitos, já que os indivíduos, as obras e 
os acontecimentos não modificam a cultura no momento em que surgem.”123  
 
Acrescentando logo, talvez para não frustrar demasiado as expectativas, que:  
 
“Os leitores que desejem conhecer os limites precisos da vida dos produtores de cultura 
encontrarão as datas de nascimento e morte no Índice de Pessoas.”124 
 

A questão da cronologia deverá ser sempre tomada como algo meramente indicativo e 

não tanto impositivo, em si mesma uma espécie de ordem interna que tudo revela e 

explica, sendo essa leitura redundante e quase matemática. Como se sabe, o universo 

das formas é algo autónomo com as suas possíveis lógicas próprias e internas e com as 

suas evidentes relações com a cultura e a sociedade. As formas serão facilmente 

detectáveis como um dos fios dessa teia que é a cultura.     

Mas a obra de José-Augusto França sobre o Romantismo assume-se como um conjunto 

de factos e de discursos que convém reter, mas também cada um de nós interpretar, 

sendo por isso e ao mesmo tempo um instrumento ambicioso e valioso, uma vez que as 

591 páginas, tomando a terceira e última edição, além de dois índices, muito auxiliam e 

informam, por ser uma obra de tal forma lógica e certa pode conter alguns perigos como 

o de apresentar um universo conceptual, no qual dificilmente alguém pode questionar 

ou fugir.     

Se a obra de Teófilo Braga é principalmente um estudo sobre a literatura romântica, 

como se fazia no século XIX, a de José-Augusto França alarga muitíssimo esse âmbito, 

contextualizando o romantismo no todo do fenómeno social e da sociedade, apontando 

para novos horizontes, mas nos quais a literatura continua a ter um lugar fundamental, 

graças ao primordial carácter literário deste movimento. Apesar disso, o estudo deste 

último autor revela ainda a história, as anedotas, as leituras dos periódicos, a política e 

                                                           
121 Jacques Barzun – Da Alvorada à Decadência. De 1500 à Acualidade. 500 Anos de Vida Cultura do 
Ocidente. Lisboa, 2003, p. 11, da nota do autor. A obra original, em inglês, é de 2000. 
122 Idem, pp. 11-12. Os  capítulos da sua obra são “emoldurados pelas quatro grandes revoluções – a 
religiosa, a monárquica, a liberal e a social, separadas entre si por cerca de cem anos (...)” 
123 Idem, p. 13 
124 Ibidem.  
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as artes plásticas, estas últimas muito pouco convocadas por Teófilo, a não ser nas 

breves referências a Garrett e ao mítico quadro A Morte de Camões125 do “propentoso” 

e “assombroso”126 Sequeira.  

Finalmente, um facto que sentimos ao ler as duas sínteses fundamentais de Teófilo 

Braga e de José-Augusto França, é uma certa desolação, senão mesmo, por vezes, 

alguma antipatia, dos dois autores pelo romantismo em Portugal. Se na obra de Teófilo 

Braga isso é evidente, excepção feita para o seu livro I dedicado a Almeida Garrett, na 

de José-Augusto França julgamos que o desconforto é mais subliminar. Esta questão 

pode ser uma das influências que o segundo autor tomou do primeiro, apesar de um 

tanto estranhamente, na sua obra, quase nunca o ter citado. 

A este propósito, a conclusão do estudo O Romantismo em Portugal. Estudo de Factos 

Socioculturais, é reveladora de uma razoável dose de decepção face ao romantismo 

português, sobretudo quando refere os artistas plásticos e a sua produção, como iremos 

analisar noutro capítulo. Dir-se-á que o autor esperaria muito mais, tendo colocado as 

suas expectativas demasiado altas no início do seu vasto trabalho. Algumas das suas 

principais conclusões revelam este estado de espírito: 

 
“Porque o Romantismo se instalará no panorama português como um morno e por vezes 
enfadonho hábito mental e sentimental, espécie de justificação, se não de desculpa, dum 
século XIX difícil de substituir...”127  em que “(...) o tédio crescia, duma geração para 
outra.”128 
 

O «marialva» do «velho Portugal» tornou-se um dandy do novo Portugal capitalista, o 

aristocrata meio popular transformava-se no burguês meio aristocrata, ainda com a 

cultura do «janota»129.  Neste jogo de classes e tipos sociais, era, naturalmente, a 

sociedade romântica “mediocremente debruçada sobre a Natureza.”130 A tudo isto, 

acrescentava-se ainda um rei, D. Pedro V, “figura axial” do romantismo, feliz entre os 

seus sofrimentos.131 O homem romântico gostava de sofrer e ainda mais gostava que 

                                                           
125 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, pp. 171-173. Vd. sobre Sequeira e o seu 
quadro a obra do mesmo autor Garrett e o Romantismo, pp. 333-340. 
126 Teófilo Braga - História do Romantismo em Portugal, pp. 172  e 173. 
127 José-Augusto França - O Romantismo em Portugal... p. 578. 
128 Idem, p. 579. 
129 Ibidem. 
130 Idem, p. 581. 
131 Idem pp. 583 e 588. 
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soubessem que sofria; também um estado de decepção generalizada afligiu os 

portugueses ao longo do século romântico.132   

“O problema do fracasso nacional deve ser colocado ao nível dos programas – ou da 

falta de programas.”133 Apenas pela decadência da estética arcádica, e pela indigência 

do pensamento e da praxis absolutistas, foi possível instaurar o romantismo literário e o 

liberalismo.134 A mediocridade surgia como palavra recorrente nos críticos do século. 

Em Portugal, só os estrangeirados do Iluminismo (Garrett, D. Pedro V, Antero de 

Quental, Oliveira Martins), “podiam garantir a viabilidade das estruturas socioculturais 

do romantismo português com o seu nacionalismo dinâmico de esquemas abertos.”135    

Entre 1835 e 1850 existiu um entusiasmo sociocultural que vai desaparecendo; entre 

1850 e 1865 observa-se a luta entre dois movimentos, um “falsamente progressista” e o 

outro “reagindo pela evasão contra esta falsidade”; finalmente entre 1865 e 1880 deu-se 

a vitória destes contestatários e ao seu apaziguamento136. Deste modo, José-Augusto 

França resume este quadro de referências: 

 
“A curva sinusoidal do romantismo português, imaginada em função duma observação 
sociocultural que nos forneceu uma rede de dados ao longo do nosso inquérito, foi 
primeiramente ascendente, para acabar numa queda lenta que durou imenso tempo. 
A lucidez e a decepção, a complacência e a angústia constituem outros tantos 
parâmetros desta curva.”137 
 
 

Curiosamente, o autor nessa última frase assume em si o que os homens de oitocentos 

sentiam. 

Por fim, a conclusão termina com a evocação do Zé-Povinho, filho de Rafael Bordalo 

Pinheiro, em 1875, e que “na sua inércia respondeu com radical indiferença à 

mensagem romântica”. O Zé-Povinho é “o verdadeiro símbolo da sociedade portuguesa 

do século XIX, na sua indiferença radical”, resumindo a “fraqueza permanente das 

estruturas socioculturais do país, denunciando ao longo das gerações românticas e pós-

românticas – sempre hesitantes entre as «luzes» e as «trevas», por nunca terem tido, de 

ambas, verdadeira consciência...”138  Mas este Zé teve ainda um irmão, um ano mais 

                                                           
132 Idem, p. 588. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Idem, p. 589. 
136 Idem, p. 587. 
137 Ibidem. 
138 Idem, p. 590. 
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velho, nascido não em Lisboa nas no Porto, O Desterrado criado por Soares dos Reis139, 

desta maneira, a família destas personagens mais ou menos míticas tende a estar 

completa!      

Manifestamente, José-Augusto França decepciona-se com o romantismo, reduzindo-o 

na sua essência à caricatura do Zé Povinho, qual derradeira personagem, depois de 

Eurico, Carlos, Maurício, Simão, entre outros. Recorde-se a este propósito que o autor, 

além de crítico e historiador de arte, é também escritor e romancista e por isso, 

necessariamente, fascinado por várias personagens. 

A decepção e a tentação de tudo reduzir a uma qualquer caricatura (e como caricatura, 

formalmente, filha do desenho...) é fatal quando existe no horizonte outras realidades 

vividas em outros países. Não somos nem melhores nem piores, nem é superior ou 

inferior aquilo que criamos. A maior parte das vezes começa logo por ser diferente, 

mesmo quanto existe cópia ou a importação de modelos há sempre uma adaptação que 

nunca pode nem deve ser menosprezada. É proverbial a capacidade dos portugueses 

para a improvisação e para a rápida adaptação, consequência, talvez, de tão longos 

períodos em mar alto...   

Além dos dois grandes estudos de síntese referidos, existem outras obras que 

reportamos como fundamentais para o estudo do romantismo em Portugal. 

A primeira é o conjunto de comunicações apresentadas aquando do primeiro colóquio 

da Estética do Romantismo em Portugal, organizada pelo Centro de Estudos do Século 

XIX do Grémio Literário, que decorreu de 14 a 17 de Maio de 1970, e publicadas mais 

tarde em 1974140. Nesse encontro científico, foram proferidas algumas comunicações 

essenciais sobre o movimento, entre as quais a de Jorge de Sena, Para uma Definição 

Periodológica do Romantismo Português141, entre outras importantes e interessantes 

comunicações como a de Nuno Sanpayo, Tradição e Contestação no Romantismo 

Português142, a de R. A. Lawton, O conceito Garrettiano do Romantismo143ou a de 

                                                           
139 José-Augusto França – Condições Socioculturais do Romantismo em Portugal, in Almeida Garrett – 
um Romântico, um Moderno, vol. II, Lisboa, 2003, p. 147. 
140 AAVV – Estética do Romantismo em Portugal. Primeiro colóquio 1970. Lisboa, 1974. O 
presidente do colóquio foi Vitorino Nemésio e os secretários foram: Joel Serrão (Literatura, Filosofia), 
José-Augusto França (Artes, Teatro, Música) e José Tengarrinha (Pensamento social e político). As 
comunicações no colóquio ficaram registadas em actas a que nos reportamos. 
141 Jorge de Sena - Para uma Definição Periodológica do Romantismo Português, in Estética do 
Romantismo em Portugal, pp. 65-77. 
142 Nuno de Sampayo - Tradição e Contestação no Romantismo Português, in Estética do Romantismo 
em Portugal... pp. 89-93. 
143 R. A. Lawton - O conceito Garrettiano do Romantismo, in Estética do Romantismo em Portugal... 
pp. 95-104. 
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Eduardo Lourenço, O Romantismo e Tempo e o Tempo do Nosso Romantismo. A 

propósito do Frei Luís de Sousa144. Além destes estudos, contam-se igualmente outros 

sobre literatura, história, jornalismo e artes plásticas, quase todos com referências, 

contextualizações e pistas de reflexão pertinentes, pelo número de especialistas, 

métodos de abordagem e campos de especialização. 

Um outro estudo fundamental e contemporâneo desse primeiro colóquio é o de Alberto 

Ferreira, Perspectivas do Romantismo Português, cuja primeira edição é de 1971. Mais 

recentemente, devem ser destacadas sobretudo duas obras: a de Álvaro Manuel 

Machado, Do Romantismo aos Romantismos em Portugal, publicado em 1996145, na 

qual estão reunidos uma série de textos sobre literatura146, e o Dicionário do 

Romantismo Literário Português, coordenado por Helena Carvalhão Buesco, de 

1997147. Ambas as obras, como de resto todas as atrás referidas, são essencialmente 

estudos sobre literatura. Contudo, o Dicionário alarga muito esse estrito domínio, sendo 

um instrumento fundamental para uma qualquer primeira abordagem ao tema e aos seus 

protagonistas, ou como uma base sólida para o aprofundamento de vários aspectos do 

romantismo.  

Merecem ainda referência algumas actas publicadas de congressos. O Instituto de 

Sintra, após a organização de dois Congressos Internacionais de Sintra Sobre o 

Romantismo, em 1986 e 1987, publicou as respectivas comunicações, algumas das 

quais de grande interesse para a literatura, mas também para as artes plásticas, 

sobretudo no espaço de Sintra148. Mais recentemente, publicaram-se duas obras que são 

compilações de textos e comunicações em torno de Almeida Garrett aquando das 

comemorações do bicentenário do seu nascimento: a revista Leituras da Biblioteca 

Nacional em 1999149 e as Actas do Congresso Internacional Comemorativo do 

Bicentenário do Nascimento do Escritor, com o título de Almeida Garrett - um 

Romântico, um  Moderno, em dois volumes, surgidas apenas em 2003150. Refira-se 

                                                           
144 Eduardo Lourenço, O Romantismo e Tempo e o Tempo do Nosso Romantismo. A  propósito do Frei 
Luís de Sousa, in Estética do Romantismo em Portugal... pp. 105-111. 
145 Alberto Ferreira - Perspectivas do Romantismo Português. Lisboa: Edições 70, 1971. [Esta é a 1.ª 
ed.] 
146 Álvaro Manuel Machado - Do Romantismo aos Romantismos em Portugal. Lisboa, 1996. 
147 Helena Carvalhão Buesco (Coordenação) - Dicionário do Romantismo Literário Português. Lisboa, 
1997.  
148 Romantismo – Da Mentalidade à Criação Artística. Sintra, 1986; Romantismo – Figuras e Factos 
da Época de D. Fernando II. Sintra, 1988; e Romantismo – Imagens de Portugal na Europa 
Romântica. Sintra, 1998. 
149 Almeida Garrett in Leituras, Revista da Biblioteca Nacional, n.º 4, Primavera, Lisboa, 1999. 
150 Almeida Garrett - um Romântico, um  Moderno. Lisboa, 2003. 2 vols. 
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ainda, a propósito do poeta e do bicentenário do seu nascimento, um texto de José 

Fernandes Pereira, onde se analisa a sua relação com as artes plásticas, algo que tem 

sido, infelizmente, quase sempre ignorado151.  

Desta maneira, se infere o carácter essencialmente literário da historiografia do 

romantismo, como menciona José Tengarinha: 

 
“A perspectiva quase exclusivamente literária em que o nosso Romantismo tem sido 
estudado – o que é favorecido pelo considerável avanço da história da literatura sobre 
qualquer outra no nosso país – conduz a uma caracterização do movimento 
exclusivamente a  partir das obras de maior valor artístico.”152       
 
 

O autor, avisadamente, considera ser incompleta e deformante essa estrita visão, 

aconselhando ao estudo do romantismo num plano mais geral153. A razão para o 

excessivo peso da literatura no romantismo deriva da “estreita aliança entre revolução 

política e revolução literária” constituir a medula do nosso primeiro romantismo154.    

Mesmo tendo todos nós adquirido o hábito de chamar revolução a demasiadas coisas155,  

indubitavelmente o romantismo foi uma revolução.     

  

5. Um rápido esboço do nosso romantismo 

Para finalizar, existem algumas características do romantismo português que julgamos 

importantes elencar e contextualizar, mesmo num trabalho de investigação sobre 

desenho romântico.     

Em primeiro lugar, convirá desde logo assinalar que, apesar do romantismo português 

estar muito associado ao iluminismo do marquês de Pombal, essencialmente por razões 

ideológicas, já referidas156, em termos artísticos, o romantismo, não tem um suporte 

filosófico perfeitamente definido: ou socorre-se da continuidade cultural dos 

racionalismos (como o cartesianismo ou o empirismo inglês), ou alimenta-se da 

negação desses mesmos sistemas. Só após o hegelianismo, a arte se mostrou interessada 

na razão157. Ora, as características próprias do nosso iluminismo, em termos de arte, 

                                                           
 
151 José Fernandes Pereira – No Bi-centenário de Garrett, in Arte Teoria, n.º 1, Lisboa, 2000, pp. 6-15.  
152 José Tengarrinha – A Oratória e o Jornalismo no Romantismo, in Estética do Romantismo em 
Portugal... p. 185. 
153 Idem, p. 186. 
154 Ibidem. 
155 Jacques Barzun – op. cit., p. 23. 
156 José-Augusto França – O Romantismo em Portugal...., p. 7.  
157 Alberto Ferreira – op. cit., p. 11.  
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deve ser o estilo pombalino e a sua estrutura urbana, na qual está patente o racionalismo 

da geometria e da matemática conhecidas e aplicadas pela engenharia militar desde o 

tempo dos Descobrimentos. 

Em termos gerais, cada movimento romântico reflecte a situação provocada pela 

Revolução Francesa e a situação da revolução burguesa em cada país158. Desta maneira, 

o nosso romantismo inicia-se em 1834 com a vitória sobre as forças absolutistas, mas  

essa mesma burguesia liberal após a Regeneração revela não estar interessada em 

cumprir os objectivos outrora imaginados nem a liberdade prometida em 1829159.        

Como tantas vezes acontece em Portugal, tivemos o nosso romantismo, o possível, nem 

melhor nem pior que o dos outros países, diferente e por isso merecedor de estudo sem 

complexos. O querer necessariamente comparar o nosso país com a França, Itália, 

Alemanha ou Inglaterra e as consequentes expectativas criadas – que se tem 

transformado numa obsessão sem sentido e de conclusões redundantes -  é algo que se 

deve evitar. Existem, desta maneira, alguns lugares comuns que devem ser denunciados. 

Por exemplo, o mito daqueles ditos realistas (os Coimbrões, a polémica do Bom Senso e 

Bom Gosto e  as Conferências do Casino) é afinal nada mais que o prolongamento do 

nosso romantismo, que termina sabe-se lá onde, mesmo com os conhecidos ataques a 

que foi submetido pelo neo-realismo, por António Sérgio e Fernando Pessoa. Toda essa 

geração “injustamente classificada de realistas” era afinal composta por “pobres moços, 

tão românticos!”160 ou, se se quiser, do realismo romântico, nas palavras de Jorge de 

Sena161. 

Essa geração o que pretendia era recuperar a cultura filosófica europeia que fora quase 

totalmente ignorada, à frente da qual estava Hegel162. O seu objectivo era a redescoberta 

do romantismo europeu, dos seus pensadores e escritores, deturpados, ignorados ou 

adaptados pelos poetas do «ultra-romantismo», em que pontificava o insuperável 

Castilho e, no romance, o incontornável Camilo163. Antero, Eça, Oliveira Martins e 

Teófilo foram, de facto, re-criadores duma totalidade do romantismo europeu, aliás 

postulado pelo último na sua História do Romantismo em Portugal164.   

                                                           
158 Idem, p. 35. 
159 Ibidem. 
160 Idem, p. 36. 
161 Jorge de Sena – op. cit., p. 69.  
162 Álvaro Manuel Machado – op. cit., p. 12. 
163 Ibidem. 
164 Idem, p. 13. 
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A este respeito, as nossas artes plásticas são formalmente eloquentes desta tendência tão 

portuguesa. Copiamos, ou melhor, adaptamos aquilo que vem de fora, para fazemos  um 

discurso que nos é próprio, esquecendo depressa as fontes e os seus pressupostos 

teóricos, julgando-nos originais e, mais difícil ainda, conciliando alegremente o 

irreconciliável. Tal prodígio consegue-se graças à pouca importância que atribuímos a 

questões conceptuais excessivamente duras a que os originais “criadores” dos discursos 

artísticos estão obrigados, mas  a que os “adaptadores” são completamente alheios e a 

maior parte das vezes nem sequer entendem na sua totalidade e complexidade165.   

Apesar da erudição de Herculano e do génio artístico de Garrett, Oliveira Martins 

considerou que o nosso romantismo pouco tinha a descobrir em ideias filosóficas e 

económicas nacionais, limitando-se os nossos autores românticos a implementar um 

género literário de importação da Escócia, à Walter Scott, sem terem conseguido 

verdadeiramente despertar no povo português as lembranças dos séculos da Idade 

Média166.  

Também Sampaio Bruno partilhava esta ideia. Os nossos escritores românticos eram 

filhos do romantismo pelo estilo, mas provinham do classicismo português pela 

gramática, revelando uma linguagem nobre, hirta e nada flexível. As épocas escolhidas 

pelos nossos escritores eram quase sempre muito afastadas cronológica e 

psicologicamente dos tempos modernos, sendo por isso os personagens espectros que 

maravilhavam, cujas ideias espantavam e os sentimentos chocavam pelo imprevisto; em 

suma, eram homens que pouco interesse suscitavam aos leitores, amarrados na 

armadura de ferro típica dos heróis. Apesar de deslumbrados com aquilo que viram lá 

por fora, os nossos inovadores românticos não conseguiram despir o velho homem, 

limitados que estavam pelo peso da pobre educação filosófica recebida e vergados pelo 

seu sentimento religioso. Deste modo, acreditavam que a novidade residia na forma das 

ideias e não nas ideias propriamente ditas. Como se conclui, os romances exigiam 

também, pela sua linguagem, um glossário explicativo167.            

Refira-se, a propósito, que a grandeza actual de Eça de Queirós está precisamente no 

colocar em causa e no renovar de todo o nosso imaginário romântico. Imaginário esse 

europeu com a Geração de 70, redescoberto na poesia por um Teixeira de Pascoais e na 

                                                           
165 Cf. a este propósito a obra de José Fernandes Pereira – A Cultura Artística Portuguesa (Sistema 
Cássico). Lisboa, 1999. 
166 Oliveira Martins – Portugal Contemporêneo, tomo II, pp. 135 e 137. 
167 Sampaio Bruno – A Geração Nova. Porto, 1984, pp. 21 e 27-28. A 1.ª ed. é de 1885.   
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ficção por um Raul Brandão e continuando até Agustina Bessa-Luís168. Em Portugal, 

em vez de romantismo, existiram antes romantismos. 

 
“Por outras palavras: Portugal duma fragmentação romântica de longue durée em que a 
problemática nacional e modelos estrangeiros provocam, a vários níveis e em diferentes 
períodos, fluxos e refluxos da grande maré romântica europeia.”169    
 
                   
Desta forma, muito provavelmente, como diz Ega de Os Maias “o que nós temos sido é 

românticos”. Se dúvidas existissem, veja-se a nossa tendência para o sebastianismo e a 

espera de alguém predestinado para nos orientar. 

Talvez típico de uma qualquer angústia ou maldição, já agora romântica, o que se disse 

logo no início era que afinal não éramos românticos, o próprio iniciador do romantismo 

em Portugal, Garrett, afinal não se via bem como romântico. 

 

6. Romântico, eu? 

O romantismo foi a época da forte contestação, tão forte que nele “raivou” a inevitável 

guerra civil. Nele se destacaram duas grandes figuras - Garrett e Herculano. O primeiro, 

não a combater o iluminismo (como acontecia na Europa), mas a render, continuar e  

reabilitar esse mesmo iluminismo170. Garrett171, o fundador do romantismo português, 

formou-se nos clássicos e, sobretudo, no seu segundo exílio na Inglaterra (1823-1824), 

lendo os mais importantes autores desse país, como Shakespeare, Scott e Byron, entre 

outros172.   

Como os outros românticos, foi contestatário do regime, aos costumes, à literatura, ao 

idioma. Amou, como Herculano, o Portugal medieval, antes de Trento, como tão bem 

explicou e sistematizou Antero nas Causas da Decadência dos Povos Peninsulares173.      

Contra  o “espírito sinistro do catolicismo de Trento”174, segundo Antero, levantaram-se 

as vozes de D. Frei Bartolomeu dos Mártires e dos bispos de Cádis e de Astorga contra 

o ultramontanismo invasor175. Infelizmente, escreve o autor, as vozes e toda a obra  

                                                           
168 Álvaro Manuel Machado – op. cit., p. 13. 
169 Ibidem. 
170 Nuno de Sampayo – op. cit., pp. 90-91.  
171 Vd. para a biografia deste escritor as obras clássicas e fundamentais de Teófilo Braga – Garrett e o 
Romantismo. Porto, 1903 e Garrett e os Dramas Românticos. Porto, 1905.  
172 José Baptista de Sousa – Contribuições para o estudo dos exílios de Almeida Garrett na Inglaterra, in 
Almeida Garrett – um Romântico, um Moderno, vol. II, p. 292. 
173 Antero de Quental - Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Lisboa, 1971. Acerca do 
Concílio de Trento, vd. pp. 30-49. 
174 Idem, p. 49. 
175 Idem, p. 36. 
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“pelas consequências revolucionárias” desses prelados foram silenciadas e ignoradas, 

resultando daí a decadência de portugueses e espanhóis176. Evidentemente, para o olhar 

romântico de Antero, os clérigos apresentados, e sobretudo o nosso arcebispo de Braga, 

representavam a profunda igreja peninsular, pura e verdadeiramente cristã, descendente 

directa da dos visigodos. Na verdade, Frei Bartolomeu dos Mártires foi, por vezes, e na 

boa tradição nacional, mais católico que os católicos, mais papista que o papa, mais 

reformador que os reformadores e sempre um fiel instrumento desse Santo Concílio177. 

Almeida Garrett, que “nunca é um escritor evidente”178, quase sempre se deu 

relativamente mal com o conceito de romantismo179. Digamos que existe uma espécie 

de incómodo por este movimento, que talvez se tenha posteriormente materializado 

nalguma historiografia. O poeta, embora reconheça ser romântico, nunca deixou de 

declarar a sua adesão à estética clássica. No entanto, recusava o excessivo rigor do 

classicismo, que lhe lembrava o monolitismo absolutista180.  

Quando afirma e reafirma que não é clássico nem romântico declara que é a todo o 

momento clássico e romântico, conciliando na sua pessoa as duas posições opostas, um 

comportamento típico do fundador do nosso romantismo181. Infelizmente nunca 

explicou rigorosamente o que entendia por esses dois conceitos, o que se coadunava 

com o seu espírito pouco dado à filosofia e ao raciocínio. Para ele, ambos os conceitos 

não se concebiam separadamente, mas numa relação dialéctica em que as diferenças se 

apoiam e se sustêm mutuamente.”182   

Essa atitude de ser simultaneamente coisas opostas nem sequer é muito difícil no caso 

português, como já afirmámos em relação às artes plásticas. 

De uma maneira geral, pode afirmar-se que o pensamento e a acção do escritor e poeta 

foi sempre a recusa da ordem imposta por qualquer sistema. Sendo o classicismo uma 

ordem estabelecida, o romantismo, como anticlássico, é também ele fatalmente uma 

ordem dada183. Esta atitude, no fundo revolucionária, é ainda hoje muito apelativa e 

                                                           
176 Idem, pp. 36-37. 
177 Cf. Eduardo Duarte – Carlos Amarante (1748-1815) e o Final do Classicismo. Um Arquitecto de 
Braga e do Porto. Porto, 2000, pp. 28-31 e nota 15, p. 37, sobre as ideias religiosas e estéticas deste 
prelado e a sua relação com o papa Pio IV sobre questões artísticas.  
178 Helder Macedo – op. cit., p. 35. 
179 Sobre esta questão vd. R. A. Lawton, O conceito Garrettiano do Romantismo, in Estética do 
Romantismo em Portugal, pp. 95-104. 
180 Idem, pp. 95 e 97. 
181 Idem, p. 98. 
182 Idem, p. 103. Sobre esta questão também a p. 99.  
183 Idem, p. 100. 
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estimulante, sendo inúmeras vezes adoptada por variados sectores artísticos e políticos, 

que a tomam para si como atitude original. 

Na poesia, os dois conceitos parecem ter tido para Garrett um contexto temporal: a 

poesia moderna, da Idade Média, dizia-se romântica, enquanto a antiga, dos gregos e 

romanos, vulgarmente se chamava clássica184.   

Mas, diríamos a propósito de Garrett, que o não ser nem clássico nem romântico é uma 

forma de manifestar a sua originalidade185, naquilo que é, afinal, uma posição 

profundamente romântica. Na recusa pela poética normativa classicista, como na 

imitação de Byron, Garrett proclama a sua liberdade criadora186.    

A palavra “romântico” parece mesmo ter tido para Garrett um valor pejorativo, devido 

ao seu horror pelo exagero literário e pela anarquia política187.     

Vejamos, por exemplo, o que diz do romantismo nas suas Viagens na Minha Terra: 

 
“Eu não sou romanesco. Romantico, Deus me livre de o ser – ao menos, o que na 
algaravia de hoje se entende por essa palavra.”188 
 
“Vamos á descrição da  estalagem; e acabemos com tanta com tanta digressão. 
Não póde ser clássica, está visto, a tal descripção. – Seja romantica. – Também não 
pode ser. Porque não? É pôr-lhe lá um Chourineur a amolar um facão de palmo e meio 
para espatifar rez e homem, quando encontar, - uma Fleur de Marte para dizer e fazer 
pieguices com uma rozeirinha, pequenina, bonitinha, que morreu, coitadinha!”189    
 
 
Nem de propósito, encontramos o mesmo termo como algo ridículo e exagerado, ligado 

à pura faca e alguidar, e sem a conotação literária que hoje possui, que na época  era 

pouco evidente, tirado de uma pequena notícia na mesma revista onde as Viagens foram 

pela primeira vez publicadas em fragmentos, a Revista Universal Lisbonense, de Maio 

de 1842: 

 
“Já chegou o Romantismo até á Alfama. 
No bairro de Alfama foi pela auctoridade competente preso um tal João Rodrigues por 
estar maltratando com pancadas sua mãe.”190  
 
                                                           
184 Almeida Garrett – Romanceiro, p. 14 da Introdução.  
185 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 176. 
186 Orlando Grossegesse  - «Ao menos, juntos morremos...» A construção da identidade individual e 
nacional em Camões de Almeida Garrett, in Almeida Garrett – um Romântico, um Moderno, vol. I, p. 
304. 
187 Idem, p. 97. 
188 Almeida Garrett – Viagens na Minha Terra, in Obras Completas, vol. II, cap. VIII, p. 168. 
189 Idem, cap. III, p. 158.  
190 Já chegou o Romantismo até á Alfama, in Revista Universal Lisbonense, , tomo I, 7.º da 3.ª série, n.º 
31 de 5/5/1842, artigo 339, p. 374.  
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Nem de propósito, no mês seguinte, o mesmo periódico ironizou com o título de “Mais 

Romantico” a propósito da notícia de um outro jornal do Porto que relatara um caso de 

envenenamento de um homem. Como a autópsia revelara que afinal não tinha havido 

qualquer envenenamento, a Revista Universal Lisbonense escreve a correcção da notícia 

anterior com o título de “Menos Romantico.”191  

Ambas as notícias, ao contrário do facão de palmo e meio de Garrett, tratam dos não 

menos reprováveis temas do filho que bate na mãe e da morte por envenenamento! 

Garrett foi sem dúvida romântico, mas legitimamente se pode interrogar que outro 

escritor do romantismo europeu tenha transformado essa escola literária numa expressão 

que tão profundamente põe em causa os seus próprios fundamentos192. Uma vez mais, 

devemos estar perante um caso da nossa notável capacidade de copiar, adaptar e criar 

mas também de, teoricamente, desconcertar. 

Consensual é Almeida Garrett, o fundador do romantismo, ter sido um verdadeiro herói 

e o grande poeta da Liberdade, quando a canta com rara beleza e inteligência no notável 

poema A Liberdade em 24 de Agosto de 1820: 

 
“Desalgemados, soltos!... Nós escravos 
Já míseros não somos? 
A pátria é pátria já, nós somos homens! 
Homem! Tal nome é dado. 
(...)  
Aos homens disse [a Liberdade] – “Erguei-vos que sois homens! 
(...) 
Tu nos abres em par – homens já somos!”193 
    
 

Almeida Garrett foi sempre considerado pelos seus contemporâneos e pelas gerações 

seguintes - de realistas, positivistas, republicanos e, em termos gerais, de todos os 

democratas, sobretudos os de esquerda - como o símbolo do lutador pela liberdade, que 

aliou a sua luta política ao génio da poesia, sendo por isso um paradigma ainda nos 

nossos dias invocado, por exemplo, numas recentes Incursões Literárias de Mário 

Soares194. Neste livro, que se revela sobretudo uma incursão mental e política pela 

                                                           
191 Menos Romantico, tomo I, 2.º da 4.ª série, n.º 38 de 23/6/1842, artigo 536, p. 455.  
192 Helder Macedo – op. cit., p. 41. 
193 Almeida Garrett – Poema A Liberdade, datado do Porto, de 24 de Agosto de 1820, Lírica, Livro 
Segundo, in Obras Completas, vol. I, p. 72. 
194 Mário Soares – Incursões Literáriasv Lisboa, 2003. 



 44

literatura, Garrett é, sem surpreender, o “soldado das letras e da liberdade”195, o 

primeiro escritor a surgir numa lista de criadores literários da responsabilidade e do 

gosto do autor. Almeida Garrett foi primeiro na renovação da Pátria, na afirmação da 

liberdade e no corte cerce com o passado, como em 1820 e 1974, buscando um Portugal 

novo, aberto  ao estrangeiro e reintegrado na Europa196.     

 

7. Virgens, florestas e melancolia  

Nestas nossas divagações sobre o romantismo, cujo conceito parece aconselhar um 

itinerário pouco rígido e bastante livre, recordamos, a par dos exemplos literários 

sempre citados, um livro algo esquecido de António Feliciano de Castilho com o 

espantoso título de Felicidade pela Agricultura (1849)197. 

A obra insere-se na típica obsessão romântica do campo/cidade, de uma época de 

nostalgia que vai das Viagens, às Pupilas do Senhor Reitor, dos poemas de Cesário 

Verde à Cidade e as Serras. A Felicidade pela Agricultura remete para um estádio 

ideal, no qual o sonho e a fruição se sobrepõem à tristeza. Os campos  são considerados 

os lugares da ausência do pecado. A este propósito, não nos devemos esquecer que o 

nosso romantismo apresentou uma clara componente moralizante198. 

O próprio Castilho confessa que escreveu nesse livro algumas das suas utopias199. A 

obra, fascinante pelas ideias que encerra, é uma defesa do campo, do trabalho rural e das 

suas gentes. A agricultura surge, nas palavras de Castilho, nos mais antigos livros da 

Humanidade, a Bíblia, “a epopeia de Deus”, e em Homero, “a bíblia dos poetas.”200  

Impressionado com a agricultura antes do Cristianismo, povoada por deuses, deusas e 

poetas201, afirma que com a religião cristã a beleza dos campos se tornou severa e a 

solidão “(...) mais profunda e melancólica, em derredor do camponês.”202   

                                                           
195 Idem, p. 13. É este o título que o autor dá a Almeida Garrett: “soldado das letras e da liberdade.”  
196 Idem, pp. 32-33. Por tudo isso, e talvez também por ser um homem contra a ordem estabelecida de 
qualquer sistema, Garrett é ainda comparado a outra figura cimeira da nossa literatura, ambos lutadores 
pela liberdade em Coimbra e ambos exilados: o poeta e político Manuel Alegre. Idêntica comparação já 
havia sido feita  pelo professor de Coimbra, Carlos Reis. (pp. 33-35).  
197 Cecília Barreira – [Prefácio de] António Feliciano de Castilho: Para uma Utopia da Felicidade, in 
António Feliciano de Castilho – Felicidade pela Agricultura. Odivelas, 1987, p. 8. Esta obra de Castilho 
surgiu em crónicas dispersas no Agricultor Micaelense, em 1849. Mais tarde as crónicas foram 
compiladas em dois volumes. A 1.ª ed. é de 1903. Quase toda a obra foi escrita durante o ano de 1848.   
198 Cecília Barreira – op. cit., pp. 9 e 13.  
199 António Feliciano de Castilho – Felicidade pela Agricultura, p. 21. 
200 Idem, p. 29. 
201 Idem, p. 30-32.  
202 Idem, p. 31-32. 
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As gentes  dos campos e da agricultura eram, aos olhos do poeta cego, a materialização 

do mais puro e verdadeiro patriotismo:  

 
“Se amais o chão onde nascestes, criai e enraizai nele verdadeiros lavradores. 
Lavradores verdadeiros não são só os cidadãos mais produtivos, mas também os mais 
pacíficos e patrióticos.”203  
 
 
Por tudo isso, Castilho não se esqueceu de incluir na Felicidade pela Agricultura  um  

Hino aos Lavradores que havia composto em 1840204.  

Na melhor tradição clássica, o vate encontra nos campos a origem e a verdadeira poesia, 

consubstanciada nos seus habitantes:  

 
“Dizia-vos eu, meus camponeses, que todos os poetas deveras eram vossos amigos; não 
há nada de mais certo. 
A poesia nasceu nos campos, e por muito tempo só conheceu esse viver viçoso e 
perfumado.”205  
 
 

Além da reflexão e das ideias políticas para melhorar a agricultura, algumas das quais 

muito interessantes206, a leitura das páginas da Felicidade pela Agricultura deixa-nos a 

impressão de estarmos perante um ideal agrícola e campestre perfeito, subjacente a 

qualquer pintura de paisagem ou do campo que observássemos.   

Mas voltemos uma vez mais, e por uma última vez, a Garrett, ele que foi um vencido do 

flirt, o homem da Ideia e da Forma – a liberal e a estetizante na literatura207. Mas foi 

igualmente o introdutor do romantismo em Portugal e o reformador do teatro português; 

o grande iniciador e semeador de ideias-forças, e da maior parte da moderna literatura 

portuguesa depende dele208. Finalmente Garrett foi o escritor da autenticidade literária e 

                                                           
203 Idem, p. 34.  
204 Idem, pp. 151-156.  
205 Idem, p. 103.  
206 Castilho, entre outras ideias, advoga o desenvolvimento de sociedades agrícolas; a conveniência de um 
Ministério dos Negócios da Agricultura; a criação de bibliotecas nessas sociedades, com obras de 
agronomia, veterinária e história natural; a publicação de um Jornal da Agricultura de aconselhamento; o 
estabelecimento dum depósito de máquinas para venda ou para alugar aos agricultores; a distribuição de 
prémios, vindo o dinheiro da lotaria anual do distrito; a existência de um Banco para os lavradores e de 
quintas exemplares; a ida de mancebos para escolas agrícolas de “nações adiantadas”, como a França, 
Alemanha, Inglaterra, Itália e Suíça, para que depois pudessem ser mestres no nosso país; e, finalmente, a   
criação de escolas volantes e leis de prémios que culminariam na criação da “Ordem do Arado” (pp. 35-
59).  
Em termos mais políticos, o ministro da agricultura deveria ser um lavrador; seria também vantajosa a 
presença de uma “corte de lavradores” no parlamento (pp. 50, 64, 67-71).  
207 Nuno de Sampayo – op. cit, p. 93. 
208 Jacinto do Prado Coelho – Almeida Garrett in Dicionário de Literatura, vol. 2, Porto, 1984, p. 366. 
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do modo português do ver e sentir, como afirma no seu credo: “Vamos a ser nós 

mesmos, vamos a ver por nós, a tirar de nós, a copiar da nossa natureza”, deixando de 

imitar os padrões modernos ou antigos vindos do estrangeiro, com escreveu na 

introdução do Romanceiro209.  

E o que dizer da obra de Garrett, pondo de lado a querela do ser ou não ser romântico ou 

clássico? Teófilo Braga, um seu estudioso e confesso admirador, talvez tenha 

descoberto a essência da sua obra, se tal é permitido revelar - a melancolia. A melacolia 

foi a musa de Garrett e o “único sentimento das suas obras de arte, a única expressão 

dos caracteres que concebeu, o único efeito dos seus quadros.”210 Mas esta melancolia 

não era apenas devida à sua própria personalidade, às atribulações da política que viveu. 

Era também uma fatalidade do meio em que nasceu e da educação que recebeu. Aliás, 

como bom positivista, Teófilo soluciona  logo o mistério dizendo que o povo português 

sempre foi triste211. Em Garrett, essa tristeza e melancolia ainda mais se agravaram pelo 

exílio e pela consequente saudade da pátria212.  

Por exemplo, aquando do seu exílio para Inglaterra em 1823, o poeta escreveu a 

seguinte: 

 

“Terra, terra! – Quem nunca embarcou, escassamente póde imaginar o prazer 
inexplicavel que este brado excita dentro do coração do viajante afadigado das penurias 
do mar, e ansioso de repoisar os olhos em menos tristes objectos que a melancolia 
solidão do mar, e o monotono azul da aboboada que o tolda.”213   
 

A melancolia, cuja etimologia é ironicamente grega e que provém do excesso de bílis 

negra, foi o sentimento romântico por excelência de Garrett, o sentimento de vaga e 

doce tristeza que compraz e favorece o devaneio e a meditação214.   

Enquanto os sentimentos são coisas do presente, a melancolia é o passado no presente e 

o futuro no presente, porque a mente lembra o passado e teme o futuro...215  

                                                           
209 Ofélia Paiva Monteiro – Almeida Garrett in Dicionário do Romantismo Literário Português, p. 209.  
No exemplar de Almeida Garrett – Romanceiro que utilizámos esta citação encontra-se na p. 9.  
210 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal, p. 165. 
211 Ibidem. 
212 Idem, p. 168. 
213 Almeida Garrett –Diário da minha viagem a Inglaterra  de 1823, in Obras Completas, vol. II, p. 472. 
A passagem corresponde ao dia 27 de Junho desse ano de 1823.  
214 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tomo IV, Lisboa, 2003, p. 2443. O termo tem igualmente 
outros significados como o de lentidão, tristeza e prostração; estado mórbido, caracterizado pelo 
abatimento mental e físico próprio de uma das fases da psicose maníaco-depressiva; profunda tristeza e 
desencanto geral; depressão... A palavra vem do grego mélas (negro) e kholé (bílis).  
215 R. A. Lawton – op. cit., p. 102. 
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Saudade na qual com a maior facilidade podemos evocar a mítica escultura de o 

Desterrado, sentado sobre umas rochas, junto ao mar, também ele melancólico e com 

saudades da terra que o viu nascer. Com o que foi dito, julgamos possível encontrar essa 

melancolia nas obras plásticas do romantismo e nos seus desenhos em particular. 

Finalmente, não resistimos a citar uma descrição do romantismo, que igualmente apela 

às artes plásticas, da autoria de Alberto Pimenta, datada de 1971: 

 
 
“romantismo 
o público dá grande valor às florestas e às virgens. 
a historia resulta sempre se o autor puser uma virgem 
à entrada da floresta ou uma floresta à entrada da v 
irgem, para depois apresentar a virgem no meio da flor 
esta ou a floresta no meio da virgem e finalmente mos 
trar a virgem à saída da floresta ou a floresta à sa 
ída da virgem. os artistas mais ousados apresentam a 
floresta em cima da virgem ou a virgem em cima da flo 
resta. o público verifica então que o universo possui 
tudo quanto é necessário para bastar-se a si mesmo.”216  
     

Em relação a este texto poético, lembrámo-nos de que, na pintura e no desenho 

românticos do nosso país, é difícil encontrar virgens, mas muito mais fácil observar 

florestas e rochas, necessariamente embrulhadas num véu e num nevoeiro de 

melancolia. A felicidade, essa, parece ter ficado para outra ocasião.   

                                                           
216 Alberto Pimenta - Obra Quase Incompleta. Lisboa, 1990, p. 86. O texto romantismo faz parte da 
obra Os Entes e os Contraentes, escrita em Coimbra em 1971. Respeitámos a mancha gráfica do texto em 
questão.  
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A HISTORIOGRAFIA DA ARTE ROMÂNTICA EM PORTUGAL 
 
 
1. As lições de um Mestre 

Muito provavelmente, fruto do nosso ancestral espírito nacional, sempre criticando, 

questionando e encontrando problemas e soluções - a maior parte deles, 

pseudoproblemas, com que muitos profissionais procuram justificar o seu saber e a sua 

profissão1 -, tendemos a ver a historiografia da arte portuguesa, como uma relativamente 

grande teia de parentescos, na qual se destaca uma questão, também ela bastante lusa, 

pela sua simplicidade, de pais e padrastos, de filhos e de enteados. A historiografia 

quase sempre entendeu o romantismo nas artes plásticas como um dos parentes pobres, 

um dos enteados, se se quiser. Afinal, se assim não fosse, muito provavelmente esse 

romantismo não seria verdadeiramente o nosso romantismo. Também não deixa de ser 

interessante e já agora muito “romântico” que este movimento artístico se coadune 

perfeitamente com dramas que envolvam paixões, amores impossíveis, bastardias, 

ciúmes, traições e morte, muitas mortes. Um drama, portanto, com todos aqueles 

ingredientes que Camilo, o autor mítico do romantismo português2, e cuja biografia é 

uma verdadeira novela camiliana3 - também ele um bastardo e órfão de mãe - soube 

como ninguém experimentar e inventar em cores fortes. Neste caso particular, não 

podemos resumir tudo ao escritor de S. Miguel de Seide, pois dezenas de outros, há 

muito esquecidos, existiram e tiveram na sua época importância. Autores, portanto, 

muito desconhecidos, excepção feita no caso de alguns académicos que estudaram as 

suas produções literárias e biografias, de que resultam, igualmente, trabalhos e teses de 

difícil consulta e mais árduo entendimento para não especialistas em letras, filologia ou 

literaturas comparadas. 

Como já há algum tempo nos habituámos, não é vasto,  nem sequer muito estimulante, o 

panorama da historiografia da arte portuguesa relativamente ao século XIX e ao 

romantismo em particular. Este cenário torna-se ainda mais pobre no que concerne ao 

estudo do desenho enquanto disciplina artística em termos globais, por comparação com 

a pintura e mesmo com a escultura. 

                                                           
 
1 António José Saraiva - Os Lusíadas e o Ideal Renascentista da Epopeia, in Para a História da Cultura 
em Portugal. Lisboa, 1996, vol. I, p. 79. O autor refere-se aos inúmeros pseudoproblemas da história da 
literatura. 
2 Maria de Lurdes A. Ferraz - Camilo Castelo Branco in Dicionário do Romantismo Literário 
Português, Lisboa, 1997, p. 80. 
3 António José Saraiva – Iniciação na Literatura Portuguesa, vol. 1, Lisboa, 1996, p. 113.  
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Na verdade, a época de Oitocentos em Portugal, como de resto na Europa, tem sido 

estudada sobretudo ao nível da pintura, a qual se destaca muitíssimo, pela quantidade de 

trabalhos e estudos, das restantes disciplinas artísticas. A pintura, que quase sempre 

viveu num “estado de graça” absoluto, principalmente desde o Renascimento, teve no 

século XIX, como todos sabem e honestamente reconhecem, um enorme surto de 

interesse. É a época dos grandes pintores, dos grandes vultos, dos progenitores da, por 

muitos considerada, espantosa e inultrapassável Época Contemporânea e dos seus 

múltiplos e extraordinários “ismos”. Todos eles tiveram origem numa “grande 

linhagem” e de maneira mais ou menos directa remontam as suas raízes a esses 

antepassados ilustres. Compreensivelmente, as grandes famílias fundadoras da arte do 

século XX, o cubismo, o fauvismo e o expressionismo, tiveram os seus fundadores: 

Paul Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903) e Vicent Van Gogh (1854-

1890), respectivamente. Foi desta forma simples, directa e inequívoca que nos 

transmitiram as origens da Arte Moderna do século passado, que fazem, pelos dias de 

hoje, quase 100 anos. Como se percebe, por vezes a genealogia pode ser bastante útil e 

mesmo muito conveniente na e para a História da Arte. Ora, nesta disciplina como nas 

ciências genealógicas é necessário, mesmo que em determinados momentos, legitimar e, 

consequentemente, afastar os resquícios obscuros e as suspeitas de toda e qualquer 

bastardia ou de linhas mais duvidosas. Tudo se resume, afinal, a esta questão - se não se 

pode apresentar uma grande e antiga linhagem, que por vezes é muito difícil de provar, 

pelo menos que se exiba uma ascendência directa, honesta, escorreita e sem grandes 

dúvidas.  

Desta forma, toda a Arte - que para nós é ainda, como para muitos outros,  naturalmente 

por defeito de educação e formação, uma estranha entidade ou coisa de dificílima 

explicação e desmontagem, mas que se deve assemelhar a qualquer coisa como toda a  

paisagem, a flora e a fauna do mundo das formas - deve de ser vista como efeito e causa 

de outras formas, consequência então de formas que se geram, nascem, crescem e 

cessam de existir. O formalismo com as suas múltiplas genealogias - sempre 

susceptíveis de interpretações várias de acordo com os dados concretos, mas também 

com suposições e hipóteses de trabalho em zonas de maior obscuridade, estarão assim 

quase sempre presentes nesta dissertação. A opção é, como em quase tudo, discutível, 

mas assumida. Adivinhamos que, desta maneira, muitos poderão ser os riscos e maiores 

ainda os defeitos e as limitações, mas também existirão qualidades. A maior de todas 

elas, sem dúvida,  é a do formalismo ser um método assaz honesto, directo, quase chão 
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na sua pureza. Neste ponto recordamos cada vez mais um nosso antigo Professor, que, 

infelizmente, já há algum tempo não está entre nós: Artur Nobre de Gusmão e a 

importância que sempre dava às formas4. A este propósito, colocamo-nos fora das 

grandes polémicas relativas às cinco grandes famílias das teorias da arte5 - a 

fenomenologia da arte, a psicologia da arte, a sociologia da arte, o formalismo e a 

análise estrutural - pois consideramos ser demasiadamente temerário, arriscado e 

perigoso iniciar desde já uma discussão neste sentido, porquanto, certamente, muitos 

outros terão mais profundos conhecimentos, apetência e incomparável autoridade que 

nós nestas complexas questões das teorias da arte. Mas, mesmo assim, se nos for pedida 

a nossa opção por estas questões metodológicas, consideramos não estar muito fora da 

razão ao não excluir à priori nenhuma em particular. Será a estratégia mais defensiva e 

no presente caso, sem dúvida, a mais aconselhada e avisada. Com toda a certeza, todas 

essas famílias se complementam e fazem parte da mesma teia que levam a um melhor 

entendimento e percepção do fenómeno artístico. Desta forma, e ainda que quase nos 

sentindo na obrigação de optar por uma dessas estratégias, como que se de um 

descendente legítimo se tratasse, julgamos ser a melhor o formalismo, como sempre 

afirmava o nosso  professor.  

Quais as razões para esta escolha talvez tão ingénua e precipitada? Em primeiro lugar, 

por uma questão de intuição, de simpatia, de fé. Por razões nada racionais, portanto. 

Depois, porque, certamente, a lição e o exemplo de Nobre de Gusmão, derivava também 

ele de uma legítima ascendência e mesmo notável linhagem, Mário Tavares Chicó 

                                                           
4 Dizia o  Professor Artur Nobre de Gusmão, nas suas aulas, que recordamos muitas vezes  -  que eram 
verdadeiros encadeamentos de imagens em diapositivos de discursos que iam desde da arquitectura 
românica e cisterciense à arte moderna passando pelo artesanato de cestaria, dos metais, da cerâmica ou 
dos galos de Barcelos - que, e citamos de memória: “na Arte o mais importante é a Forma”, e que “o 
elemento mais importante da História da Arte é a própria Obra de Arte”. As afirmações eram quase 
sempre ditas no fim das suas lições e culminavam, quase sempre, com um ar de mistério, que o silêncio 
do professor e o respeito dos alunos ainda mais adensava. 
A razão para estas frases talvez residisse no pensamento estético do autor que sempre o fascinou e 
acompanhou durante a sua vida, S. Bernardo de Claraval. Para o reformador cisterciense  a forma criava o 
espaço e a obra de arte gerava o espaço (esta afirmação foi proferida na aula de 29/5/1991 do mestrado de 
História da Arte Medieval, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, subordinado ao tema “dos Tempos do Milénio ao Tempo da Europa”, o último ano que leccionou 
antes da jubilação.     
Ao contrário do que muita vezes precipitadamente se poderia pensar, o abade de Claraval defendeu como 
poucos a Forma, rematando que tudo o que não existe não tem forma. Obviamente um homem como S. 
Bernardo que escrevia tanto sobre as formas, só podia ter por elas um enorme fascínio.  
A relação espaço-obra apresentada por Gusmão parece derivar do pensamento de Henri Focillon – O 
Mundo das Formas. Lisboa, [1962], p. 36. Também na p. 9 escreve Focillon: “A obra de arte é medida 
do espaço, é forma” e na p. 10 “(...) a obra de arte só existe como forma.”      
5 Jean Luc Chalumeau - As Teorias da Arte. Lisboa, 1997, pp. 15-24.  
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(1905-1966)6, Élie Lambert (1888-1961), Henri Focillon (1881-1943), terminando em 

Heinrich Wölfflin (1864-1945) e em Alois Riegl (1858-1905), o que por si só apenas 

legitima e valida esta metodologia.  

Num dos raros ensaios sobre Desenho deparamo-nos com algumas ideias centrais: ele é 

o meio mais fácil de aceder às imagens que surgem no nosso inconsciente; “é a forma 

de se ser sensível ao fenómeno estético-plástico e de comunicar as potencialidades 

plásticas da experiência da forma”7.  Por conseguinte, pensamos não estar muito longe 

da verdade ao afirmar que o Desenho é em si mesmo por excelência, e por essência, o 

campo privilegiado das  formas, o seu ambiente natural, o seu mundo, a sua vida e o seu 

oxigénio. No Desenho, “a cada linha, a cada mancha, está associada, intimamente uma 

forma, uma escala, uma técnica, um tempo, um ritmo”8. 

Por não sermos teóricos ou pensadores do desenho, mas tão somente meros estudiosos 

de história de arte que há algum tempo temos analisado o desenho romântico, julgamos 

estas ideias suficientemente estimulantes para a continuação da nossa pesquisa: a 

recordação das palavras do nosso professor, o desenho e as formas, por ele geradas, 

criadas, encontradas, inventadas.     

 

1.2 O incómodo de estar no meio 

A globalidade da historiografia de arte portuguesa, como iremos observar, foi quase 

sempre simpática para com o romantismo. No entanto, a atitude mais frequente é a de 

alguma contenção e prudência. Se se quiser, o romantismo nas artes plásticas, 

entendendo-se estas no sentido albertiano do termo (arquitectura,  pintura e escultura), 

nunca conheceu um excessivo entusiasmo, nem foi contemplado com um grande 

números de  estudos, preocupações ou reflexões, como facilmente se depreende. Chega-

se a esta asserção, olhando, mesmo que de relance, a historiografia de arte no nosso 

país. Neste ponto particular, convirá, no entanto, referir que o romantismo no domínio 

da literatura sempre conheceu um muito maior acolhimento, graças a uma produção, de 

longe a mais rica9, e a duas figuras absolutamente gigantes da cultura, das letras e da 

                                                           
 
6 Veja-se o texto de Artur Nobre de Gusmão - Mário Tavares Chicó 1905-1966. Lisboa, [1966], pp. 51-
63, onde o autor relaciona Chicó com o formalismo de Focillon, seu antigo professor, entre outros. Para 
Chicó eram fundamentais “os estudos analíticos e comparativos (...) como ponto de partida”, “sem 
descurar completamente a análise do pormenor decorativo” e o estudo do monumento e “a parte essencial 
da estrutura.” (p. 52-53)   
7 Joaquim Vieira - O Desenho e o Projecto são o Mesmo? Porto, 1995, p. 51. 
8 Idem, p. 92. 
9 José-Augusto França – O Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999,  p. 9. 
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história nacionais, da Pátria, como se dizia na época: Almeida Garrett e Alexandre 

Herculano. A questão entre as artes plásticas, as Belas-Artes, e a literatura, as Belas-

Letras, nem sequer é nova no nosso país e foi quase sempre recorrente desde, pelo 

menos, a Idade Média. A literatura sempre teve uma maior projecção que as artes 

plásticas, consequência, afinal, de publicações, estudos e teses. Como é evidente, a um 

muito maior número de obras literárias, algumas de genialidade universal, corresponde 

um maior interesse e estudo por estas áreas. Esta conclusão, comum a todos os países, 

menos talvez em Itália e Roma, “fecunda e amorosa mãi”10 das “Bellas Artes filhas do 

Desenho”11, prendem-se com um problema de escala, uma vez que as belas-artes quase 

sempre se organizaram num pequeno e discreto corpo face ao muito maior organismo 

das letras, que vai desde a Literatura propriamente dita, à História, à Filosofia, às 

Ciências Sociais, etc.   

O pobre estatuto das artes plásticas em Portugal – “um pequeno e pobre país”, na 

definição rebarbativa de Vasco Pulido Valente -, foi perenemente entendido e 

experimentado por Francisco de Holanda até Joaquim Machado de Castro, só para citar 

dois dos mais importantes artistas-teóricos (aliás, quase os únicos até aos nossos dias). 

O primeiro, lamentava-se insistentemente, nos prólogos e lembranças das suas obras12, 

de forma directa, de que a arte, sobretudo a pintura, o desenho, mas também a 

arquitectura e, como se depreende, a escultura, era “pouco entendida e estimada”13, não 

lhe se dando “inteiro merecimento e lugar, por não serem conhecidas perfeitamente”14; 

desta forma, “mui poucos fidalgos portugueses”15 possuíam habilidade na arte da 

pintura e conhecimentos na arquitectura. O problema de Portugal estendia-se (parco 

consolo!) também à Espanha, pois ambos os países, na época, “não conhecem a pintura, 

nem fazem boa pintura; nem tem seu honor a pintura”16, de que resultava uma Lisboa 

                                                           
10 Joaquim Machado de Castro - Carta que um Affeiçoado ás Artes do Desenho... Lisboa, 1827, in 
Henrique de campos Ferreira Lima – Joaquim Machado de Castro. Escultor Conimbricense. Notícia 
Biográfica e Compilação dos seus Escritos Dispersos. Coimbra, 1925, p. 183. 
11 Idem, p. 171. 
12 Cf. as obras de Francisco de Holanda - Da Pintura Antiga. Lisboa, 1984; Diálogos em Roma. Lisboa, 
1984; Da Ciência do Desenho. Lisboa, 1985; Do Tirar Polo Natural. Lisboa, 1984; e Da Fábrica que 
Falece à Cidade de Lisboa. Lisboa, 1984.  
13 Francisco de Holanda - Da Ciência do Desenho. Lisboa, 1985, p. [13], fl. 33r. O prólogo começa da 
seguinte forma: “Um queixume faz por mim a Arte da Pintura a Vossa Alteza, muito Cristianíssimo Rei e 
Senhor: de quão pouco é bem entendida e estimada, neste vosso Reino de Portugal, sendo ela uma ciência 
e arte digníssima de ser mui prezada e tida em muito.”   
14 Francisco de Holanda - Da Pintura Antiga. Lisboa, 1984, p. 15. 
15 Francisco de Holanda - Do Tirar polo Natural. Lisboa, 1985,  
16 Francisco de Holanda - Diálogos em Roma. Lisboa, 1984, p. [19] 
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“descomposta” de fortaleza e “desornada”17, uma triste cidade, portanto, diríamos nós, 

sem fortificação ou ornamento, algo que ainda hoje permanece alegre e tristemente um 

pouco por todo o país, começando desde logo pela capital.   

A propósito de Francisco de Holanda, recordamos demasiadas vezes uma sua muito 

esquecida e subtil passagem nos Diálogos de Roma. Holanda, dirigindo-se a Miguel 

Ângelo, detém-se  nas razões pelas quais na Itália se pintava bem e fora desse país mal e  

afirma o seguinte: 

 
“(...) nós outros, os Portugueses, ainda que alguns nasçamos de gentis engenhos e 
espíritos, como nascem muitos, todavia temos por desprezo e galantaria fazer pouca 
conta das artes, e quase nos injuriamos de saber muito delas, onde sempre as deixamos 
imperfeitas e sem acabar.”18     
 

O pobre autor fazia parte daqueles poucos de “gentis engenhos e espíritos”, num país 

onde necessariamente as autoridades e as elites, como hoje se diz, eram pouco cultas, 

sempre desprezando ou, no mínimo, menosprezando as artes plásticas e não só. Mas a 

atitude assassina é mesmo a última; muito provavelmente consequência deste contexto 

tão adverso, as artes eram sempre deixadas imperfeitas e inacabadas. O trecho escrito no 

século XVI é ainda de tal modo actual que provoca alguns sorrisos nos mais optimistas 

e sinceros e arrepios nos mais pessimistas.  

Mas este panorama não se limita apenas ao campo das artes; as imperfeições e o 

inacabado parecem ser quase uma característica da antropologia nacional, falemos de 

política cultural, de obras públicas, de pontes e túneis, que, há algum tempo a esta parte 

ameaçam, ameaçam e teimam desabar19, ou dos múltiplos buracos e entulhos vários que 

povoam teimosamente o país.      

Quanto ao escultor e teórico Machado de Castro, a sua opinião de que em Portugal as 

artes eram acompanhadas pelos “astros malignos”, tornou-se numa espécie de must e de 

inefável provérbio artístico para todos os criadores, teóricos da arte e, já agora, para 

professores e alunos de belas-artes. É numa carta, datada de 3 de Fevereiro de 1817, que 

este célebre teórico e escultor português elenca algumas das suas principais obras e, 

                                                           
17 Francisco de Holanda - Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa. Lisboa, 1984, p. 12.  
18 Francisco de Holanda - Diálogos em Roma, p. 31. 
19 Este ponto particular é ainda mais estranho, porquanto Portugal sempre teve, pelo menos desde o 
século XVI, uma competente escola de engenharia, que realizou notáveis pontes. As pontes que caem por 
falta de  manutenção são uma tragédia e uma afronta conceptual ao mais puro pensamento renascentista! 
Leon Battista Alberti, cerca de 1450,  escreveu no seu De re aedificatoria que uma das mais importante 
partes da estrada era a precisamente a ponte,  Leon Battista Alberti - On The Art of Building in Ten 
Books. Cambridge, London, 1992, pp. 107 e 262.  
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profundamente agastado, rebate todas as críticas e “as mal fundadas calumnias” que lhe 

faziam a si e aos seus ajudantes por produzirem (imagine-se!) pouco, logo eles que tanto 

trabalharam face a tantos burocratas deste país, que, ontem como hoje, pouco ou nada 

“produzem” senão estéreis papéis.  

Machado de Castro, nesse seu grito de revolta, aliás, dos poucos que se conhecem – 

porquanto, infelizmente, os artistas sempre tenderam a muito pouco escrever e assim a 

analisar e a criticar a sua própria produção artística e a consequente recepção -, escreve 

rebarbativamente: “Em Portugal influe Astro maligno destruidor das Bellas Artes!!!” 20 

No século XIX, com tantas vezes acontece, os astros malignos permaneceram 

alegremente, sendo esta triste e miserável situação repetitivamente denunciada por 

inúmeros críticos e escritores.     

Acerca da historiografia do romantismo em Portugal, julgamos  pertinente, desde logo, 

destacar dois factos, que nos parecem da maior relevância: em primeiro lugar, constata-

se a sempre crónica falta de estudos, monografias e obras de síntese sobre este tema, 

como de resto um pouco sobre toda a arte portuguesa do século XIX  (uma situação 

algo clássica na nossa historiografia, mas talvez ainda mais visível nesse século); em 

segundo lugar, a arte romântica apresenta-se quase sempre numa posição - e pensamos 

não ser demasiado injustos -, que podemos designar como de subalternização face à 

“grande” arte oitocentista do nosso país, que coincide com o designado naturalismo e 

com o seu conjunto de notáveis e geniais artistas. 

Esta última situação, em particular, revela o romantismo a ocupar uma espécie de 

incómodo centro, não necessariamente geométrico, durante o seu século. Concretizando 

um pouco melhor, digamos que o romantismo como está numa posição entre  a “grande 

fatia” do barroco e do neoclassicismo e o advento da arte realista/naturalista, surgida 

após o fulgurante e, quase mítico, regresso de Silva Porto a Portugal em 1880, 

naturalismo esse que, recorde-se, se prolonga no século XX.  

 

1.3 O arco clássico  

Se entendermos a história da arte, metaforicamente, como um curso de um rio, 

encontramos a jusante do romantismo, o barroco e o neoclassicismo ou, se se quiser, o 

grande arco clássico da arte portuguesa. Digamos que o barroco e neoclassicismo, com 

o renascimento e com o maneirismo, fazem parte do classicismo que se define como 

                                                           
20 Machado de Castro – Carta dirigida a pessoa indeterminada, de 3 de Fevereiro de 1817 in Henrique de 
Campos Ferreira Lima - Joaquim Machado de Castro... Coimbra, 1925, p. 322.  
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uma secção longitudinal que atravessa o tempo e não como um corte transversal. Se o 

classicismo for entendido na poética e sugestiva imagem de um rio, é possível distinguir 

um curso superior, um curso médio e um curso inferior, que comodamente podemos 

ligar, e de forma quase imediata, ao renascimento, maneirismo, barroco e 

neoclassicismo21. O rio clássico, como todos os rios, corre, pacífico ou revolto, por 

diferentes paisagens, mas nunca deixa de ser o mesmo curso de água e de ter o mesmo 

nome, mesmo se, filosoficamente, a água, que passa por de baixo da ponte for sempre 

diferente; a propósito de pontes, e brincando com o filósofo Heraclito de Éfeso, recorde-

se que as pontes eram para Alberti objectos absolutamente clássicos e os mais 

importantes nas estradas22. 

Em relação à nascente deste nosso rio, fácil é adivinhá-la: corresponde à arte antiga. 

Mas, como todas as nascentes e fontes, principalmente dos grandes cursos de água, está 

também envolta em profundo mistério, brotando continuamente água das entranhas da 

terra, que neste caso coincide com a Antiguidade da nossa história, da nossa memória e, 

não raras vezes, do nosso sonho do Próximo-Oriente, da Grécia e de Roma.   

O barroco, talvez pela seu protagonismo no Antigo Regime e duração no nosso país, foi 

muitas vezes ignorado, recusado e proscrito, em grande parte pelo liberalismo, anti-

clericalismo e romantismo do século XIX. Na verdade, este estilo até recentemente não 

despertou grandes entusiasmos por parte da historiografia da arte portuguesa. Observa-

se sobretudo no século XIX um período de anátema e de diatribe contra o barroco23. Os 

protagonistas desta verdadeira maldição foram Oliveira Martins e o sempre fatal Antero 

de Quental, que o associaram a coisas, para eles verdadeiramente detestáveis, como o 

catolicismo/jesuítas, o absolutismo e as conquistas longínquas, a que se acrescentava a 

ridicularizada figura de D. João V, desenhada, ou melhor caricaturada, pela pena 

colorida de Oliveira Martins24. Mas esta antipatia para com o barroco era anterior, 

remontava, por exemplo, a Cirilo e a Raczynski25.  

Byron, o romântico por excelência, mas cuja cultura artística e, sobretudo, a 

sensibilidade pelas artes plásticas não era nem por sombras a mais extraordinária, como 

                                                           
21 Eduardo Duarte – Carlos Amarante (1748-1815) e o Final do Classicismo. Porto, 2000, p. 298 e nota 
15. A ideia deriva da obra de Adolf Max Voggt – Le Fasi Storiche dell’Architettura Neoclassica in 
Bolletino del Centro di Studi di Architettura Andrea Palladio, Vicenza, XIII, 1971. 
22 Eduardo Duarte – op. cit., pp. 263-264. 
23 Vd. as obras de José Fernandes Pereira – A Acção Artística do Primeiro Patriarca de Lisboa. 
Lisboa, 1991, pp. 16-19, e Arquitectura e Escultura de Mafra. Lisboa, 1994, pp. 298-301. 
24 Ibidem. 
25 Idem - A Acção Artística..., pp. 16-17. 
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iremos analisar, escreve no Childe Harold Pilgrimage acerca de Mafra a seguinte 

estrofe: 

 
“Todavia, Mafra lhe pedirá um momento de demora; Ma- 
fra, onde viveu n’outro tempo a infeliz rainha de Portugal, 
Onde as vestes da egreja se confundiam com as galas da    
côrte, onde se alternavam missas e festins; e ora se viam    
Nobres, ora se viam frades – estranha salsada, penso eu! Mas 
a prostituta de Babylonia levantou aqui um monumento 
com o qual se panoveia em tão glorioso esplendor que os  
homens se esquecem do sangue que ella tem derramado 
para dobrarem o joelho á pompa com que se praz de re- 
vestir-se o crime”.26 
 

Na nota a essa estrofe XXIX, Byron, é um pouco mais moderado e, caso raro na sua 

estada em Portugal, até simpático:  

 
“A grandeza de Mafra é prodigiosa: comprehende  um palacio, um convento e uma 
egreja majestosa. Os seis orgãos são os mais bellos que tenho visto, quanto a 
decorações. Não os ouvimos tocar, mas disseram-nos que as vozes correspondiam ao 
esplendor da fórma. Mafra é considerado o Escorial de Portugal.”27 
 
 

Colocando de lado esta pequena nota remetida para o fim dos cantos I e II - na qual 

refere a majestosa igreja, talvez pelas suas dimensões, elogia apenas os aspectos 

decorativos dos orgãos e remete classicamente o edifício mafrense para o paradigma do 

modelo espanhol -, dificilmente alguém pode ser tão violento para com um pobre 

monumento e, com o simples pretexto de o visitar, rotular a Igreja como a “Babylonian 

whore”28, expressão tão ao gosto dos protestantes, remontando à retórica de Lutero, que 

explorava e esmagava os homens, pelo instrumento sinistro da Inquisição29. Nesse 

espaço físico, de missas e festins, permaneciam nobres e frades,  pontificando sobre essa 

abjecta trupe do absolutismo, a infeliz “luckless” rainha D. Maria I (ao tempo infeliz, 

mas sobretudo demente). Afinal de contas, lord Byron nunca foi consensual, 

condescendente, económico ou modesto nas palavras.   

                                                           
26 Byron - Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez 
por Alberto Teles. Canto Primeiro Portugal e Espanha. Lisboa, 1881, estrofe XXIX, pp. 34-35. Por 
razões práticas, optámos por apresentar a tradução de Alberto Teles, acreditamos a única que existe em 
português.  
27 Idem, p. 206. 
28 Lord Byron – Childe Harold Pilgrimage, in The Major Works. Oxford, 2000, p. 33. 
29 D. G. Dalgado – Lord Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage to Portugal. Lisboa, 1919, p. 61. 
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Será apenas no século XX que o barroco é  recuperado e valorizado, provavelmente 

fruto dos estudos que sobre ele se realizam. Nomes como o de Ayres de Carvalho ou 

Robert Smith e, mais recentemente, o de José Fernandes Pereira, Vítor Serrão,  Luís de 

Moura Sobral, Natália Ferreira Alves, entre outros, pertencem ao número de 

historiadores que, sem quaisquer complexos, estudam o barroco nas suas múltiplas 

vertentes de arquitectura, escultura, pintura e talha.      

Na verdade, a arte romântica, talvez para sua pouca sorte, não sucedeu rigorosamente ao 

barroco – naquilo que seria uma evidente vantagem -, mas antes ao habitualmente 

designado neoclassicismo (na verdade um derradeiro classicismo, como tem sido 

entendido nos últimos tempos30) e a um pré-romantismo, no qual pontificaram artistas 

sempre vistos como de excepção, casos de Vieira Portuense e, sobretudo, Domingos 

António de Sequeira, este último, apenas e só, já  apontado como o melhor pintor 

português depois de Nuno Gonçalves31. O pintor  ocuparia, desta maneira, o segundo 

lugar do pódio da mitologia portuguesa, corporizada pelo mitico autor dos Painéis. Os 

artistas românticos ao oporem-se a tais criadores, fatalmente teriam sempre uma tarefa 

no mínimo inglória. 

O romantismo assume-se a maior parte das vezes como uma espécie de território 

necessário para introduzir e explicar a genialidade do naturalismo de toda uma vasta e 

competente  geração de pintores como o já referido Silva Porto, Marques de Oliveira, 

José Malhoa, João Vaz, António Ramalho, até criadores que a historiografia tratou, 

mesmo se no seu subconsciente, como verdadeiramente geniais, casos de Columbano, 

Henrique Pousão e Soares dos Reis. Os dois últimos adquiriram maior notoriedade pelo 

seu desaparecimento trágico. Ambos romanticamente mortos, o primeiro de tuberculose 

(a doença física, por excelência, do romantismo) e o segundo de suicídio (a grande 

doença mental desse mesmo romantismo).  

 

 

 

 

 

                                                           
30 Cf. José Fernandes Pereira – O Neoclássico. Neoclassicismo ou Fim do Classicismo? in História da 
Arte Portuguesa, vol. III, Lisboa: 1995, pp. 183-184. Do mesmo autor – A Cultura Artística 
Portuguesa (Sistema Clássico). Lisboa: 1999, pp. 164 e seguintes; e Eduardo Duarte – Carlos 
Amarante (1748-1815) e o Final do Classicismo. Porto: 2000, pp. 296-299.   
31 Robert Smith – The Art of Portugal. London, 1968, p. 207.  
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2. O século XIX 

 

2.1 O conde-historiador Raczynski   

Neste período temporal, surge, desde logo, um nome incontornável para a nossa 

historiografia da arte: o conde Atanasius Raczynski (1788-1874)32, devido à sua estada 

no nosso país, entre 1842 e 184833, e aos estudos que elaborou sobre a arte portuguesa 

antiga e contemporânea. Teófilo Braga considerava o conde Raczynski o “illustre 

fundador da historia da Arte portugueza.”34 O diplomata prussiano, polaco de 

nascimento e profundamente católico, foi um notável erudito, teórico, crítico e 

historiador da arte europeia, da alemã e da portuguesa, um homem, enfim, “que tinha a 

ousadia de ter ideias”, como referiu Joaquim de Vasconcelos35. Herdeiro de uma 

excelente educação, por parte de sua avó e de uma tia solteira - devido à morte 

prematura de sua mãe -, foram-lhe intensivamente transmitidas matérias da história e da 

geografia. Mas de todos os conhecimentos, a sua educação insistiu no domínio das 

línguas, o latim, o francês, o polaco e o alemão. De resto, a educação dos meninos 

nobres era bilingue, em francês e em polaco36.  

Como seu pai e avô, amadores de belas-artes, que haviam viajado por toda a Europa, 

coleccionando obras de arte e vendo modelos de jardins e de edifícios, que copiaram nas 

suas propriedades37, Raczynski foi educado num meio artístico muito rico e 

naturalmente cultivou-se bastante nas artes plásticas.  

Seu pai, militar de formação e com pretensões a perito de fortificações, educou-o a si e 

ao seu irmão mais velho, Edward, no desenho artístico e técnico, obrigando-os a 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
32 Vd. sobre o conde Raczynski as seguintes obras: Joaquim de Vasconcelos – Conde de Raczynski 
(Athanasius). Esboço Biographico. Porto, 1875; Conde Adhémar d’Antioche – Deux Diplomates le 
Comte Raczynski et Donoso Cortès, Marquis de Valdegamas. Dépéches et Correspondance 
Politique 1848-1853. Paris, 1880; Zacharias Aça [este artigo deve ser, com toda a certeza, de Aça], – 
Conde Athanasio de Raczynski, in Diccionario Popular... dirigido por Manoel Pinheiro Chagas, 10.º 
vol., Lisboa, 1882, pp. 174-175; Henrique de Campos Ferreira Lima – Cartas dirigidas pelo conde de 
Raczynski a Ferdinand Denis. Lisboa, 1932 e Maria Danilewicz Zielinska – Atanásio Raczynski – 1788-
1874. Um Historiador de Arte Portuguesa, in Belas-Artes, Lisboa, 3.ª série, n.º 3, 1981, pp. 51-70.   
33 Henrique de Campos Ferreira Lima – Cartas... pp. 8-9 e 18. Ao contrário do que escreve Joaquim de 
Vasconcelos (1845), o ano de 1848 baseia-se na existência de uma carta com esse ano remetida de 
Lisboa. Data de 1848 a sua nomeação para a Madrid, Conde Adhémar d’Antioche – op. cit., p. 3.   
34 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1984 [fac-símile da edição de 1880], 
p. 314. 
35 Joaquim de Vasconcelos – op. cit., p. 12.  
36 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 55. 
37 Ibidem. Na residência da família em Rogalin o parque à volta do palácio foi construído segundo os 
moldes franceses e existia uma capela mortuária na propriedade que imitava o templo romano de Nîmes.   
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apresentarem-lhe regularmente cadernos de arquitectura, para avaliar os seus 

progressos. Como bom militar, insistiu na aulas de equitação e de adestramento no 

picadeiro38.  

Com esta educação, Raczynski foi um meritório desenhador e aguarelista e ainda, como 

todos os nobres oitocentistas, um bom cavaleiro. Esta última aptidão foi-lhe, por 

exemplo, muito útil nas suas viagens artísticas em Portugal, um país que sempre primou 

por estradas inexistentes ou pouco práticas39. 

Apesar de defender o direito da Polónia à independência e de afirmar que os polacos, 

além de capazes de formar uma nação, seriam dela dignos40, no seu país natal, o conde é 

mais considerado e apreciado como homem culto e esclarecido, do que como notável 

cidadão e patriota41. A este propósito refira-se que, ao longo da sua vida, se foi 

incompatibilizando com a sua família e com os seus compatriotas, ao ponto de ter 

omitido os seus descendentes imediatos e de, por isso, ter legado os seus papéis pessoais 

ao seu amigo, o conde Adhemar d’Antioche, embaixador da Sardenha em Madrid42.     

Aliás, o conde Raczynski parece ter sido um notável embaixador, como testemunha um 

trecho da carta a si dirigida, datada de Potsdam de 22 de Abril de 1848, pelo seu 

monarca Frederico Guilherme IV, aquando da sua nomeação para Madrid, após um 

longo período de corte de relações com a corte espanhola: “Je vous crois le plus 

distingué de mes ministres à l’étranger. Vous perdre me ferait de la peine.” Termina a 

missiva com um significativo: “Mais, que vous acceptiez ou non, croyez-moi toujours 

de vos amis. Frédéric-Guillaume, R.”43  Como facilmente se percebe, o rei era seu 

amigo íntimo44.  

Raczynski não deve ser considerado ainda romântico, em virtude da sua idade 

cronológica, do seu gosto clássico temperado por um elevado idealismo alemão, de  

uma gravidade romana45, e da sua simpatia pelos Nazarenos. Era um teórico do seu 

tempo, defensor da arte contemporânea alemã, mas também conhecia, profunda e 

necessariamente, o classicismo. O conde foi igualmente um artista e um desenhador 

amador.  

                                                           
38 Ibidem. 
39 Idem, p. 56. 
40 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 57. 
41 Henrique de Campos Ferreira Lima – op. cit., p. 49. Esta informação foi transmitida a Ferreira Lima 
pelo ministro da Polónia em Portugal e Espanha, Jean Perlowski.   
42 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 54.  
43 Conde Adhémar d’Antioche – op. cit., pp. 3-4.  
44 Joaquim de Vasconcelos – op. cit., p. 32.  
45 José-Augusto França – A Arte em Portugal no Século XIX, 1.º vol., Lisboa, 1990, pp. 394-395. 
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Quanto a seu irmão, Eduardo, conde Nalencz de Raczynski, historiador e grande 

patriota polaco, suicidou-se, à boa maneira romântica, acrescentamos nós, pela sua 

pátria face à política da Prússia46.  

Grande parte da sua vasta e importante colecção de arte (157 quadros, além de 

aguarelas, desenhos autografados e obras de escultura) assentava em peças deste grupo 

de pintores e ainda da escola contemporânea de Düsseldorf, de Munique, da Bélgica e  

da França, nunca regateando o preço e tendo, por algumas delas, pago verdadeiras 

fortunas47. Além das pinturas destas escolas, Raczynski possuía obras de Alonso Cano, 

Zurbarán, Grão Vasco, desenhos de Rubens e esculturas de Thorvaldsen, entre muitos 

outros artistas, adquiridos em Londres, Paris, Lisboa e na Alemanha48.  

Deixou toda a sua colecção em testamento ao governo prussiano, que a incluiu na 

Galeria Real. Actualmente, a maior parte dos seus quadros estão no museu de Pozdan49. 

O conde Raczynski tinha no seu círculo de amigos quase todos os artistas alemães, 

como os pintores Cornelius e Overbeck, o escultor Thorvaldsen e o arquitecto Schinkel, 

etc.50     

A obra mais importante que deixou é, sem dúvida, pela grande síntese, 

monumentalidade, luxo da edição, quantidade e qualidade de gravuras sobre madeira e 

cobre, a Histoire de l’Art Moderne en Allemagne, em três tomos de texto e três tomos 

de gravuras, impressa em Paris e datada de 183651. Apesar do próprio Raczynski se lhe 

referir, muito provavelmente por modéstia, como “ennuyeux livre”52, ela não deixa de 

ser fundamental para o estudo da arte alemã do século XIX53 e gozado de ampla 

divulgação por toda a Europa, em grande parte devido à sua edição em francês. Como 

                                                           
46 Zacharias Aça – Eduardo, conde Nalencz  de Raczynski, in Diccionario Popular... dirigido por 
Manoel Pinheiro Chagas, 10.º vol., Lisboa, 1882, pp. 174. 
47 Joaquim de Vasconcelos – op. cit., p. 26. Joaquim de Vasconcelos descreve com algum pormenor esta 
colecção, quando visitou Raczynski no Outono de 1871. 
48 Idem, pp. 23-27. 
49 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 58. A autora refere a história desta colecção e ainda os seus  
catálogos, um deles do próprio Raczynski.  
50 Idem, pp. 28 e 47-49. Nestas páginas surge a lista exaustiva dos artistas seus amigos com breves notas 
biográficas.  
51 No nosso país esta obra parece ser bastante rara, dado que não a encontrámos nas bibliotecas nacionais 
e fomos informados que também não existia na Academia Nacional de Belas-Artes. Os exemplares que 
consultámos pertencem à Bibliothèque nationale de France (Paris). Nos livros Les Arts en Portugal e 
Dictionnaire Historico-Artistique du Portugal vem um completo resumo dos sumários da Histoire de 
l’Art Moderne en Allemagne, com os preços de venda em Paris e Berlim. O preço era razoavelmente 
elevado: os três livros de texto custavam  210 francos e os volumes de gravuras 260 francos. A obra que 
consultámos em Paris apresentava os três volumes de imagens as “gravures de l’atlas sur papier de 
Chine” encadernadas num único volume.  
52 Henrique de Campos Ferreira Lima – Cartas... p. 28. A carta de Raczynski a Ferdinand Denis é de 
Lisboa, 2 de Fevereiro de 1844. 
53 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 52.  
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bilingue que era, o autor escreveu a obra primeiramente em francês e quase 

simultaneamente se procedeu à sua tradução para alemão54.  

Quando foi nomeado académico honorário da Academia de Belas-Artes de Lisboa, 

Raczynski ofereceu um exemplar à biblioteca deste estabelecimento de ensino. A 

“magnifica” e “tão instrutiva” obra era fundamental para todos os artistas da academia 

que estava a nascer. Através da sua leitura, podia fazer-se uma ideia completa do 

desenvolvimento da arte em vários países europeus, sobretudo na Alemanha, sob a 

imperial protecção do soberano55. 

Este grande estudo foi possível devido às informações transmitidas directamente pelos 

artistas seus amigos, aos seus trabalhos teóricos, às viagens realizadas e à sua valiosa 

galeria de arte56.   

Como se sabe, o conde prussiano foi o primeiro crítico e historiador que cotejou a arte 

portuguesa com a arte internacional, tendo nesse percurso começado a questionar e a 

destruir o célebre mito do Grão Vasco57. Para o nosso país, os livros do conde diplomata 

foram os clássicos Les Arts en Portugal (Paris, 1846) e o Dictionnaire Historico-

Artistique du Portugal (Paris, 1847). Estes dois livros foram escritos em francês, como 

o próprio autor confessa, por estar mais habituado a esta língua que ao alemão; além 

disso, foi-lhe difícil encontrar em Portugal quem o ajudasse na revisão do texto nesta 

última língua58. Esta foi a sua justificação para que as cartas dirigidas à Sociedade 

Artística e Científica de Berlim fossem escritas em francês, que tinha ainda a vantagem 

de ser a língua franca da intelectualidade europeia do século XIX e por isso também 

compreendido pelos sectores históricos e artísticos portugueses.     

Estes dois livros converteram-se em dois marcos na historiografia da arte portuguesa, 

apesar do autor, já na Prússia, ter recebido de Portugal cartas e bilhetes anónimos, com 

críticas e calúnias59. No seu melhor, a normal e mesquinha inveja lusitana, que pode 

explicar, entre outras coisas, a não tradução para português destes dois livros.  

                                                           
54 Idem, p. 57. A tradução para alemão foi feita por F. M. Hagen. 
55 Relatorio que perante as augustas pessoas de suas magestasdes a rainha, e el-rei seu excelso 
esposo, leo o professor substituto servindo de secretario da Academia das Belas-Artes de Lisboa, no 
dia 22 de Dezembro do corrente anno, em que teve lugar a sessão solemne triennal da mesma 
academia. Lisboa, 1844, pp. 12-13. O professor substituto servindo de secretário era José da Costa 
Sequeira.        
56 Joaquim de Vasconcelos – op. cit., p. 28. 
57 Idem, p. 11. 
58 Raczynski – Les Arts en Portugal. Paris, 1846, p. 3. 
59 Idem, p. 20. 
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Apesar de ter sido sempre um amigo dos artistas, aqueles que mais beneficiaram com os 

seus estudos artísticos, muitos deles pagaram-lhe com a maior ingratidão60. Fica a 

dúvida de se saber se entre estes ingratos se perfilavam alguns artistas nacionais.    

Relativamente aos futuros artistas românticos que o diplomata conheceu - na época 

ainda alunos da academia -, manifestou-se esperançoso na sua futura vida artística, num 

contexto marcado pelo ensino da academia e dos seus mestres que se revelava um tanto 

ou quanto imobilista e sem grande chama. Os artistas que se começavam a destacar no 

panorama artístico nacional eram Anunciação, Luís de Meneses, António Tomás da 

Fonseca, Francisco Metrass, João Pedro Monteiro e Joaquim Pedro de Sousa61. As 

opiniões de Raczynski são quase sempre muito ponderadas, equilibradas e comedidas, 

ou não fosse o prussiano um bem educado nobre e, ainda por cima, um competente 

diplomata de carreira. Na Academia de Belas Artes de Lisboa ainda não se observavam 

grandes progressos e o ensino da perspectiva nem sequer era ministrado62. 

Para o conde, Meneses, um jovem de cerca de 24 anos, apresentava boas capacidades e 

zelo artístico, além do desejo de aprofundar o seu estudo, partindo para Roma e depois 

para Munique. Havia, contudo, para o jovem artista o perigo dos elogios prematuros dos 

jornais,63 muito provavelmente uma crítica de Raczynski para os jornalistas nacionais 

com pouquíssima cultura relativamente às artes plásticas.  

A Anunciação, outro jovem com cerca de 24 anos, só faltava que o encorajassem para 

vir a ser um artista de mérito. Raczynski diz mesmo que viu alguns dos seus desenhos 

muito bem executados64.  Nesta afirmação, começa a revelar-se, pela primeira vez, e 

logo na opinião de um homem particularmente culto, Anunciação como um notável 

desenhador! O feliz encontro entre o conde e o pintor ocorreu numa aula da Academia, 

quando o jovem estava a copiar um qualquer modelo. Na sua última viagem a Portugal, 

em 1869 ou 1870, Anunciação encontrou-se com Raczynski, tendo ficado 

impressionado com o seu estado de saúde e as suas faculdades intelectuais muito 

                                                           
60 Idem, p. 13. 
61 Raczynski – Dictionnaire Historico-Artistique du Portugal. Paris, 1847, pp. 11, 99, 195-196, 201 e 
278. 
62 Raczynski – Les Arts en Portugal, p. 97 (6.ª Carta, de 10 de Janeiro de 1844, relativamente à 
Exposição de 1843 da Academia de Belas Artes de Lisboa. 
63 Raczynski – Dictionnaire..., pp. 195-196, e ainda Les Arts... pp. 97-102. Nesta última obra o autor 
traduziu dois artigos da imprensa sobre Meneses. 
64 Raczynski - Dictionnaire..., p. 11. 
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debilitadas. O desalento do nosso pintor deve ter sido enorme, porque jamais esqueceu 

tudo aquilo que ele e o nosso país lhe deviam65.    

Um outro aspecto sobre o qual se detém Raczynski é acerca da formação no estrangeiro 

desta geração romântica que despontava. Para ele, era necessária a formação dos jovens 

artistas nacionais no estrangeiro. Devido ao estado da Academia, que deveria ser 

designada apenas como uma escola de ensino de desenho, era necessário, por exemplo, 

que viesse um artista hábil na técnica do fresco; era ainda urgente o envio de jovens 

artistas, em primeiro lugar, para Munique, para aí verem e aprenderem uma pintura 

particularmente viva, e só depois para Roma, Florença e Veneza, onde podiam observar 

a arte antiga e clássica66.      

Com estas opções estéticas e artísticas delineadas, Raczynski dedica uma carta à ida de 

jovens artistas ao estrangeiro. Por sua recomendação, António Tomás da Fonseca partira 

em 1844 para Düsseldorf e para Munique para estudar no atelier do pintor Cornelius67. 

Meneses viajara no mesmo ano para Roma, tendo a intenção de continuar os seus 

estudos a Munique68. Também Metrass e Sousa anunciaram o projecto de ir a Itália69.    

Munidos com cartas de recomendação de Raczynski, que era alguém que contava com 

um significativo prestígio na Europa artística, partiram para escolas e ateliers de 

Munique e Roma, Meneses, Metrass e Fonseca70.   

A opção de aprofundar os estudos artísticos na Alemanha ou na Itália (Roma), era para 

Raczynski fundamental. Os jovens com pretensões artísticas deviam optar 

prioritariamente pela Alemanha, mas o horizonte clássico Roma não devia ser 

esquecido. Errada era a solução de apenas visitar a Cidade Eterna, perdendo de vista a 

contemporaneidade alemã, amplamente conhecida, apreciada e divulgada pelo conde 

Raczynski na sua maior obra.  

Desta forma, o autor apresenta uma lista de artistas portugueses que estiveram em Roma 

em finais do século XVIII (Sequeira, Taborda, Fusquini, Cirilo, etc.) todos já 

falecidos71; para ele, sem dúvida, os novos artistas, vindos de uma Academia que 

                                                           
65 Zacharias Aça – Conde Athanasio de Raczynski, in Diccionario Popular... dirigido por Manoel 
Pinheiro Chagas, 10.º vol., p. 175. 
66 Raczynski – Les Arts... pp. 260-261 (11.ª Carta).    
67 Idem, p. 393 (19.ª Carta) e Dictionnaire..., p. 99.  
68 Raczynski – Dictionnaire..., p. 196 e Les Arts..., p. 393 (19.ª Carta).  
69 Raczynski – Les Arts..., p. 393 (19.ª Carta). 
70 Maria Danilewicz Zielinska – op. cit., p. 52.  
71 Raczynski – Les Arts..., p. 394 (19.ª Carta). 
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revelava poucos progressos, deveriam actualizar-se na Europa que Raczynski melhor 

conhecia! 

 

2.2 Jornais e revistas defensores dos novos artistas  

Dois dos mais importantes periódicos sobre a problemática das artes plásticas, o Jornal 

das Belas-Artes (9 números nos anos de 1843-1846 e 1848) e o Jornal  de Belas-Artes, 

(8 números 1857-1858) apresentam uma série de importantes artigos sobre os artistas 

dessa época e, na última publicação, sobre a geração de artistas românticos, de que nos 

ocupamos.  

O primeiro foi publicado por um conjunto de letrados e artistas, cujo presidente era 

Almeida Garrett e o secretário, António Manuel da Fonseca. Alexandre Herculano, 

António Feliciano de Castilho e os artistas Roquemont, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, 

Maurício José Sendim e Máximo Paulino dos Reis, entre outros homens de letras,  

faziam parte deste conjunto de personalidades interessadas no fenómeno artístico.  

Ideologicamente, o Jornal das Belas-Artes, antes de ser romântico, é sobretudo 

apologista de uma estética clássica, ou não estivesse presente no seu quadro editorial 

Garrett. A introdução deste jornal, da autoria do poeta do Camões, revela uma 

concepção artística mais vocacionada para o passado do que qualquer problematização 

da arte portuguesa no presente ou para o futuro. Garrett começa desde logo por evocar 

os nomes de Grão Vasco, de Cláudio-Coelho, dos dois Vieiras e de Sequeira e os 

monumentos da Batalha, Belém Tomar e Mafra. Como grandes artistas internacionais, 

Garrett refere apenas os incontornáveis Miguel Ângelo e Rafael e pelas suas obras 

paradigmáticas Moisés e a Transfiguração, respectivamente. Convocar estes dois 

mestres era sempre um lugar-comum72.     

Em perfeita sintonia com o texto de Garrett, os primeiros estudos sobre arte do Jornal 

das Belas Artes são sobre duas obras do mítico Grão Vasco e o terceiro acerca do 

quadro S. Bruno, de Sequeira, seguindo-se, imediatamente, uma biografia deste “grande 

pintor e famoso desenhador.”73 Desta forma, se resumia a genialidade da arte 

portuguesa, do antigo Grão Vasco e do contemporâneo Sequeira, que havia falecido há 

apenas seis anos. Textos de apresentação de obras de António Manuel da Fonseca, o 

                                                           
72 Garrett – Introducção in Jornal das Bellas-Artes, tomo I, n.º I, Out. 1843, pp. 1-2. 
73 Textos de Rebelo da Silva, no tomo I, n.º I, Out. 1843, sobre a Epifania, pp. 3-7 e S. João Baptista, pp. 
13-16, ambos de Grão Vasco e o texto de Castilho, no tomo I, n.º II, Nov. 1843, sobre S. Bruno, pp. 19-
27; e de Silva Leal - Biografia de Sequeira, pp. 28-32. A citação “grande pintor e famoso desenhador”, na 
p. 32.   
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célebre Eneias,  e de Assis Rodrigues completavam este quadro de tendência clássica e 

académica. Quanto aos artistas, futuramente românticos, surgem numa posição discreta 

com os seus trabalhos de alunos na Segunda da Exposição da Academia de Belas Artes 

de Lisboa, realizada em 1843. Os futuros artistas ainda eram alunos e o responsável pelo 

artigo levou isso em linha de conta, com excepção para Fonseca Júnior, (António 

Tomás da Fonseca, filho de António Manuel) que se distingiu inquestionavelmente no 

concurso de Pintura Histórica74. 

Uma pequena e curiosa notícia é a da chegada de Metrass e de Meneses a Portugal, 

vindos do estrangeiro em 1848. Após a estada em Roma e noutras principais cidades da 

Europa,  o articulista, depois de consultar pessoas muito competentes nas matérias da 

arte, escreve que Meneses conseguira formar definitivamente o seu estilo, enquanto 

Metrass adquirira excelente método de exprimir o seu pensamento e facilidade em 

captar a conveniente expressão75. A notícia além de muito sintética é espantosamente 

certeira nas suas conclusões. Meneses aprofundou a sua técnica em Roma com os 

Nazarenos, enquanto em Metrass, se revelava uma facilidade e sagacidade plásticas, 

segundo nós, bem visível nos seus desenhos. 

Outro facto curioso referente ao Jornal das Belas-Artes foi a participação de Tomás da 

Anunciação, então aluno, que já ia dando nas vistas em algumas gravuras76. Manuel 

Maria Bordalo Pinheiro, José Pedro de  Sousa e António Tomás da Fonseca realizaram 

também gravuras para este jornal. Digamos que ainda não tinha chegado a vez dessa 

geração entrar em cena, estava-se no limiar do seu protagonismo.   

A afirmação definitiva deste grupo deu-se no Jornal de Belas-Artes (1857-1858). Além 

de referências biográficas e de apresentação dos seus mais recentes trabalhos, este 

periódico é, sem dúvida, o mais significativo veículo deste grupo de criadores, 

centrados em Lisboa e na Academia da capital. Infelizmente, os artistas muito pouco ou 

quase nada escreviam das suas ideias estéticas e plásticas, deixando esse papel a vários 

críticos, alguns deles de sofrível cultura artística. No Jornal de Belas Artes a presença 

dos artistas limitou-se à parte gráfica, através de gravuras das suas obras e de pequenas 

                                                           
74 Exposição da Academia das Bellas-Artes de Lisboa, 1843, in Jornal das Bellas-Artes, tomo I, n.º IV, 
p. 56. 
75 Merello – Album: chegada de dois artistas (datada de 15 de Janeiro de 1848), in Jornal das  Bellas-
Artes, segunda série, 1848, tomo I, n.º I, p. 6. 
76 Anunciação fez os seguintes trabalhos a litografia do quadro S. João Baptista, de Grão Vasco, no n.º 1; 
o Juramento de Viriato, do relevo de Araújo Cerqueira, n.º III (neste caso, Anunciação só fez o desenho a 
contorno, sendo a gravura em cobre de Fonseca júnior), a litografia do quadro Uma catequização de S.  
Francisco Xavier na Índia, de André Reinoso, na sacristia da igreja de S. Roque em Lisboa; e a litografia 
do quadro S. Jerónimo de Miguel Ângelo.    
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composições, principalmente no início ou no fim dos textos, mas também no meio 

destes, revestindo-se algumas estas ilustrações, da maior importância pela sua 

originalidade e surpresa. Veja-se, neste caso particular, a produção de Metrass, que 

nunca foi devidamente valorizada.  

Durante o século XIX, dois nomes sobressaem na apresentação, estudo e primeira 

estruturação da geração de artistas românticos que emergia. Foram eles José Maria de 

Andrade Ferreira (1823-1875) e Zacarias d’Aça (1839-1908). Dos inúmeros artigos que 

escreveram, destacam-se as longas biografias que cada um deles elaborou sobre dois 

dos artistas mais importantes desse grupo: Andrade Ferreira, sobre Francisco Metrass, 

nas páginas da Revista Contemporanea de Portugal e Brazil em 186077; Zacarias d’Aça, 

com a longa e completa biografia de Tomás da Anunciação, nas páginas da revista A 

Arte, nos anos de 1879 e 188078. Cada uma destas biografias foi escrita imediatamente 

após a morte de cada um dos artistas, revestindo-se ambos os textos de um carácter 

elegíaco, consequência lógica do elogio fúnebre.  

Andrade Ferreira, além do texto sobre Metrass, teceu vários elogios ao grupo de artistas 

românticos em  A Reforma da Academia das Bellas Artes de Lisboa, também de 186079. 

Nesse interessante artigo, o autor afirma que o talento de Metrass, Anunciação, 

Rodrigues, Cristino, Meneses, Sousa e Bastos não devia nada à Academia de Belas-

Artes de Lisboa, sendo apenas resultante da habilidade e aplicação de cada um dos 

artistas e das visitas que alguns deles fizeram a galerias e museus no estrangeiro80.    

No texto sobre Metrass, além de ir descrevendo muito pormenorizadamente a vida do 

artista, com a análise sempre laudatória dos seus trabalhos, julga Metrass como o 

sucessor e o continuador da pintura que o génio de Sequeira imprimira com os seus 

quadros bíblicos e principalmente com os seus “phantasiosos esboços.”81 Metrass, “o 

desenhista correcto e o colorista brilhante”82, era um mancebo simpático e talentoso, no 

qual as artes portuguesas punham com justo orgulho tantas esperanças. Com a sua 

                                                           
77 José Maria de Andrade Ferreira – Francisco Augusto Metrass, in Revista Contemporanea de 
Portugal e Brazil, 2.º ano, 1860, pp. 487-501 e 3.º ano, 1861, pp. 83-100.  
Na mesma revista, um colaborador que assinou apenas M. (trata-se de Joaquim António Marques) fez um 
artigo sobre Anunciação no 1.º ano, 1859, pp.  491-500. Para a autoria de Joaquim Marques, Vd. Zacarias 
d’Aça – Thomaz José da Annunciação. O artista e o seu tempo, in A Arte, Novembro de 1879,  p. 168 e  
Diogo de Macedo – Tomás José da Anunciação. Lisboa, 1951, p. 9.  
78 Zacarias d’Aça – Thomaz José da Annunciação. O artista e o seu tempo, in A Arte, Maio a Dezembro 
de 1879, pp. 67-70; 84-87; 101-103; 121-123; 142-143; 148-150; 166-168; 183-185; Fevereiro e Março 
de 1880, pp. 22-24 e 33-36.       
79 José Maria de Andrade Ferreira - A Reforma da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Lisboa, 1860.  
80 Idem, pp. 11-12.  
81 José Maria de Andrade Ferreira – Francisco Augusto Metrass..., p. 94. 
82 Idem, p. 98. 
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prematura morte aos 36 anos, os seus inconsoláveis amigos, nos quais se contava 

Andrade Ferreira, perderam uma alma apaixonada, um carácter leal e um talento 

modesto.83    

Da mesma forma, Anunciação, na Revista Contemporanea, é visto como um homem 

probo, bem formado e católico, como seu pai, e notável artista. Na sua pintura 

descobriam-se os magníficos ares e riqueza de cor admiráveis. Ainda no início da sua 

carreira artística, em 1859, adivinhava-se já a sua faceta mais brilhante84.  

Também a longa biografia que do artista fez Zacarias d’Aça nas páginas de A Arte 

durante 10 meses, é um longo e pungente elogio. A vida deste notável homem era uma 

grande lição. Anunciação havia sido um raríssimo caso de alguém que aliava a 

admiração pelo talento e o respeito pelo carácter. O artista notável, máximo ornamento 

da arte portuguesa, apesar da sua modéstia, era igualmente um exemplo de estrutura 

moral, pelo seu honradíssimo carácter. Por tudo isso, com a sua morte, deixou 

angustiados os corações de seus amigos e uma imensa saudade85.             

Como quase sempre acontece em Portugal, só após a morte é que se descobrem as 

virtudes maiores dos homens. É também com o passamento que se realizam os 

derradeiros balanços de vida, geralmente sempre tolhidos pela grande emoção do 

momento. Os artistas românticos - cuja vida era quase sempre marcada por uma tragédia 

de mortes prematuras, alienações mentais e misérias, com familiares, esposas e órfãos 

em grandes dificuldades -, sempre cultivaram entre si a amizade. Os artistas eram 

igualmente exemplos de carácter honrado e honesto. Aliava-se sempre ao talento 

artístico o carácter moral elevado. A arte só podia ser desenvolvida por homens de 

elevada estrutura moral e vice-versa; em termos estéticos, o Belo vinha sempre de mão 

dada com o Bem. Desta maneira, estamos perante mais uma série de traços de 

romantismo.   

Além dos dois biógrafos anteriores, devemos ainda citar os nomes do marquês de Sousa 

Holstein e dos escritores dramáticos, jornalistas e críticos Ernesto Biester (1829-1888)  

Francisco Rangel de Lima (1839-1909), entre outros.  

Sublinhe-se, no entanto, que estes textos não têm um carácter historiográfico puro, 

limitam-se a um registo biográfico, narrativo, descritivo e, na melhor das hipóteses, a 

alguma, mesmo que incipiente, crítica de arte.  

                                                           
83 Idem, p. 100. 
84 (M.) Joaquim António Marques – Thomaz José da Annunciação, in Revista Contemporanea, Primeiro 
Anno, Abril de 1859, pp. 498 e 500.     
85 Zacarias d’Aça – Thomaz José da Annunciação, in A Arte, Março de 1880, p. 36. 



 68

O primeiro, Ernesto Biester, na sua habitual “Chronica” na Revista Contemporanea de 

Portugal e Brazil, de 1859 a 1861, além de referir a publicação de novos livros, estreias 

de teatro e ópera, raramente omitia uma nova obra de pintura, de escultura ou de 

gravura realizada por esta geração de artistas, “nova pleiade de esperançosos talentos”86  

(Anunciação, Metrass, Bastos, Cristino, Rodrigues, Sousa, Resende, Marciano e 

Lupi)87, cujo reconhecimento se tornava crescente. Biester atacou igualmente os 

célebres concursos da Academia de Belas-Artes de Lisboa, que quase sempre  

prejudicavam com “acintosa parcialidade” esse conjunto de artistas que estava a 

ascender aos cargos de docência nesse estabelecimento de ensino88. “Esse grupo de 

mancebos” que representava o que de melhor existia na Academia - nenhum deles 

traindo a sua vocação e lutando tenazmente contra as dificuldades -, sempre foram 

fortalecidos e aconselhados pelo rei-artista D. Fernando89, o qual era permanentemente 

alvo dos maiores encómios por parte de Biester, como de resto convinha, embora, diga-

se na verdade, de toda a justiça. 

Numa das numerosas notícias acerca da geração de artistas de que nos temos vindo a 

ocupar, o crítico Andrade Ferreira constata mesmo a presença crescente das obras de 

José Rodrigues nos salões da capital e o seu constante aumento de valor90. Não o 

dizendo, percebe-se que, para o crítico, a arte deste pintor e dos outros seus colegas 

podia ser um investimento bastante interessante. A este propósito, também Biester 

elogiou um dos raros coleccionadores “amadores” nacionais, Estevão Palha, que 

apostava nos quadros dos artistas portugueses, em vez de comprar por contos e contos 

de réis obras a artistas estrangeiros. Poucos donos de belas fortunas estariam dispostos a 

gastar cem ou duzentos mil réis em quadros de Anunciação ou de Metrass. Biester 

desabafa por fim em termos irónicos: “É que o dinheiro e a intelligencia varias vezes 

moram na mesma casa!”91  

                                                           
86 Ernesto Biester – Chronica in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 1.º ano, 1859, p. 294 e 
2.º ano, 1860, p. 389. A  expressão “nova pleiade de esperançosos talentos” surge nestas duas crónicas.   
87 As referências a estes artistas surgem em várias crónicas e artigos escritos por Biester na mesma 
revista, como, por exemplo, no 1.º ano, 1859, p. 294; 2.º ano, 1860, pp. 11, 98, 194, 339, entre outras. O 
nome mais vezes citado é o de Anunciação, seguindo-se o de Cristino e o de Metrass.    
88 Idem – Chronica in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 1.º ano, 1859, pp. 440-441. Nessa 
crónica o autor refere-se ao concurso de Cristino da Silva e às manobras do director da Academia, cujo 
nome nunca é referido, mas que era Francisco de Assis Rodrigues. Biester convoca igualmente o 
escândalo do concurso anterior em que se tentou  prejudicar Vítor Bastos.  
89Idem – Chronica in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 2.º ano, 1860, p. 390. 
90 Andrade Ferreira – Revista Critica e Litteraria de 1858 in Revista Contemporanea de Portugal e 
Brazil, 1.º ano, 1859, p. 64.  
91 Idem – Chronica in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 1.º ano, 1859, p. 441. 
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A maior parte das pessoas desconhecia que em Portugal se gravava, esculpia ou pintava. 

A fachada (mais um “pardieiro”) da Academia de Belas-Artes concorria para o 

isolamento dos artistas e desse casarão nada transpirava para o exterior do trabalho 

artístico que se produzia lá dentro. Mesmo nos círculos pseudo-ilustrados, poucos 

haviam visto um quadro que fosse de Anunciação, de Metrass ou de Cristino92. Era a 

ignorância habitual, aliada à mais triste falta de cultura artística e a uma ausência de 

visão de investimento económico no futuro.  

Já antes na mesma revista, Andrade Ferreira havia feito o encómio de Metrass,  

Rodrigues, Anunciação e Bastos, lamentando ainda a morte de Patrício e fazendo acerca 

dele um sentido elogio fúnebre93.  

No campo dos periódicos, foi precisamente na Revista Contemporanea de Portugal e 

Brazil que a geração de artistas românticos se revelou, por notícias dos seus eventos e 

pela reprodução de algumas importantes e cuidadas gravuras. Aliás, este ponto não 

deixa de ser muito importante como forma de ilustrar a Revista Contemporanea, cujo 

design gráfico, muito sóbrio e clássico, era de alguma forma bastante moderno. As 

ilustrações, como era habitual nessa época, eram independentes do texto, podendo, por 

isso, ser destacadas, emolduradas e colocadas nas paredes das habitações. Por tudo o 

que se disse, apresentavam quase sempre uma excelente qualidade de execução.  

Entre os inúmeros artistas que trabalharam para esse periódico (Anunciação, Cristino, 

Metrass e Rodrigues) destacou-se o próprio rei D. Fernando II, que ofereceu várias 

gravuras da sua autoria para aí serem reproduzidas. Inquestionavelmente, esse gesto era 

uma forma de apoiar, validar e valorizar a publicação, que, por várias vezes, igualmente 

deu notícias sobre algumas das figuras da família real, nomeadamente os infantes, filhos 

de D. Maria II e de D. Fernando II. 

Cristino da Silva deixou dois pequenos opúsculos nos quais elogiou os artistas 

portugueses contemporâneos94. Apesar de Portugal ser uma “Sibéria para a arte”95, em 

todo o seu texto, Cristino valoriza-se os esforços e a produção artística de Anunciação e 

dos restantes artistas. Lamenta, ainda, que não se tenha realizado uma grande exposição 

no Palácio de Cristal do Porto, em 1866, com obras de Sequeira, “o genio da pintura 

                                                           
92 Idem - Chronica in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 2.º ano, 1860, p. 389. 
93 Andrade Ferreira – Revista Critica e Litteraria de 1858..., pp. 63-65.  
94 João Cristino da Silva – Visita á Exposição Internacional do Porto em 1866. Lisboa, 1866 e 
Segunda Visita á Exposição Internacional do Porto em 1866. Lisboa, 1866.  
Na segunda visita, Cristino fez essencialmente o elogio do projecto de Tomás da Fonseca para o 
monumento a D. Pedro IV no Rossio.  
95 João Cristino da Silva – Visita á Exposição..., p. 38.  
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nacional”, de Vieira (Portuense), de Metrass, Anunciação, Lupi, Meneses, Marciano, 

José Rodrigues, Patrício, Correias, Resende, Sousa e Colaço96.      

Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1815-1880), pintor, gravador, escultor da geração 

romântica e patriarca duma família célebre de artistas escreveu que após a fundação da 

Academia de Belas-Artes de Lisboa, em 1836, todos imitavam António Manuel da 

Fonseca, professor dotado de grandes qualidades artísticas e formado na escola clássica 

de Roma. Quando Meneses e Metrass, viajaram para Itália França, formaram o seu 

estilo diferente do mestre. Também Anunciação, em vez de imitar, começou a estudar 

do natural, como Cristino da Silva. Também José Rodrigues, Lupi, Ferreira Chaves, 

entre outros, afastaram-se da escola clássica de Roma, que foi substituída pela escola 

romântica e pelo arcaísmo idealista de Overbeck. Infelizmente a precoce morte de 

Metrass teve como consequência que todos estes artistas persistissem nas divergências, 

fazendo cada um uma carreira própria. Manuel Maria lamenta, assim, a pouca 

consistência do grupo e a criação duma verdadeira escola artística. Como sempre, o 

autor fez um diagnóstico negro do panorama da arte nacional, exortando a organização 

de diversas exposições e a compra pelo Estado das melhores obras para completarem a, 

ainda pobre,  galeria nacional97.    

   

2.3 Teóricos da arte naturalista 

Um dos mais importantes críticos do século XIX foi Luciano Cordeiro (1844-1900)98. 

Defendendo sempre a estética realista, manifestou também algum interesse pela obra 

dos artistas românticos, apesar de limitado e pouco entusiasta. Ao perceber o 

esgotamento do romantismo, um intelectual como ele sempre se mostrou inconformado 

com as diversas contigências da cultura portuguesa da sua época99.  

Em termos de crítica artística, as ideias de Cordeiro estão expressas em vários livros100, 

alguns deles compilações de artigos dispersos em periódicos, dos quais se destacam o 

                                                           
96 Idem, pp. 30-31.   
97 Manuel Maria Bordalo Pinheiro – Duas palavras ácerca do movimento artistica da Peninsula, in Artes 
e Letras, Março de  1872, pp. 34-35.   
98 Vd. sobre este autor a obra de Antonieta Adelaide Libório Morais Rodrigues Pinto – Da crítica 
artística e literária nos primórdios do Realismo em Portugal – Perspectiva de Luciano Cordeiro. 
Vila Real, 2002. [Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa. Policopiada.] 
99 Idem, pp. 88 e 200. 
100 As principais obras de Luciano Cordeiro sobre artes plásticas são: Livro de Crítica. Arte e 
Litteratura Portugueza d’Hoje. 1868-1869. Porto, 1869; Segundo Livro de Crítica. Arte e 
Litteratura Portugueza d’Hoje. (Livros, Quadros e Palcos). Porto, 1871; Além destes dois livros, 
devem ainda ser consultados Da Arte Nacional: Conferencias Scientifico-Litterarias. Lisboa, 1876, 
(o texto é sobre estética e defesa de património e não sobre arte portuguesa); Viagens. Hespanha e 
França. Lisboa, 1874 e Thesouros d’Arte. Relances d’um Viajante. Lisboa, 1875.  
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Livro da Crítica e o Segundo Livro da Crítica, constituídos por textos de história, 

literatura, artes plásticas e ideias estéticas. O discurso é por vezes pouco sistemático,    

com passagens demasiado bruscas de uma área do conhecimento para outra, revelando, 

contudo, algumas interessantes ideias e intuições. 

O autor possuía uma razoável cultura artística, como se infere da lista da sua biblioteca, 

com um pequeno conjunto de livros de arte e de história de arte, face à maioria das 

obras de história, geografia (viagens a África e História do Brasil), literatura, (com uma 

significativa secção camoneana) e direito. Dos livros de arte, existiam os, já naquela 

época, clássicos portugueses e alguns, relativamente poucos, franceses sobre a arte 

contemporânea desse país101.    

O autor afirmava que a história da arte portuguesa era perfeitamente desprezada102 e que 

estava ainda por escrever103, apesar das tentativas: 

 
“Pouco felizes, por muito superficiaes, tem sido os nacionaes que teem tentado traçar-
lhe os lineamentos, sem excepção de Garrett a quem escasseava sciencia e espirito 
critico para tanto. Incompletas e erroneas são as tentativas de estrangeitros, em tal 
assumpto, sem excluir o sabio professor de Goettingue, Frederico Bouterwerk.”104 
 

Por tudo isso, acalentava a esperança de que a história da arte portuguesa se pudesse vir 

a fazer um dia.105 De facto, a história da arte no nosso país estava em perfeita sintonia 

com a desgraça que se vivia no ensino artístico e no panorama museológico nacional106.   

Com este cenário pouco animador, Luciano Cordeiro afirma que a  pintura em Portugal, 

como outras artes foi essencialmente uma arte de imitação, caso evidente, para ele, na 

escola de Viseu e do mítico Grão Vasco107, concluindo que: 

    

                                                           
 
101 Vd. Catálogo da parte da livraria do falecido conselheiro Luciano Cordeiro que será vendida em 
leilão na noite do dia 1 de maio e seguintes de 1917 na rua Castilho n.º 15 rez do chão. Lisboa, 1917. 
Os livros deste catálogo, num total de 2032,  eram quase todos da biblioteca de Luciano Cordeiro (p. [3]). 
Na sua biblioteca existiam livros de Byron em inglês e traduzidos em francês. Os livros de estética, artes 
plásticas e artes decorativas eram relativamente poucos, cerca de 80. Entre as obras portuguesas ou sobre 
a arte portuguesa contavam-se exemplares de Manuel de Andrade de Figueiredo, Machado de Castro 
(Discurso sobre as utilidades do desenho), Raczynski, J. Pedroso (A gravura de madeira em Portugal), 
Murphy, Maximiano d’Aragão Joaquim de Vasconcelos, Ramalho Ortigão, Joaquim Rasteiro, etc. Faziam 
parte do catálogo livros de Taine, Comte, Proudhon e de outros autores franceses, como Bachelet, 
Gautier, Guizot, etc.     
102 Idem - Thesouros d’Arte..., p. 57. 
103 Idem – Livro de Crítica..., p. 138. 
104 Ibidem. 
105 Idem - Da Arte Nacional..., p. 19.  
106 Idem - Thesouros d’Arte..., pp. VII-X. 
107 Idem – Livro de Crítica..., p. 165. 
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“Pobre é a historia da pintura em Portugal até aos tempos modernos, em que apenas se 
alteia, grandiosa e fecunda, original até, a imaginação de Sequeira.”108   
 
E que: 
 
“Em Portugal, onde a pintura parece ter sido sempre arte de importação e de imitação, o 
marasmo é ainda mais sombrio, não eram decerto os Vieiras Lusitanos, os Pedros 
Alexandrino, os Cyriaco, os Taborda, com os seus discipulos geralmente insignificantes 
e ignorantes, quem poderiam revolucional-o.”109 
 
Em relação a este aspecto, Luciano Cordeiro cita de memória Francisco de Holanda 

para o qual em Portugal não havia pintores verdadeiramente artistas110. 

Correspondentes aos nomes dos celebrados de David ou de Ingres, apenas se 

encontravam os nomes de Domingos António de Sequeira e de Francisco Vieira 

Portuense111, salvo as devidas proporções, porquanto, ao contrário dos mestres 

franceses, nenhum deles conseguiu formar escola112. Ora tal visão, apesar de algo 

simplista e injusta, não deixava de ser verdadeira.  

As considerações feitas aos artistas românticos surgem nas suas críticas às exposições 

da Sociedade Promotora de Belas-Artes de 1868.    

Analisando a pintura de Anunciação113,  Luciano Cordeiro escreve o que pensa desse 

pintor: 

 
“Não discuto se Annunciação é ou não o nosso primeiro artista. Concluira-se 
simplesmente uma vulgaridade: que era pobrissima a nossa arte. Não, que elle não tenha 
notaveis merecimentos. É talvez o nosso primeiro animalista. Podera dizer-se que é o 
unico. Vê-se pois que seria uma qualificação condicional, se qualificação fosse, esta.  
(...) Mas enfim Annunciação é um animalista estudioso como poucos artistas nossos o 
são, adorador do desenho como um discipulo d’Ingres e mostrando ás vezes que sabe 
amar a côr como um fanatico de Delacroix.”114 
 
“Não é Annuciação um grande animalista, mas procura sel-o, pelo estudo consciencioso 
não simplesmente, da linha e da côr, mas da expressão, que com tudo descura bastantes 
vezes tambem, por ventura por que o não acompanha no labor difficil uma intelligencia 
mais cultivada, uma esthesia [sic] mais robusta e original, um desprehendimento maior 
da convenção e do processo. O processo é o grande vicio de Annunciação. A tyrannia 
da fórmula technica, atrophia-lhe a concepção.”115 
 

                                                           
108 Idem, p. 166. 
109 Idem, pp. 201-202. 
110 Idem, nota 1, p. 202. 
111 Idem, p. 199. 
112 Idem, p. 202. 
113 Idem – Segundo Livro de Crítica... pp. 6-15.  
114 Idem, pp. 7-8. 
115 Idem, pp. 9-10. 
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Sendo Anunciação pouco original e ambicioso, devido aos seus processos mecanizados 

e pouco criativos, revelando algum conformismo conceptual, o autor  refere-se-lhe 

elogiosamente apenas como pintor de animais, exímio desenhador como Ingres e,  por 

vezes colorista, como Delacroix,  pouco pintor, enfim. 

Mas, segundo Luciano Cordeiro, a palma de melhor artista vai inteira para Cristino da 

Silva, no confronto com Anunciação e com os restantes artistas dessa exposição.   

Tudo na sua pintura era motivo de elogio, as cores, a luz,116 “o desenho correcto, porque 

verdadeiro”117, o “bom desenho”118, todas as suas paisagens soberbas119. Desta maneira, 

Cristino apresentava inteligência e exuberância como poucos (que faltava a 

Anunciação), revelando uma “vigorosa alma d’artista”120, enfim, um “verdadeiro artista 

como quasi nenhuns.”   

Dos restantes, apenas José Rodrigues foi contemplado com referências francamente 

favoráveis, devido ao seu desenho e colorido que maravilhavam, mercê do seu vasto 

talento, imaginação delicada e vontade enérgica para o estudo121. O pintor perfilava-se 

como uma das grandes esperanças da arte nacional se as suas brilhantes qualidades não 

fossem: 

 
“(...) atrophiadas, como a outros tem acontecido, pelo orgulho pedante e infecundo 
soprado sobre a tela pela critica parva e inconsciente das nossas theocracias litterarias, 
que felizmente para todos, vão sendo diariamente cerceadas e reduzidas ás suas justas 
proporções.”122   
   

Os outros artistas são referidos com menos entusiasmo. António Manuel da Fonseca é 

alvo de críticas por uma Vénus com um título gigantesco123; Lupi é criticado por ser 

artista irregular, capaz do melhor e do pior, apesar de estudioso, trabalhando quase 

sempre demais os seus quadros124; Manuel Maria Bordalo Pinheiro é referido pelo seu 

                                                           
116 Idem, pp. 20-24. 
117 Idem, p. 23. Esta afirmação é devida ao quadro O sendeiro de 40 anos, que Cristino expôs. 
118 O “bom desenho” revela-se num outro seu quadro, Margens do Ribatejo. 
119 Idem, p. 23. 
120 Idem, pp. 24 e 21. 
121 Idem, pp. 106-107. 
122 Idem, p. 107 
123 Idem, pp. 25-35. Segundo o catálogo da Sociedade Promotora das Bellas Artes em Portugal. 
Setima Exposição. 1868. Lisboa, 1868, p. 10 o quadro de Fonseca, com o número 22 no catálogo, tinha o 
seguinte título: “A ninfa Peristero depois de transformada em pomba por Cupido é acolhiado nos braços 
de Vénus a quem está beijando. (Dicionário mitológico de Chombré).”  O quadro,  cujo tema foi retirado 
do conhecido livro de Chompré – Diccionario Abbrviado da Fabula... Lisboa, 1783, p. 166, pertencia a 
D. Fernando II; actualmente faz parte das colecções do Palácio Nacional da Ajuda.  
124 Luciano Cordeiro – Segundo Livro de Crítica..., p. 40-44. 
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desenho incorrecto de perspectiva linear125, sendo, todavia, elogiado por explorar o 

naturalismo de raiz holandesa; Alfredo Keil é, pelo seu naturalismo, igualmente 

aplaudido126. Em suma, elogia-se o advento do naturalismo na pintura.     

É provavelmente já com este movimento que pela primeira vez se começa a fazer um 

balanço mais sistematizado, porque já com alguma necessária distância temporal, do 

trabalho destes artistas românticos.  

 De entre os vários autores que invariavelmente elogiam a pintura e os artistas da década 

de 80 que constituíam o Grupo do Leão, salienta-se Monteiro Ramalho (1862-1949) 

com as suas célebres e hoje muito raras Folhas d’Arte127.  

Logo na primeira exposição desse grupo, o autor escreve um feroz e longo ataque à 

pintura que se fazia antes da vinda de Silva Porto, reduzindo-a a uma mísera caricatura e 

explicando todo o ridículo da sua concepção: 

 

“Por cá era costume antigo, e veneravel, na verdade, pintar o universo no fundo dos 
ateliers , ou mesmo no saboroso conchêgo do lar domestico no meio das carisias 
pasmadas e dos entusiasmos delirantes das familias. Estava convencido, por exemplo, 
que pedaços de cortiça fossem pedras verdadeiras, e que troncos de arvores tivessem por 
modelos excellentes cabos de vassoura, de pinho, correctos e augmentados na tela 
segundo as conveniencias imperiosas da occasião. Se havia pelas cosinhas ramos de 
louro, couves, alfaces, agriões, ou salsa, logo eram arranjados com isso, 
habilidosamente, umas ramarias admiraveis, e copiavam-se com esmero; mas se não 
havia hortaliças, nem hervasinhas – fantasiavam-se, ora adeus! Era preciso porventura 
um riacho, alegre e murmuroso? Enchia-se uma tina propicia de crystalina agua do pote, 
mandava-se uma creada intelligente agital a com sôpros eolicos ou com a brisa d’um 
avental grosso, para lhe dar ondulações bonitas e regulares, e transportava-se toda essa 
frescura deliciosa para o quadro sublime. Sempre quero que me digam se a rude 
natureza poderia jámais valer o resultado de tão sabias manobras! Por isso, os grandes 
artistas, austeros e convictos, resolviam de perrice não produzir obras d’arte  senão 
dentro das suas casinhas pacificas, poetisadas pelos genios creadores que lá 
estrebuxavam, a contas com o ideal das suas paredes caiadas, em partos assombrosos. 
Os mediocres, porém, limitavam-se a copiar modestamente deploraveis cartões 
illuminados: arrastavam-se custosamente por essas baixezas de côres varias, emquanto 
que os outros, ao menos, pairavam embriagados nas alturas entontecedoras das 
invenções fabulosas, - paizagens d’enxerto caseiro; e o publico acolhia então toda 
aquella enfatuada idiotice artistica com uma indifferença, em que a ignorancia era 
excepcionalmente justiceira.”128  
    

                                                           
125 Idem, p. 86. 
126 Idem, p. 37-38. 
127 Monteiro Ramalho – Folhas d’Arte. Lisboa, 1897. 
128 Idem, pp. 3-4. 
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Esse era o panorama geral que se observava nas “velhas exposições, ronceiras e 

velhacas”, cuja “misera falsificação da pintura” insultava a “pobre natureza”129. Os mais 

mediocres dos artistas limitavam-se a copiar “modestamente deploraveis cartões 

illuminados” (gravuras, portanto), tendo como resultado inevitável “paizagens d’enxerto 

caseiro”130  

Mas, para Monteiro Ramalho, no meio desta  pintura feita no “fundo dos ateliers”, 

existiam artistas que, ainda com uma certa reserva, se entregavam já aos braços 

poderosos da boa natureza. Eram eles, principalmente, Anunciação e Cristino. O 

primeiro teve mesmo o mérito de ter começado a encaminhar os seus discípulos, na 

Academia de Belas Artes, para o estudo profícuo da natureza. Contudo, apesar da sua 

boa vontade, e porque desconhecia os progressos da pintura no estrangeiro, só com o 

regresso de Silva Porto, de França e de Itália, a pintura de paisagem pôde desenvolver-

se e comparar-se com a de outros países131. Esta pequena nota é relevante, dado que ao 

elogiar o papel pedagógico de Anunciação, revela que o pintor, o chefe de fila do grupo, 

preparou o caminho para uma nova visão da pintura, não o tendo conseguido realizar 

apenas devido à falta de conhecimento da realidade artística do estrangeiro, algo 

recorrente em Portugal e apenas atenuado a partir do regresso dos primeiros bolseiros 

no estrangeiro, entre os quais estava, precisamente, Silva Porto.  

Noutra passagem, Anunciação e Lupi são considerados grandes pintores, porque 

inspirados na verdade, pecando apenas nos erros do processo atrasado e hesitante por 

falta de escola132.    

Ao elogiar sobretudo Anunciação e Cristino, Ramalho distingue-os desse panorama 

sinistro em que a pintura “jazia aqui n’uma crise proxima da agonia”133 só salva por 

Silva Porto. Curiosa esta descrição do estado da pintura, semelhante ao “jazendo a boa 

pintura ainda na cova”, escrito por Francisco de Holanda, a propósito de Nuno 

Gonçalves134; contextos igualmente tristes, apenas salvos por artistas predestinados. 

Uma rara crítica negativa aos artistas românticos - talvez a mais contundente, no que a 

Anunciação diz respeito -, é a de António Enes (1848-1901), político, colonialista, 

dramaturgo, escritor e jornalista, por ocasião da Décima Exposição da Sociedade 

                                                           
129 Idem, p. 2. 
130 Idem, p. 4. 
131 Idem, p. 5. 
132 Idem, p. 101. 
133 Idem, p. 274. 
134 Francisco de Holanda - Da Pintura Antiga, p. 37. 
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Promotora das Belas Artes135. Como era quase sempre habitual, começa por atacar a 

Academia de Belas Artes de Lisboa, “pardieiro fradesco”, em cujas exposições era 

sempre visível a decadência. O ensino não conseguia acabar com a ignorância dos 

artistas. A estes, não lhes faltam tanto os “processos”, mas as “ideias” que, claramente, 

não revelavam.  

Para Enes, os artistas portugueses até sabiam manejar o pincel, colocar e harmonizar as 

cores, traçar as perspectivas, reproduzir as formas, distribuir a luz e as sombras, mas não 

conseguiam exprimir com os elementos da linguagem plástica uma “concepção 

intellectual”.136  Tudo se resumia à seguinte frase: “Fallam, mas não dizem nada.”137 Se 

se quiser, eles estavam para os verdadeiros artistas, como os calígrafos estavam para os 

escritores.  

Consequência da sua visão vagamente naturalista e pouco sistematizada, Enes, 

deplorava o abandono a que a pintura histórica, a pintura por excelência, tinha sido 

votada. Toda essa pintura com o Eneias de Fonseca à cabeça eram bodegones e as suas 

paisagens tendiam para a fotografia colorida138. 

Criticando a falta de cultura dos alunos da Academia, com dificuldades na língua 

materna, desconhecimento do francês e aversão aos livros, conclui que o ensino era 

meramente mecânico. Os estudantes de paisagem pouco ou nada sabiam de mineralogia, 

botânica e os de animais de zoologia139. 

Contudo, na longa descrição do certame artístico, Enes lamenta a falta de qualidade da 

pintura, na qual quase sempre se via o objecto e não o sujeito140, e, a propósito das obras 

de Simões de Almeida e de outros escultores, chega à seguinte conclusão que ainda hoje 

pode ser discutida e, muito provavelmente, aceite: 

 
“Não sei porque, sempre a esculptura se avantajou entre nós á pintura, e a tradição dos 
Machados de Castro, que o sr. Victor Bastos amparou com brio, que um discipulo 
eminente de Pradier veio revigorar com lição excellente, promette hoje animar-se e 
engrandecer. Tem sido uma arte privilegiada (...)”141  
 
 

                                                           
135 António Enes - Decima Exposição da Sociedade Promotora das Bellas Artes, in Artes e Letras, 3.ª 
série, 1874, n.º 2, pp. 29-31; n.º 3, pp. 43-44; n.º 4, pp. 62-63; e n.º 5, 66-67.  
136 Idem, n.º 2 p. 30.  
137 Ibidem. 
138 Ibidem.  
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
141 Idem, p. 31. 



 77

Sobre Anunciação, “consciencioso animalista, fidelissimo ao seu talento, constante na 

sua maneira, e sempre interprete severo da fórma e observador perspicaz da vida 

animal”, considera que o seu único trabalho exposto, Um rebanho passando um riacho,  

nem revelava progressos nem decadência, era somente a normalidade do pintor142.  

Embora sem mostrar desapreço pelo trabalho pictórico de Anunciação, o autor ainda 

assim se atreve a escrever que vai “sendo tempo de se lhe dizer” que a animalidade é 

um vasto mundo, e não apenas um ou duas espécies que o artista sempre pinta. De 

animalista, Anunciação estava a transformar-se num “ovinista e bovinista”, nos quais 

era inexcedível, mas que na sua procura de registar os costumes, as índoles e as 

expressões, achava-se a pintar cada floco de lã e cada filamento da pelagem! Ainda por 

cima, esses dois animais, os símbolos da mansidão e da candura (julgamos que talvez 

como o próprio Tomás da Anunciação), revelavam  poucas expressões, que o pintor 

conhecia amiúde, das quais se destacava o “alerta da timidez!”143 

Desta opinião para a comparação com outros animalistas europeus foi um passo, tendo 

Enes criticado o pintor romântico português por representar os seus animais enquanto 

formas, com a sua expressão indispensável de vida vegetativa e com o seu mise-en-

scène indispensável. Ao contrário, os outros artistas pintavam os animais com estados 

de alma, luta, agonia, que denunciavam sensações que os enobreciam e os aproximavam 

da alma humana. Nesses animais a forma é a linguagem material dessas sensações e 

não, como em Anunciação, o fim principal da arte. Concluindo, uns eram apenas 

biológicos, os outros já eram psicológicos144, era, no fim de contas, um simples 

problema de abordagem ao tema: 

 
“(...) seja o homem ou seja o animal, é necessário retratar-lhe a alma que dormita e se 
occulta nos actos mechanicos da vida, indignos por isso da contemplação do artista, 
quando pretende crear e não meramente estudar: esta é a doutrina que eu quizera vêr 
praticada pelo sr. Annunciação, a exemplo dos grandes mestres, que elle alcançou nos 
processos.”145   
 

Os animais do pintor eram quase naturezas-mortas. Mas, apesar desta visão naturalista, 

que critica a forma e a análise e valoriza o conteúdo e a síntese, Enes sempre vai 

                                                           
142 Idem, n.º 3, p. 43. 
143 Idem, p. 44. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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reconhecendo a primazia do pintor romântico na pintura portuguesa, com os seus 

“prodigios de trabalho consciencioso”146. 

Relativamente a Cristino, o crítico vê as suas paisagens como “amostras de como podia 

ser a natureza, destinadas a fazer pirraça a Deus”. O pintor, na sua fogosidade, exagero, 

largueza de toque até ao desalinho e liberdade do pincel até à licença, conseguia 

refundir as criações naturais147. Não o afirmando, Cristino era aos olhos de Enes um 

verdadeiro romântico, segundo o qual a paisagem era um estado de alma. 

Quanto aos restantes pintores as críticas são geralmente pouco entusiastas, excepção 

feita a Alfredo Keil e Columbano. O primeiro, graças ao seu estudo na Alemanha, 

revelava progressos assombrosos nas paisagens que ia pintando; o segundo era a melhor 

obra de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, adivinhando-se muito precocemente no moço 

toda a sua futura genialidade artística.148             

Resumindo, Enes critica sobretudo Anunciação pelo seu excessivo convencionalismo 

formal, não conseguindo chegar à pintura dos estados de alma, o tempo como que 

estava a terminar para essa geração, aliás um jovem já emergia: Columbano Bordalo 

Pinheiro.           

Como já anteriormente se afirmou, um dos maiores defensores e divulgadores da 

geração de artistas românticos foi Zacarias d’Aça (1839-1908). Numa pequena história 

da pintura em Portugal que escreveu, considerou Anunciação um lutador, alguém que, 

mesmo tendo sido aluno da então recém fundada Academia de Belas Artes de Lisboa, 

deveu tudo a si, nada tendo recebido da tradição nacional e dos mestres portugueses 

desse estabelecimento de ensino149. O artista, que preencheu a pintura nacional desde a 

fundação da Academia de Lisboa em 1837 até ao surgimento de Silva Porto, seu 

sucessor e herdeiro nessa escola, não teve mestres ou discípulos de igual valor150.  

Anunciação foi o único dos seus companheiros que se fez artista sem sair de Portugal151. 

Para Zacarias d’Aça, a renovação e a ressurreição que no início do século XX a arte e a 

pintura portuguesa conheciam - com referências diárias na imprensa e com a formação 

de associações, cujo fim era divulgar e educar o gosto, proteger os artistas, através de 

exposições, e convocar o público para a produção artística – deviam-se a essa primeira 

                                                           
 
146 Ibidem. 
147 Idem, n.º 4, p. 63. 
148 Idem, n.º 3, p. 44 e n.º 5, p. 66. 
149 Zacarias d’Aça – Lisboa Moderna. Lisboa, 1906, p. 215. 
150 Idem, p. 216. 
151 Idem, p. 247. 
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geração de artistas, na qual pontificara Anunciação. Este conjunto de razões traduz toda 

a importância deste pintor, pois a semente por si e pelos seus companheiros lançada 

germinou e produziu bons frutos, o mesmo é dizer artistas e objectos artísticos152. 

Quanto a Metrass, a sua morte prematura deixou em branco uma das mais auspiciosas 

páginas que se abriam153.  

Além das referências elogiosas a Anunciação e a Metrass, Aça faz a biografia de 

Cristino, resultando destes textos a apologia a uma espécie de trindade dos pintores 

românticos154.      

Em 1898, o Grémio Artístico organizou uma exposição extraordinária, comemorativa 

do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, na qual se  

homenagearam os artistas falecidos, através de algumas das suas obras. Ao lado de 

Silva Porto, Pousão e Soares dos Reis, estavam representados Anunciação, João 

Cristino da Silva, Meneses, Metrass, José Rodrigues, mas também Vieira Portuense e 

Sequeira155.   

Fora deste círculo de críticos urbanos residentes em Lisboa, os artistas românticos 

pouco ou quase nunca foram considerados. Tomemos, para o efeito, o exemplo do 

escritor, advogado e professor do ensino secundário em Viseu, Maximiano de Aragão 

(1853-1929)156 e dos seus Estudos Históricos sobre Pintura (1897)157. Neste livro, o 

autor faz uma história da pintura desde o Egipto até à actualidade, elencando as várias 

escolas nos principais países europeus. Para o caso português, valoriza a pintura antiga 

e, como seria de esperar, sobretudo o artista visiense, Grão Vasco. Para o século XVIII, 

refere os quase nunca esquecidos Vieira Lusitano, André Gonçalves, Cirilo, Vieira 

Portuense, Taborda e Sequeira, entre outros. Depois deste último pintor, são feitas 

                                                           
152 Idem, pp. 234-235. 
153 Idem, p. 254. 
154 Idem, pp. 227-263. O texto sobre Cristino no livro Lisboa Moderna é o mesmo que Aça escreveu, 
aquando da morte deste pintor,  na revista O Occidente, vol. 10, n.º 303-304, 21/5 e 1/6 de 1887, pp. 115 
e 127. 
155 Gremio Artistico. Exposição extraordinaria commemorativa do 4º centenario do descobrimento 
do caminho maritimo para a India. Catalogo illustrado. Lisboa, 1898. Além dos trabalhos destes 
artistas, estavam ainda expostos os de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, João António Correia, António 
Manuel da Fonseca, Leonel Marques Pereira, Lupi, Patrício, Pedroso, Resende e Marciano da Silva, entre 
outros.  
As breves biografias dos artistas homenageados no catálogo são da autoria de D. José Pessanha.   
156 Maximiano Pereira da Fonseca e Aragão nasceu em Fagilde (Mangualde) e morreu em Viseu. Viveu 
nesta cidade, exerceu a profissão de advogado e foi ainda professor do ensino secundário , regendo a 
cadeira de Filosofia no liceu. Jornalista e escritor prolixo, colaborou em vários periódicos de Viseu e de 
outras cidades. Escreveu sobre assuntos artísticos, destacando-se a obra: Grão Vasco ou Vasco 
Fernandes. Viseu, 1900. Sobre a biografia de Maximiano de Aragão vd. Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, vol. 3, p. 66.        
157 Maximiano d’Aragão - Estudos Históricos sobre Pintura. Viseu, 1897. 
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breves referências a Joaquim Rafael, João Baptista Ribeiro, António Manuel da Fonseca 

e João António Correia, demorando-se o autor, uma vez mais, por questões de história e 

de erudição local, nos pintores visienses José de Almeida Furtado (o Gata) e António 

José Pereira158. Do período romântico é apenas mencionado Marciano Henriques da 

Silva e são feitas duas brevíssimas alusões circunstanciais ao visconde de Meneses e a 

Lupi159. Após Marciano, continuou a pintura em Portugal “arrastando uma vida 

pobrissima” até ao aparecimento do Grupo do Leão, a “brilhante sociedade” de artistas 

novos160.  

Depois desta conclusão, o escritor de Viseu descreve longamente os percursos artísticos 

de Silva Porto, Marques de Oliveira, Columbano, “filho do pintor de bastante mérito” 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro161 (uma evocação de circunstância a outro pintor 

romântico), António Ramalho, Veloso Salgado, Malhoa, João Vaz, Carlos Reis, 

Luciano Freire, José de Brito, Sousa Pinto e Ernesto Condeixa, entre outros artistas, e 

também de amadores (a rainha D. Amélia, Josefa Greno, Maria Augusta Bordalo 

Pinheiro, seguindo-se outros pintores)162 É apenas a propósito da pintura de João Vaz, 

que Maximiano de Aragão escreve que o pintor de Setúbal era “exacto e consciencioso” 

como Anunciação, o seu mestre163. Desta forma, é bastante parca e generalista a 

descrição da arte de Tomás da Anunciação, sendo valorizado sobretudo o carácter 

rigoroso da sua observação e o seu  carácter cuidadoso, honesto e íntegro.      

O autor faz ainda uma breve história da aguarela entre nós, desde a sua introdução por 

Henrique Casanova e Ricardo Hogan, destacando os seus principais cultores164. No 

essencial, Maximiano de Aragão, como tantos outros autores da época, realça o triunfo 

do Grupo do Leão e dos artistas que lhe sucederam, esquecendo, quase completamente, 

os artistas do romantismo. 

Esta omissão é patente, por exemplo, numa obra típica de oitocentos, uma das várias 

enciclopédias populares, a Miscellanea Historico-Biographica (1877) de um tal  

                                                           
158 Idem, pp. 100-121. 
159 Idem, pp. 122-123. Meneses é descrito como “artista amador bastante distincto” p. 122.  
160 Idem, p. 123. 
161 Idem, p. 127. 
162 Idem, pp. 123-142. 
163 Idem, p. 158. João Vaz era exacto e consciencioso, como o seu mestre Anunciação, e tinha “um subtil 
sentimento da paisagem” como o outro seu mestre, Silva Porto. 
164 Idem, pp. 142-148. O autor faz igualmente uma breve história das academias de pintura em Portugal, 
pp. 149-151 e ainda uma descrição dos principais concursos e certames a que concorreram pintores 
portugueses seus contemporâneos, pp. 156-159. 
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professor e agrimensor Teodoro José da Silva165. Quando trata dos portugueses célebres, 

os artistas referenciados derivam do elenco de Cirilo, Taborda e de Raczynski: Grão 

Vasco, Francisco de Holanda, António Campelo, Gaspar Dias (“o Rafael português”), 

Bento Coelho da Silveira, Machado de Castro, Vieira Lusitano e Vieira Portuense e 

Sequeira. Este último, com as suas derradeiras obras merece ser considerado o primeiro 

pintor da Europa no seu tempo166.                         

 

 

3. O Século XX 

 

3.1 Ribeiro Cristino: um naturalista filho de um romântico 

Um dos primeiros manuais de História da Arte, muito injustamente esquecido, é o 

escrito pelo filho de João Cristino da Silva, João Ribeiro Cristino da Silva, os Elementos 

de História da Arte, terminado pelo ano de 1910 e publicado em 1914167. Ribeiro 

Cristino (1858-1948) foi discípulo de seu pai e  formou-se em pintura pela Academia de  

Belas-Artes de Lisboa, tendo sido aluno de Anunciação, Lupi, Pedroso e Bastos, entre 

outros. Foi membro do Grupo do Leão,  tendo numerosos trabalhos como desenhador e 

gravador em variadas publicações. Foi professor, em 1889, na Escola Industrial de 

Desenho Domingos Sequeira, em Leiria, e em 90 director desse estabelecimento de 

ensino, e ainda docente na Escola de Rodrigo Sampaio (1894-1896) e na Escola 

Industrial de Alcântara (a Escola Marquês de Pombal), a partir de 96, ambas em 

Lisboa168. Foi pai do arquitecto Luís Cristino da Silva.  

Como seria de esperar, na IV Parte – Arte Moderna dos Elementos de História da Arte, 

o autor sublinha a importância para a arte do século XIX da geração romântica, 

                                                           
165 Teodoro José da Silva – Miscellanea Historico-Biographica. Lisboa, 1877. A obra contém mais de 
1200 biografias. 
166 Idem, p. 90. 
167 João Ribeiro Cristino  - Elementos de História da Arte. Lisboa, s.d. O catálogo da BN apresenta a 
data de [1925] por razões que desconhecemos. As datas que apresentamos, de 1910 e 1914, são referidas 
no preâmbulo escrito pelo próprio Ribeiro Cristino no seu conhecido livro Estética Citadina. Os 
Elementos de História da Arte foram também publicados, certamente por questões pedagógicas e 
económicas, em 4 volumes separados, a saber: Arte Antiga, Arte Medieval, Arte na Renascença e Arte 
Moderna. A segunda edição desta obra, num volume apenas, é de Lisboa: Aillaud e Bertrand, [1929]. Do 
mesmo autor é, como já registámos, a Estética Citadina. Lisboa, 1923. 
168 Vd. para a biografia deste autor, principalmente Ribeiro Artur – Arte e Artistas Contemporâneos, 3.ª 
série, Lisboa, 1903, pp. 41-51, a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 8, p. 93 e Fernando 
de Pamplona – Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses, vol. II, Lisboa, 2000, p. 173. 
Contrastando com o livro de Ribeiro Artur, na Grande Enciclopédia, apresentam-se datas diferentes para 
o seu percurso docente: em 1888 foi nomeado professor na Escola Domingos de Sequeira em Leiria; em 
1895 era professor na Escola de Rodrigues Sampaio e a partir de 1899 na Marquês de Pombal.   
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referindo-se a Bastos, Metrass, Patrício, Rodrigues, Marciano, Manuel Bordalo 

Pinheiro, Lupi, Anunciação e o seu pai, entre outros artistas. O primeiro iniciou um 

brilhante período da escultura que se prolongou, com Alberto Nunes e Simões de 

Almeida (Tio), até Soares dos Reis e ao seu mítico Desterrado. Todas as obras de 

Bastos manifestam esse progresso da escultura169. Metrass foi autor de formosos 

quadros de assunto dramático; de menor valor, mas também artistas de talento foram  

Patrício, Marciano e Rodrigues, este último com inúmeros retratos excelentes170. 

Bordalo Pinheiro, pintor, escultor, litógrafo e xilógrafo, pintou belos quadros de 

inspiração flamenga, primorosamente compostos e desenhados, de delicado toque e 

colorido. Também na escultura produziu alguns valiosos bustos171.  

Como seria de esperar, as referências mais favoráveis são para Anunciação e para 

Cristino. O primeiro foi, para a crítica o artista dirigente , “a alma da pleiade de artistas 

do grupo referido”, devendo-se-lhe a renovação no sentido naturalista da pintura 

portuguesa, até aí escravizada pelo convencionalismo académico, sendo desta forma um 

dos que mais contribuíram para o “renascimento” da pintura no nosso país172. Este é por 

si só um importante elogio a Anunciação e ao seu papel fundamental para  a pintura do 

futuro.  

Mas o pintor percorreu com os seus amigos os campos, as habitações rurais, estudando 

a natureza e conseguindo chamar a atenção do público para os seus quadros de 

paisagem e de animais173. Na sua obra está patente “muita observação do natural, 

embora não isenta de algumas convenções tradicionaes.”174  

Também Anunciação foi um primoroso animalista, no qual os seus animais 

apresentavam extraordinária naturalidade, vida e mestria de toque de pincel. Já para o 

fim da sua vida, o pintor produziu uma série de variados estudos dos Pinhais de 

Caneças, “pintados com realismo e sentimento da Natureza campestre”175, que devem 

ser enquadrados na perspectiva de as suas últimas obras abrirem, logicamente, para o 

naturalismo que se seguiria.  

Como informa Zacarias d’Aça, foi esse local o último “quartel general” do pintor, 

partindo a pé ou no clássico burrinho pelos pinhais e lugarejos, divagando todo o dia, 

                                                           
169 João Ribeiro Cristino  - Elementos...  IV Parte, Arte Moderna, pp. 117-120. 
170 Idem, pp. 121-122. 
171 Idem, p. 122. 
172 Idem, pp. 122 e 123. 
173 Ibidem. 
174 Idem, p. 123. 
175 Ibidem. 
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em busca de novos elementos para os seus quadros, caçando formosas vistas daqueles 

pitorescos sítios, de que resultaram uns estudos “deliciosas miniaturas” que ampliadas, 

foram as suas derradeiras obras.176 Também a caça parece ter sido um gosto  comum a 

toda esta geração romântica, com se testemunha, por exemplo, no caderno de desenhos 

de Cristino da Silva, onde surge Metrass como caçador, levando uma espingarda. As 

actividades de observar e caçar animais e, principalmente, o andar dentro da natureza, 

obrigatórias num caçador, certamente eram apreciadas pelos artistas românticos. 

Como bom filho, o autor recorda Cristino da Silva, de querida memória, com admiração 

e saudade. O inseparável companheiro e colega de Anunciação, com quem estudou o 

campo e os camponeses, pintou quadros como Os cinco artistas em Sintra, e numerosas 

paisagens de Sintra, Mondego e Buçaco, em geral de “opulento colorido”, sempre muito 

elogiadas em França e em Espanha 177.        

Fora deste primeiro grupo, Ribeiro Cristino destaca a figura de Lupi, pintor de algumas 

telas magistrais e um “desenhador e pintor consummado”. São esplêndidos de vida e 

semelhança os numerosos retratos que executou. Foi mesmo o autor do mais notável 

quadro histórico moderno, pelo sua bela composição, desenho e colorido: o inacabado 

Marquês de Pombal examinando o plano de reedificação de Lisboa178.  

Como se constata, Ribeiro Cristino considera os artistas românticos globalmente muito 

meritórios e aqueles que, lutando contra as convenções académicas, contribuíram para o 

renascimento da nossa pintura e posterior abertura para a “pintura realista” do Grupo do 

Leão e de Silva Porto:  

 
“(...) o celebre artista que tão decisiva importancia teve na pintura portuguêza 
contemporanea, da qual ficou consagrado o chefe incontestado.” 179 
 

Uma das observações mais interessantes de Ribeiro Cristino, como naturalista que era, 

mas admirador dos românticos, é a explicação que avança sobre a pintura destes 

últimos. Segundo ele, a pintura dos românticos perdeu a sua beleza e frescura do 

colorido - apresentando uma desagradável opacidade nos sombreados e revelando 

apenas mérito no desenho e na composição -, devido à oxidação que sofreu com o 

tempo pelo uso generalizado que se fazia duma tinta de sombra, o betume da Judeia, 

que enegrecia e acastanhava as telas, perdendo as cores a sua pureza. Idêntica situação, 

                                                           
176 Zacarias d’Aça – Tomás José  da Anunciação in A Arte, Março de 1880, p. 35-36. 
177 Idem, pp. 124-125.  
178 Idem, pp. 125-126. 
179 Idem, p. 127. Sobre Silva Porto ver as pp. 127-130.  



 84

segundo o autor, ocorreu igualmente noutros países, como a França, insuspeitos de 

pouca qualidade pictórica180. Diogo de Macedo também denunciou o problema deste 

betume e as consequências quase sempre desastrosas para a pintura181.  

Esta explicação (ou desculpa) justifica e perdoa a pouca cor dos pintores românticos, 

face à utilização mais colorida praticada pelos naturalistas. Se não conseguimos saber  

da validade da justificação do infeliz betume, é indesmentível que a  pintura francesa e a 

de outros países na época consegue ser, quando assim o quer, muito colorida182. Parece 

ser  igualmente evidente que os tons usados pelos românticos passava por uma questão 

de gosto e, sobretudo, de luz, do amanhecer e do crepúsculo, e menos pelo meio-dia, 

com as tonalidades e cores típicas de muitos naturalistas, caso de Silva Porto, Malhoa, 

etc. No entanto, convenhamos que os naturalistas não são sempre tão luminosos e 

coloridos como geralmente se faz crer. 

  

3.2 Um manual escolar de Leitão de Barros 

Leitão de Barros (1896-1967), uma das mais interessantes figuras do nosso 

modernismo, pintor, aguarelista, cineasta, jornalista e crítico de arte, foi também autor 

de um muito esquecido manual: os Elementos de História da Arte183. Esta pequena 

                                                           
180 Idem, p. 123.  
181 Diogo de Macedo – Miguel Lupi. Síntese de uma obra. Lisboa, 1947, p. 10. Diz este autor que certos 
pintores portugueses  daquele período usavam o “pez da Judeia” nos negros das sombras e, por vezes,  
nas manchas dos panejamentos e nos fundos dos quadros. Com o tempo e por falta de secagem 
conveniente, esta tinta tendia a contaminar as outras suas vizinhas, intrometendo-se nelas e alastrando, 
provocando, no início, fortes estaladelas e depois enegrecimentos fortes e “incuráveis” na totalidade do  
quadro. Miguel Lupi, conhecendo o perigo deste betume, evitou-o quase sempre; quando o usou, as 
consequências foram o escurecimento e a uniformização de certos tons.  
182 Basta uma rápida passagem pelo Museu d’Orsay para observar algumas telas com notável luz, como, 
por exemplo O nascimento de Vénus de Cabanel ou Os romanos da decadência de Couture, só para citar 
dois mal amados da arte ocidental.  
183 Leitão de Barros – Elementos de História da Arte (Aprovado oficialmente para uso da 4ª e 5ª 
classes dos Liceus). Lisboa, 1923?. A primeira edição é, com toda a certeza, da década de 20. Julgamos 
mesmo que a data exacta da publicação possa ser o ano de 1923, porquanto o autor escreve, a propósito 
do visconde de Meneses, o seguinte na p. 136: “cuja recente exposição póstuma se realizou há poucos 
meses.” A exposição deve ser a venda em Lisboa no largo Largo do Chafariz de Belém, 93 (prédio 
vermelho) como é indicado no seguinte catálogo: Cópia de Quadros de Mestres antigos existentes nas 
principaes Galerias e Museos de Europa pelo falecido pintor portuguez visconde de Menezes... 
Lisboa, 1923. Diga-se igualmente que deve ser esta a exposição que Leitão de Barros se refere e não a 
outra de que resultou também um catálogo raro: Catalogo das Obras do Falecido Pintor Portuguez 
Visconde de Menezes... Expostas no Salão Bobone. Lisboa, 1919.     
Relativamente aos Elementos de História da Arte de Leitão de Barros, temos conhecimento de uma 3.ª 
ed. de Lisboa: Paulo Guedes, 1931 e de uma outra (4.ª?) também de Lisboa: Paulo Guedes, [194-].  
O livro, de design gráfico muito cuidado para um manual escolar, talvez por se tratar de um livro sobre 
História da Arte, apresenta uma excelente capa desenhada pelo arquitecto Cottinneli Telmo (1897-1948): 
com friso e lettering interessantes e um desenho a vermelho, com acentuação das sombras, da cabeça do 
Apolo  Belvedere. Como se indica no manual, também colaborou na parte das ilustrações o professor e 
artista Martins Barata (1899-1970).       
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história da arte, “cheia de ilustrações e de informação segura”, foi o primeiro livro  

desta disciplina nos liceus184. Contou com a colaboração de artistas modernistas, como 

Cottinneli Telmo, na capa, e Martins Barata, nas ilustrações. Por ter sido o primeiro 

manual, consideramos pertinente analisar o que foi escrito sobre o romantismo.  

Numa obra com os vários estilos sistematizados, como era a prática de então, e com 

uma parte sobre Portugal, Leitão de Barros segue no essencial as opiniões de Ribeiro 

Cristino. Após Sequeira “glorioso artista” e “príncipe dos pintores portugueses” da sua 

geração, seguiu-se o adormecimento da pintura pelas guerras liberais, despertada apenas 

em 1836 pela fundação da Academia de Belas Artes185. Entre os artistas salientaram-se 

Metrass, “que não fugiu á regra de estudar em França e em Itália, assim como o 

Visconde de Meneses (...)” Estes dois pintores, e talvez mais o primeiro, na opinião de 

Leitão de Barros, deixaram “telas notáveis para a sua época e interessantes em qualquer 

tempo.”186 Os outros criadores indicados são Manuel Maria Bordalo Pinheiro, visto 

como um “artista curioso” de  espírito vivo e culto, com obras de pintura, escultura e 

escritos sobre arte; Cristino, “essencialmente paisagista”; Lupi, “retratista esplêndido”;  

Keil, artista em todos os géneros de pintura e com alguns notáveis trabalhos187  

Mas o maior louvor vai, naturalmente, para Anunciação, que foi “talvez o artista que 

marcou com mais originalidade na plêiade dos nossos pintores dos meados do século 

XIX.” Animado e dirigido por Raczynski, o artista imprimiu um sentido novo à pintura, 

buscando os motivos de “realismo campestre”, pintando preferencialmente paisagens e 

animais. Nestas duas temáticas, e sobretudo na última, deixou mesmo “bocados de 

excelente pintura.”188    

Depois deste artistas seguiu-se a “revolução” na pintura de paisagem, realizada por 

Silva Porto, “o «Soares dos Reis» da nossa paisagem”189. Se a expressão contém algo de 

                                                                                                                                                                          
Quanto ao autor, José Leitão de Barros, como o próprio indica na introdução deste livro, era  professor 
efectivo dos liceus, pela Escola Normal Superior da Universidade de Lisboa, tendo sido aluno do Doutor 
Manuel Maria de Oliveira Ramos (1862-1931) na aula de Estética e de História da Arte, na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, quando tirou o curso do magistério secundário. O prefácio deste 
manual de Manuel de Oliveira Ramos está datado de Setembro de 1922. Sobre a biografia de Oliveira 
Ramos vd. a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 19, pp. 414-415.     
184 Alfredo Betâmio de Almeida – O Desenho no Ensino Liceal. Lisboa, 1960, p. 20. Esta autor escreve 
que o manual de Leitão de Barros foi escrito em 1922. Na sua opinião tinha sido o primeiro livro de 
História da Arte para os liceus e o único, até 1960.    
185Leitão de Barros – op. cit., pp. 134 e 136.  
186 Idem, p. 136. 
187 Ibidem. 
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
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enigmático, não deixa de ser a todos os níveis sintomática e perfeitamente revelada 

algumas páginas à frente, quando o autor trata da escultura em Portugal.  

Assim, foi Vítor Bastos, depois de um largo período de esterilidade, quem conferiu à 

escultura “mais realismo”, com a sua Cólera, que causou sensação pelo seu carácter 

dramático, e a estátua de Luís de Camões, para Leitão de Barros, talvez um pouco dura 

de modelação, mas com certa imponência e “segurança de desenho.”190  Desta maneira, 

Bastos como que prepara a vinda do verdadeiro “génio” Soares dos Reis, “nome que 

deve ser decorado por todos aqueles que sentem orgulho de ter nascido nesta terra”, 

nome “dum grande artistas, em toda a parte e em todos os tempos (...) nome dum 

criador de beleza”191.  

A propósito deste livro de Leitão de Barros, convirá recordar também um livro muito 

esquecido, seu contemporâneo, da autoria de Bernardo Valentim Moreira de Sá, Manual 

de História das Artes Plásticas (1921)192. Este autor, importante maestro, concertista e 

professor de música fez uma breve incursão nas artes plásticas com esta obra. O seu 

Manual debruça-se  principalmente sobre a arte universal, mas com algumas referências 

à arte portuguesa que terminam no manuelino, na pintura dos “primitivos”, em Nuno 

Gonçalves e em Grão Vasco e nos escultores renascentistas franceses. Talvez por não 

possuir uma sólida formação nas artes plásticas, infelizmente, limita-se a descrever a 

arte francesa, alemã, inglesa, suíça, espanhola, italiana e austríaca dos séculos XIX e 

XX, sem qualquer alusão à arte nacional.         

 

3.3 Armando de Lucena: um artista e docente que escreve sobre o romantismo 

Um outro artista que escreveu sobre os artistas românticos foi o pintor, pela Academia 

de Belas-Artes de Lisboa, Armando de Lucena (1886-1975)193. O autor - discípulo de 

Carlos Reis, Luciano Cordeiro e Ernesto Condeixa  e professor de pintura nesse mesmo 

                                                           
190 Idem, p. 204. 
191 Ibidem. Leitão de Barros escreve a propósito de Soares dos Reis que o escultor  é:  “a mais alta 
expressão da escultura portuguesa e pela primeira vez , a respeito de um artista plástico nacional, 
podemos empregar a palavra «génio»” (p. 204)   
192 B. V. Moreira de Sá - Manual de História das Artes Plásticas. Porto, 1921. A obra, dedicada pelo 
autor a António Arroio, é composta por dois volumes, geralmente encadernados num único volume. A 
obra, bastante abrangente e completa, tem 343 páginas no primeiro volume e 401 no segundo.  
Sobre a biografia de Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853-1924), vd. Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, vol. 17, p. 864. Da sua vasta bibliografia - essencialmente sobre música, mas 
também sobre a língua francesa e inglesa -, conta-se no campo da geometria um Compêndio de 
Geometria Plana. Lisboa, 1890.    
193 Armando de Lucena, como o próprio escreveu na sua obra O Naturalismo na Escultura de Belém. 
Lisboa, 1946, pertencia à Academia Nacional de Belas Artes e à Junta nacional de Educação. Foi 
professor do Ensino Técnico Profissional e antigo Metodólogo do Ensino Técnico Profissional.    
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estabelecimento de ensino, a partir de 1946 - produziu mais de duas dezenas de obras 

teóricas, desde pequenos estudos publicados em jornais e revistas a livros de razoável 

extensão. A sua obra nos dias de hoje, como a de Ribeiro Cristino, anda muitas vezes 

esquecida, o que é de lamentar, porquanto se trata de um artista e docente194. O livro em 

questão é Pintores Portugueses do Romantismo, datado de 1943195. Um aspecto desde 

logo interessante nesta obra são as oito xilogravuras do autor com os rostos dos artistas, 

no início dos capítulos dedicados a cada um dos pintores. A capa é dominada pela 

xilogravura de Metrass, que se repete no interior do livro. Recorde-se que a inclusão de 

gravuras e de desenhos do próprio Lucena foi quase sempre uma constante nas suas 

produções teóricas. A obra está dividida em duas partes: a primeira é uma introdução 

em que o autor divaga, por vezes bastante, sobre a arte e a pintura internacionais, a 

romântica, mas também a do renascimento e do barroco; a segunda está dividida em 

pequenos capítulos dedicados aos pintores portugueses, pela seguinte ordem: Metrass, 

Anunciação, Lupi, Cristino da Silva, Visconde de Meneses, José Rodrigues, Alfredo 

Keil, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Ferreira Chaves e ainda por breves referências a  

Francisco José Resende, Alfredo de Andrade e António José Patrício.  

Armando de Lucena escreve que a génese desta obra se deveu à ideia do presidente do 

Conselho Superior da Sociedade Nacional de Belas Artes. Assim, o autor começou por 

reunir notas dispersas sobre os artistas românticos e fazer algumas investigações 

próprias. Como reconhece, o estudo da pintura romântica encontrava-se nos anos 40 

bastante incompleto, talvez devido à curta duração deste período ou por estar ainda 

demasiado próximo dessa década do século XX196. O romantismo apareceu em 

Portugal, após a brilhante época de Sequeira, um “verdadeiro génio da forma.”197  Este 

artista produziu obras inquestionavelmente académicas, mas no salon de 1824 estava na 

fileira dos românticos, embora imbuído de um sabor idealista que fez dele um genial 

desenhador. Deixando Sequeira na sua “tôrre de marfim”, Lucena aborda os artistas de 

                                                           
194 A maior parte dos seus estudos foram publicados na revista Belas-Artes e em vários periódicos, 
existindo destes trabalhos algumas separatas. Dos seus livros mais importantes podemos destacar os 
seguintes: Estilos Artísticos. Lisboa, 1939; Arte Popular, 3 vols., Lisboa, 1942, 1943 e 1945, o 1.º vol. 
tem uma 2.ª ed. de 1944, e o 2.º vol. uma de 1944; A Arte Sacra em Portugal, 2 vols., Lisboa 1946, uma 
obra monumental, publicada originalmente em fascículos, que actualmente é a sua obra mais procurada 
por bibliófilos e, por isso, a mais valiosa; O Naturalismo na Escultura de Belém. Lisboa, 1946, este 
título é a sua Dissertação de Concurso ao lugar da 9ª Cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa; 
Castelos de Portugal. Lisboa, 1960; Monografia de Mafra. Mafra, 1963 (com edições em 1980, 1982, 
1986 e 1987).  
195 Armando de Lucena – Pintores Portugueses do Romantismo. Lisboa, 1943. Este livro tem 96 
páginas. 
196 Idem, p. 5. 
197 Idem, p. 6. 
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meados do século XIX até ao ciclo naturalista chefiado por Silva Porto, cujo 

discipulado, directo ou indirecto, chegara até aos anos 40 do século XX198. O objectivo 

do livro parece assim ser a procura dos antepassados de Silva Porto como uma forma,  

dir-se-ia de pura legitimação, de encontrar a qualidade do fértil e longo ciclo naturalista. 

Após as inevitáveis referências à criação da academia de Lisboa e aos seus professores, 

que foram os mestres dos pintores românticos, Armando de Lucena conclui, desde logo,  

que muito provavelmente não existiu em Portugal uma verdadeira escola de pintura 

romântica, mas simplesmente a formação de alguns pintores ingressados no 

romantismo, alguns deles bastante notáveis. Esta asserção deve-se à falta de unidade 

formal: Anunciação optou pela paisagem e pelos temas animalistas, como Cristino da 

Silva; Lupi e Rodrigues dedicaram-se ao retrato; finalmente, Metrass, regressado a 

Portugal com a cultura artística necessária para chefiar no nosso país o movimento 

romântico, após a sua longa e proveitosa passagem pelos mais importantes centros 

europeus, foi surpreendido por uma morte prematura, daí resultando a independência de 

cada um dos artistas, com a sua consequente falta de unidade conceptual e formal199. O 

grupo, bastante desigual, dos pintores que abraçaram o romantismo, foi, pelas suas 

brilhantes qualidades, ou por questões cronológicas da evolução da carreira, chefiado 

por Anunciação200. 

Os restantes capítulos, organizados de forma biográfica breve de cada um dos pintores 

já citados, revela os episódios mais significativos das suas vidas, acompanhadas por  

intuições e conclusões, algumas delas bastante correctas, pelo seu interesse e 

oportunidade. Certamente estas passagens são devidas à formação e experiência 

profissional e docente de Armando de Lucena. Por tudo isto, cremos ser este livro uma 

das mais originais sínteses da pintura do romantismo em Portugal, não apenas pelo seu 

autor, mas pelo texto e questões historiográficas subjacentes. No livro de Lucena é feita 

a valorização das obras destes pintores, a consequente legitimação do naturalismo 

posterior, sendo igualmente muito interessante, e raro, um artista plástico, no caso 

concreto um pintor, ainda por cima professor da Escola de Belas-Artes de Lisboa, 

escrever sobre pintura e sobre os seus antepassados artistas e professores da mesma 

instituição de ensino.         

 

                                                           
198 Idem, p. 35. 
199 Idem, pp. 38-39. 
200 Idem, pp. 41-42. 
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3.4 Reynaldo: médico e historiador pouco dado ao romantismo  

Um dos mais importantes historiadores de arte de todo o século XX foi, sem dúvida, 

Reynaldo dos Santos (1880-1970). A sua vasta obra cobre praticamente todos os 

domínios da história da arte, com particular relevância  a arte manuelina e a arte 

barroca, além de uma fundamental síntese da escultura portuguesa.  

Sobre o século XIX e o romantismo, Reynaldo dos Santos deteve-se apenas muito 

brevemente. É na sua monumental obra, Oito Séculos de Arte Portuguesa (1963-1970), 

que o autor mais se demorou e discorreu sobre o romantismo nas artes plásticas. Para 

ele, desde logo duas ideias fortes emergem: no nosso romantismo, além do seu atraso 

em relação ao movimento europeu, existe, como em toda a arte portuguesa, um “fundo 

naturalista”201. Cronologicamente, baliza-o entre 1850 e 1870202, pensamos que em 

datas demasiado rigorosas de inícios de décadas. Pouco dado a rótulos, Reynaldo 

adianta que as classificações são sempre mais ou menos artificiais, e que mais 

importante que colocar os artistas dentro de determinadas designações é a sua 

personalidade e as suas obras. Além do mais, “quanto mais original é o artista, mais 

foge à classificação das escolas.”203 Para o historiador, os pintores do grupo dos 

românticos, Meneses, Anunciação, Metrass, Resende, Lupi, Rodrigues e Cristino, 

dominaram entre 50 e 70, com um atraso de uma geração face ao romantismo 

europeu204.      

Meneses havia sido um artista de pendor decorativo, com paisagens de luz poente e 

vários retratos, nomeadamente o da sua esposa e um seu auto-retrato, revelando todo um 

gosto que confere à sua obra dignidade e charme205, próprio de um aristocrata, 

acrescentamos nós.   

Anunciação e Cristino foram os mais importantes paisagistas desta geração de bons 

desenhadores206. Convirá sublinhar este último aspecto, valorizado por Reynaldo dos 

Santos, a importância  do desenho na obra deste grupo, necessariamente alicerçada nos 

exemplos que o médico e historiador da arte conheceu.  

                                                           
 
201 Reynaldo dos Santos – Oito Séculos de Arte Portuguesa, vol. I, Lisboa, [1963-1970], p. 204. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 Idem, pp. 204 e 206. 
205 Idem, p. 208. 
206 Ibidem. 
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A paisagem romântica diferia da naturalista essencialmente pela luz: aquela usava uma 

iluminação poente, enquanto nesta última dominava o plen air e a luz clara do dia, das 

horas de maior calor. Anunciação pintou animais como animais, “naturalistas pelo 

desenho”, mas românticos pela cor207. Neste sentido, subentende-se que o bom 

desenhador que foi Anunciação naturalmente que desenhava de maneira naturalista.          

Sobre Lupi, Reynaldo considera-o a mais poderosa personalidade deste ciclo e o grande 

retratista do romantismo, cujas obras estavam repletas de palpitação de vida, 

consequência da visão do “eterno realismo”. Interessado na problemática do desenho, o 

historiador descreve os desenhos de Lupi, e o claro-escuro que os envolve, como 

impregnados de morbidez e de uma “dolência que é ainda de sonho romântico.”208 Uma 

descrição demasiadamente poética e pouco objectiva; romântica como convém. 

Os outros pintores do grupo, Metrass, Resende e Rodrigues, foram sumariamente 

descritos por Reynaldo dos Santos, concluindo que a sua obra não alcançava o prestígio 

que havia conhecido na época desses artistas. Metrass, por exemplo, havia tido a 

revelação do romantismo ao passar por Paris209, uma explicação necessária e simples 

para o romantismo português. 

Para Reynaldo dos Santos, “a grande geração do século XIX ia ser a do naturalismo, na 

literatura e nas artes”, com os seus grandes cultores, Silva Porto, Marques de Oliveira, 

Malhoa, Sousa Pinto, Columbano, Ramalho, Vaz e Pousão, todos eles nascidos na 

época do desenvolvimento do romantismo. O naturalismo, que surgiu à volta de 1880, 

teve tal importância que continuou até ao primeiro quartel do século XX210. Nestas 

considerações, o historiador define a sua valorização, explicando por que razão Lupi, 

com o seu naturalismo e, certamente, ainda pelo facto de ter sido mestre de Columbano, 

é considerado como o mais importante artista do romantismo.  

O romantismo surge, desta maneira, como uma espécie de parênteses entre a 

genialidade de Sequeira, o único que sobressaía do grupo de medíocres e intrigistas 

pintores da Ajuda (Taborda, Fuschini, Cirilo, Joaquim Rafael), do primeiro terço do 

século XIX211, e o advento do naturalismo, convertendo-se assim numa geração 

simpática de pintores e de bons desenhadores. 

                                                           
207 Ibidem. 
208 Ibidem. 
209 Idem, pp. 211 e 213. 
210 Idem, p. 214. 
211 Idem, p. 204. 
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Aliás, já numa sua obra anterior, Reynaldo dos Santos havia aludido muito 

laconicamente ao romantismo e ao seu aparecimento tardio em Portugal. Na arte do 

nosso século XIX, enaltecia a pintura naturalista212. Contudo, numa outra sua pequena 

síntese, termina a história da pintura em Portugal com o grande pintor do século XVIII 

português, Domingos Sequeira, e a comparação “clássica” com Goya213.    

 

3.5 José de Figueiredo e uma exposição de desenho  

O historiador e crítico de arte, além de célebre director do Museu Nacional de Arte 

Antiga, José de Figueiredo (1872-1937)214 foi, em 1931, comissário do governo 

português para a grande exposição que se realizou em Paris no Museu do Jeu de Paume, 

de que resultou um interessante catálogo215. Nessa mostra, L’Art Portugais de l’époque 

des grandes découvertes au XXe siècle, que contou com a colaboração para a parte 

moderna de Adriano Sousa Lopes, foi dado pouco relevo aos pintores românticos 

portugueses. A exposição de pintura valorizou, como era de esperar, os pintores 

primitivos portugueses, surgindo depois, cronologicamente Sequeira, com quatro 

trabalhos e Portuense com apenas um. Os pintores românticos foram representados por 

Tomás da Anunciação, “distinguido sobretudo como animalista”216, com dois trabalhos 

(uma pintura e um estudo), e sobretudo por Lupi, com dez, pinturas, além de um 

desenho217. Finalmente, na exposição surgiam Silva Porto, com cinco pinturas e 

Columbano com o impressionante número de quarenta e três telas, duas aguarelas e 

desenhos! Na exposição estava bem patente o papel discreto com que foram 

contemplados os românticos, surgindo apenas o seu chefe de fila, e a valorização de 

Lupi, de Silva Porto, culminando apoteoticamente com Columbano Bordalo Pinheiro218.    

                                                           
212 Reynaldo dos Santos – L’Art Portugais. Paris, 1953, p. 90.   
213 Idem – L’Art Portugais. Lisbonne-Porto, 1949, pp. 89-90.    
214 Sobre José de Figueiredo, vd. Homenagem ao Dr. José de Figueiredo. Lisboa, 1932 e Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 11, pp. 310-311.   
215 José de Figueiredo - L’Art Portugais de l’époque des grandes découvertes au XXe siècle. Paris, 
1931. Catálogo da exposição com o mesmo nome. Os textos neste catálogo devem ser todos de José de 
Figueiredo, que, no entanto, assina a introdução, pp. 7-10. O exemplar que utilizámos tem uma 
dedicatória de José de Figueiredo ao Dr. Augusto Lamas.    
216 Idem - L’Art Portugais... p. 39. 
217 Ibidem.  
218 Idem, pp. 39-42. Ao que parece, José de Figueiredo elegia como os seus grandes pintores portugueses, 
Nuno Gonçalves e Columbano. Vd. a esse propósito o Discurso de Afonso Lopes Vieira in Homenagem  
ao Dr. José de Figueiredo, pp. 29-33. O primeiro foi analisado no conhecido estudo de José de 
Figueiredo – O Pintor Nuno Gonçalves. Lisboa, 1910, o segundo era para Lopes Vieira e Figueiredo  “ 
(...) um grande pintor e mestre de vida moral que tão querido e venerado foi em a nossa confraria (...)” (p. 
33).   
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Em 1940, “ano cheio de manifestações artísticas de tôda a ordem”, a Academia 

Nacional de Belas-Artes organizou a exposição de Desenhos de Artistas da 2.ª Metade 

do Século XIX219. Da comissão organizadora fizeram parte Adriano de Sousa Lopes 

(Director do Museu de Arte Contemporânea); Vasco Valente (Director do Museu 

Nacional Soares dos Reis) e Luís Ortigão Burnay (Vogal da Academia Nacional de 

Belas Artes). Na escolha dos espécimes apresentados, procurou-se não só uma larga 

representação de artistas, mas também, tanto quanto possível, uma selecção na obra dos 

mesmos, por forma a evidenciar as características de cada um. A comissão organizadora 

fazia ainda notar que havia sido melindroso uma exposição como aquela, devido 

sobretudo à apresentação das peças, muitas delas gentilmente cedidas, que, por estarem 

“emolduradas em condições heterogéneas”, não permitiam um conjunto que se 

pretendia equilibrado220. Apesar desta questão museográfica, a exposição contou com 

141 peças dos mais influentes artistas nacionais. Da geração romântica constavam 

desenhos de Anunciação, Cristino, José Rodrigues, Leonel Marques Pereira, Lupi, 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro e Vítor Bastos. Estiveram igualmente representados 

António Manuel da Fonseca e João António Correia221. Previsivelmente, o maior 

número de trabalhos pertenciam a Columbano, Silva Porto, Malhoa, António Ramalho e 

Carlos Reis. O catálogo da exposição apresenta apenas informações biográficas 

sumárias de cada um dos autores e, no fim, algumas estampas222. Infelizmente, nessa 

primeira mostra sobre desenhos do século XIX, nada se escreveu sobre as peças 

expostas. 

 

3.6 Macedo: um memorialista-escultor assaz romântico  

Dois mais importantes autores que se debruçaram sobre o romantismo foram  Diogo de 

Macedo (1889-1959) e, mais recentemente, José-Augusto França. Os dois constituem  

marcos fundamentais e incontornáveis da  historiografia da arte romântica em Portugal. 

Diogo de Macedo é autor de uma vasta obra em que trata muitas vezes de temas ligados 

à história da arte223. Como muitas vezes sucede, a sua produção escrita tem sido 

                                                           
219 Exposição de Desenhos de Artistas da 2.ª Metade do Século XIX. Lisboa, 1940, p. [1].   
220 Ibidem.  
221 De Anunciação apresentaram-se 5 desenhos; Cristino, 6; Rodrigues, 1; Leonel, 1; Lupi, 10; Manuel 
Maria, 3; Bastos, 1; Fonseca, 1 e Correia 10.       
222 Dos artistas atrás referidos reproduziram-se 2 desenhos de Cristino, 1 de Leonel, 4 de Lupi e 1 de 
Bastos.  
223 Sobre Diogo de Macedo, enquanto escultor, escritor e teórico da arte, vd. o completo estudo de Maria 
Isabel Noronha Falcão – Diogo de Macedo. O escultor, 2 vols., Lisboa, 1996 [Dissertação de Mestrado 
em História da Arte Contemporânea].    
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injustamente esquecida, face a autores e a modas mais recentes. Macedo definiu-se não 

como um historiador de arte, mas alguém que dava informações sobre arte, um 

memorialista224. Estas informações revelam-se sempre muito interessantes e preciosas, 

fruto do seu vasto conhecimento de inúmeras obras artísticas e de vários arquivos, como 

o da Academia de Belas-Artes, instituição a que pertenceu como vogal e secretário, e a 

quem deu inestimáveis contributos. Se as informações biográficas são muitíssimo úteis, 

lamentando-se apenas, como era normal na época, a inexistência de indicações 

bibliográficas e documentais, já os conceitos que o autor utiliza se revelam por vezes 

confusos e pouco sistemáticos.       

Diogo de Macedo foi, indubitavemente, o primeiro a estudar e a tentar contextualizar  - 

e não somente a comparar ou a elogiar - os artistas do nosso romantismo e as suas 

criações plásticas. Os seus estudos partem de uma visão vasariana, centrada nos artistas, 

com biografias pintadas de cores por vezes excessivamente românticas de tragédias e de 

mortes prematuras. Com efeito, esta foi uma das características mais evidentes da sua 

obra, como deixam adivinhar os seguintes títulos: Soares dos Reis, sua vida dolorosa 

(1943) e João José de Aguiar, vida dum malogrado escultor português (1944). Apesar 

de os pintores nunca terem conhecido epítetos tão dramáticos, algumas páginas são 

densamente dolorosas, com mortes, tuberculoses e pobreza extrema. Possivelmente, 

esse deve ser o preço por muito se estudar o romantismo! 

O interesse de Diogo de Macedo nos artistas românticos surgiu muito provavelmente 

das suas funções de director do Museu Nacional de Arte Contemporânea, mas 

igualmente de um gosto particular relativamente a estes criadores, talvez por lhes estar 

próximo, como artista que também era. Neste caso, é interessante um artista, no caso um 

escultor, escrever sobre outros artistas e sobre as suas obras. Esta coincidência já a 

encontrámos em Ribeiro Cristino e Armando de Lucena e será um traço forte na 

historiografia da arte romântica portuguesa. 

Os seus estudos mais importantes sobre o romantismo são:  A arte nos séculos XIX e 

XX, na Arte Portuguesa – Pintura, Direcção de João Barreira, (da década de 40); O 

século XIX, no volume III da História da Arte em Portugal, de Reynaldo dos Santos 

(1953), e a sua obra póstuma, Os Românticos Portugueses (1961), além de várias  

                                                           
224 Diogo de Macedo – O século XIX, in Reynaldo dos Santos, História da Arte em Portugal, vol. III, 
Porto, 1953, p. 457. Foi Diogo de Macedo que escreveu nesta obra, dirigida por Reynaldo dos Santos, o 
capítulo referente à arte do século XIX. 
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monografias sobre artistas do século XIX, algumas sobre românticos, publicadas pelo 

Museu Nacional de Arte Contemporânea225. 

No seu primeiro trabalho, o  texto é essencialmente biográfico e descritivo dos artistas e 

das suas obras; no segundo, mantém as mesmas características, mas adianta algumas 

questões conceptuais na definição do próprio romantismo, e da sua articulação com o 

academismo, o naturalismo e o realismo; finalmente, no terceiro estudo, faz uma síntese 

dos dois primeiros estudos, acompanhada por numerosas reproduções de pinturas e de 

desenhos dos românticos portugueses.    

Diogo de Macedo começa por revelar que o século XIX, em Portugal, como na Europa, 

foi dominado pelo academismo, romantismo e naturalismo226. Mais precisamente, 

divide o século em dois períodos: a primeira metade marcada pelo academismo e a 

segunda metade pelo romantismo e naturalismo. Para ele, o romantismo em Portugal 

compõe-se do período pré-romântico e do neo-romântico, com uma duração de meio 

século, de 1830 a 1880, ressalvando, no entanto, que os académicos e os românticos, 

que se lhes sucederam imediatamente, não definiram escolas, nem períodos intermédios,  

existiram somente orientações diferentes, e não actividades, entre estes dois momentos 

das artes plásticas227. Propriamente dito, o romantismo imperou no nosso país entre 

1850 e 1880228. Para Macedo, em vez de revoluções, teria havido evoluções, sobretudo 

no que aos dois últimos conceitos dizia respeito229. Assinala o aparecimento tardio do 

                                                           
 
225 As monografias fizeram parte das colecções “Colecção Museum - Monografias de Arte”, editadas pelo 
Museu de Arte Contemporânea e pelo Grupo dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea e ainda os 
“Cadernos de Arte”. As monografias sobre os artistas românticos são as seguintes na colecção “Colecção 
Museum - Monografias de Arte”: Miguel Lupi. Síntese de uma obra. Lisboa, 1947; Quatro Pintores 
Românticos: Meneses, Metrass, Patrício, Rodrigues. Lisboa, 1949; Académicos e Românticos. A 
fundação (Monteiro da Cruz, Norberto Ribeiro, Ferreira de Freitas,  A. Manuel da Fonseca, Joaquim A. 
Marques, Francisco Resende, Leonel M. Pereira, A. Victor Bastos, Marciano Henriques, J. Nunes Prieto, 
C. da Costa Lima. Lisboa, 1950 e Tomás da Anunciação. Chefe do Romantismo. Lisboa, 1955. Na 
colecção “Cadernos de Arte”: Visconde de Meneses. Lisboa, 1951; Tomás José da Anunciação. Lisboa, 
1951; Marciano Henriques da Silva. Lisboa, 1951; João Cristino da Silva e Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro. Lisboa, 1952; Francisco Metrass e António José Patrício. Lisboa, 1952 e Miguel Lupi. 
Lisboa, 1952.  
Ao todo, Diogo de Macedo elaborou na “Colecção Museum - Monografias de Arte”, que se iniciou em 
1945, quinze títulos e, nos “Cadernos de Arte”, iniciados em 1951, dez títulos, vd. Maria Isabel Noronha  
Falcão - op. cit., 1.º vol., p. 172. Além destes livros, destaque ainda para a pequena monografia Visconde 
de Meneses. Lisboa, 1946 [Hifen – Colecção de Arte Portuguesa] e para o Sumário Histórico das Artes 
Plásticas em Portugal. Porto, 1946. 
226 Diogo de Macedo  - A arte nos séculos XIX e XX, in Arte Portuguesa – Pintura, Direcção de João 
Barreira, Lisboa, s.d., 360. 
227 Idem, pp. 360 e 362. 
228 Idem, p. 370. 
229 Diogo de Macedo  - O século XIX..., p. 459.  
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romantismo nas artes plásticas, no costumado atraso de uma dezena de anos230, e, como 

Lucena, apresenta a geração destes artistas não como uma escola estética  que tenha 

obedecido a princípios ou a ordens. Cada um dos artistas, pela sua variedade individual 

e expressão das suas produções, reagiram na sua autonomia, não numa mensagem 

colectiva, mas antes numa “concatenização de ideais reunidos no conjunto da 

agremiação de indivíduos de incontestável independência, cujos principais valores 

seriam Anunciação, Meneses, Metrass, Cristino e Lupi.”231 Esse “garboso núcleo dos 

românticos”, defendidos por Garrett e encorajados por Herculano e Castilho criaram 

obras de sentido lírico e intelectual232. Não sendo uma escola, o romantismo deriva do 

constitucionalismo político e das vontades idealistas dos seus criadores233. Estes 

rebelaram-se face às doutrinas italianas dos seus mestres, que haviam caído em 

fórmulas convencionais234. Tratou-se, desta maneira, de uma rebelião e não de uma 

revolução235.    

Ao tentar definir a antropologia do artista nacional  como: 

 
“(...) mais emotivo do que imaginativo, mais sentimental do que cerebral, mais 
espontâneo, visual e naturalista, do que fantasioso”236  
 

Diogo de Macedo explica as diferenças do nosso romantismo face ao estrangeiro e a sua 

impraticabilidade como escola que se integrasse no romantismo internacional237. Esse 

pseudo e tardio romantismo, com um quadro de gostos sentimentais, históricos ou 

poéticos de evocação e paixão, preparou gradualmente o naturalismo de idêntico lirismo 

nas suas concepções238. 

O romantismo puro, como o francês e o alemão, não existiu em Portugal239. Mesmo 

assim, foi o romantismo francês, provavelmente pela sua latinidade, aquele que mais 

influenciou a nossa pintura, em vez do alemão, apesar do forte contacto que tiveram 

Meneses e Metrass com essa escola240.  

                                                           
230 Idem, pp. 460 e 503. 
231 Idem, p. 507. 
232 Diogo de Macedo – Sumário Histórico das Artes Plásticas em Portugal, p. 112.  
233 Diogo de Macedo -Visconde de Meneses. Lisboa, 1951, p. 13. Vd. igualmente Francisco Metrass e 
António José Patrício, pp. 3-4.  
234 Diogo de Macedo  - O século XIX..., p. 507. 
235 Diogo de Macedo  - Visconde de Meneses. Lisboa, 1951, p. 12. 
236 Diogo de Macedo  - O século XIX..., p. 507. 
237 Ibidem. 
238 Diogo de Macedo - Visconde de Meneses. Lisboa, 1951, p. 13. 
239 Diogo de Macedo – A arte nos séculos XIX e XX..., p. 362.  
240 Diogo de Macedo – O século XIX..., p. 503. 
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Através de ideias algo poéticas no seu subjectivismo como as anteriores, Diogo de 

Macedo cria uma teia de conceitos, pouco explicados e sistematizados, para definir o 

romantismo. Por conseguinte, foi devido ao “longo e convencional” academismo que 

não permitiu que se declarasse no seu preciso tempo o romantismo241. Julgamos ser esta 

afirmação lógica e desculpabilizante para o romantismo, que afinal deveríamos ter tido.  

Diogo de Macedo, por todas as características já enunciadas, afirma que a nossa pintura 

de meados do século XIX era um “romantismo naturalista”. A razão prende-se com a 

tendência para o sentimento nacional, lírico e pastoril das paisagens e pelos costumes do 

nosso povo, longe dos misticismos estrangeiros242, se se quiser, da componente 

fantasiosa que algum romantismo europeu, por vezes, apresenta. Esse conceito era, 

segundo o autor, visível na obra de Anunciação e de Lupi, artistas que se transformaram 

em “românticos-realistas” e que seriam precursores do naturalismo que triunfaria com a 

morte de ambos.243     

Foi o academismo e este romantismo naturalista que não permitiram as fases 

intermediárias entre o nosso sentimental e limitado realismo e o naturalismo que se 

adoptou cerca de 1880. O nosso romantismo e o nosso realismo, que dominaram o 

terceiro quartel do século XIX, foram deste modo tentativas precursoras do naturalismo 

definitivo. Este último aparece “num momento de reconquista das liberdades, que 

proporcionaria a diversidade de interpretações pessoais (...).”244 Apesar do sentimento 

realista, a pintura romântica apresentava ainda um certo convencionalismo na 

composição que era uma herança cenográfica do período académico245.  

De facto, algumas das opiniões de Macedo sobre a paisagem romântica permanecem 

ainda hoje no essencial intocáveis e de valor quanto à sua síntese: os artistas românticos 

não  concebiam as suas paisagens sem os aspectos pitorescos nas florestas ou junto dos 

rios, fossem eles personagens, animais ou objectos alheios ao mundo vegetal. Sempre 

existiu a preocupação de vivificar a paisagem, através de, por exemplo, animais, que a 

actualizavam. Os tipos populares eram igualmente fundamentais (pastores, varinas, 

saloios, feirantes, cenas de costumes com o povo), criando-se assim um culto folclórico.  

A luz era o “complemento emocional do cenário” e as horas escolhidas a de “luz 

                                                           
241 Idem, p. 521. Uma afirmação algo estranha, visto que o autor afirma que o academismo se iniciou com 
as obras da Ajuda (p. 473) e, na sua essência, todo o academismo é “convencional”.    
242 Idem, pp. 521.  
243 Idem, pp. 504 e 517. 
244 Idem, p. 522. 
245 Idem, p. 523. 
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poética”246, da luz prateada e dos poentes no Tejo247.  Toda esta construção mental 

decorria do lirismo e bucolismo presente nos artistas portugueses desde o início da 

nacionalidade, que sempre privilegiou os tipos populares e, particularmente, os pastoris. 

Deste modo, o sentimento da paisagem romântica foi facilmente explorada no seu 

sentido panteísta248. Convenhamos que esta característica se manifesta numa boa parte 

da história da nossa poesia, por exemplo, desde o clássico Menina e Moça de Bernardim 

Ribeiro, passando por Camões, cujas imagens poéticas da natureza, pacífica, imóvel, 

serena e perfeita, os pintores românticos não desdenhariam. 

Mas, com já referimos, a grande síntese de Diogo de Macedo sobre o romantismo é o 

seu livro póstumo Os Românticos Portugueses, no qual retoma algumas das suas ideias 

anteriores e sistematiza outras. Apesar de alguma falta de unidade interna, sem qualquer 

divisão em capítulos, talvez devido ao carácter póstumo de um texto ainda por 

estruturar, a obra contou com a colaboração de Manuel Mendes (1906-1969)249, 

essencialmente para a revisão do texto e para a pesquisa e apresentação de uma 

importante e vasta iconografia de pinturas e de desenhos destes artistas românticos, 

sendo algumas das reproduções a cores, embora a esmagadora maioria permanece a 

preto e branco, com era uso na época250.   

Nesta obra, Diogo de Macedo insiste no carácter panteísta ou no bucolismo pastoril em 

oposição ao “dramatismo patético”, apresentando-o como romantismo-naturalista251 e 

não sendo uma verdadeira escola252.  Em termos cronológicos, o autor é de opinião que 

o ano de 1850 marca o início do romantismo devido ao regresso a Portugal, vindo de 

Roma, Londres e Paris, nesse ano, do futuro visconde Luís de Meneses253. Foram 

Meneses e Anunciação os fundadores da nova pintura em Portugal254. 

Dos cerca de 30 pintores, incluindo os neo-românticos, foi talvez Metrass o verdadeiro 

artista romântico, por ter falecido muito novo, por ter estado no estrangeiro e pelos seus 

                                                           
246 Idem – A arte nos séculos XIX e XX... p. 374 e Os Românticos Portugueses. Lisboa, 1961,  pp. 108-
109. 
247 Idem - Os Românticos Portugueses. Lisboa, 1961,  p. 109. Vd. igualmente sobre a paisagem 
romântica o Sumário Históricos das Artes Plásticas em Portugal, p. 112.  
248 Idem -  A arte nos séculos XIX e XX..., p. 375. 
249 Vd. sobre este autor o catálogo Colecção Manuel Mendes. Lisboa, 2000. [A exposição sobre a 
colecção de artes plásticas de Manuel Mendes realizou-se no Museu do Chiado, entre 30 de Novembro de 
2000 e 22 de Fevereiro de 2001. 
250 São ao todo 99 estampas de pinturas (11 delas a cores e no texto 9 desenhos e 1 gravura) 
251 Diogo de Macedo – Os Românticos Portugueses. Lisboa, 1961, pp. 14-16. 
252 Idem, p. 22. 
253 Idem, pp. 12, 19, 43, 66. 
254 Idem, pp. 21 e 113. 
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quadros apresentarem “temas literário-históricos, dramáticos, patéticos e 

sentimentais.”255 

Mesmo não tendo sido o romantismo uma escola, na opinião de Diogo de Macedo, não 

há dúvidas de que o horizonte trágico e romântico para o autor termina nesta sua obra. 

Significativamente, o último nome a ser citado no estudo Os Românticos Portugueses é 

Soares dos Reis, na juventude um artista romântico, depois um criador de uma obra 

realista e no fim de “sublime idealismo plástico”256. Se os artistas neo-românticos 

foram, no seu imobilismo, pouco mais que decadentes, apenas o escultor soube pelo seu 

génio ultrapassar o naturalismo nascente 257. Tudo isso como que rompeu do 

romantismo, o qual se vê ultrapassado pelo génio e como que se completa fatal e 

ironicamente na morte mais romântica que se conhece: o suicídio.         

Finalmente, as monografias sobre os pintores românticos que Diogo de Macedo realizou 

complementam alguns dados interessantes acerca da sua visão do romantismo.  

A realização destas pequenas monografias deveu-se à sua acção como director do 

Museu Nacional de Arte Contemporânea. Esta foi talvez a vertente mais meritória da 

sua acção258. Diogo de Macedo realizou ainda um notável trabalho de inventariação e 

catalogação das obras existentes259, além de interessantes compras que realizou, como, 

por exemplo, o álbum de desenhos de Francisco Metrass. Introduziu igualmente novos 

critérios museográficos, criou um circuito que mostrava os vários sub-períodos 

sucessivos e separou os românticos dos naturalistas, valorizando estes últimos através 

do Grupo do Leão260.  

Certamente, não foi apenas a sua função de director que o fez escrever este conjunto de 

monografias, mas também a sua função de crítico e de teórico da arte naquela 

ambivalência gnoseológica que sempre lhe foi característica261.  

Com o próprio escreve, as monografia dos artistas românticos eram igualmente 

oportunas por se estar então próximo do centenário desse movimento no nosso país262. 

O seu objectivo com esses livros “singelos tomos de propaganda e revelação” - que no 

seu conjunto formariam uma catálogo ilustrado da colecção -, era procurar atrair o 

                                                           
255 Idem, pp. 20 e 110. 
256 Idem, p. 116. 
257 Idem, p. 117. 
258 Raquel Henriques da Silva – Do Museu Nacional de arte Contemporânea ao Museu do Chiado, in 
Museu do Chiado. Arte Portuguesa, 1850-1950, Lisboa, 1994, p. 18. 
259 Maria Isabel Noronha Falcão – op. cit., 1.º vol., p. 171. 
260 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 18. 
261 Idem, p. 174 
262 Diogo de Macedo – Miguel Lupi. Lisboa, 1952, p. 24. 
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público para o museu, para que este pudesse contactar directamente com as obras de 

arte. Pretendia-se igualmente convencer o público da utilidade de uma educação estética 

e que a arte era uma necessidade na vida263. Segundo Macedo, os livros de arte 

deveriam fazer-se mais com imagens do que com palavras, por conseguinte, apostou na 

reprodução de numerosas imagens de obras do acervo do museu, uma vez que através 

da visão se podia compreender a pintura “que por si só fala e explica tudo.”264  

Destinados ao grande público, o autor evitou transcendências especulativas de 

problemas que exigissem conhecimentos especiais, próprios de outros compêndios mais 

especializados265. Para a sua elaboração, Macedo escreveu introduções qualificadas, 

consequência de inventariações, investigações e memórias pessoais266 subjacentes a 

cada um dos artistas estudados e aos acontecimentos anedóticos dos mesmos, que 

humanizavam o discurso e lhe retiravam a erudição que o autor desejava evitar267.     

Dado o romantismo não ter sido uma escola homogénea, os artistas surgem separados 

nestes cadernos268. O director, crítico e teórico constata igualmente que entre todos os 

artistas desse período, apenas Anunciação e Lupi haviam sido convenientemente 

coleccionados no museu, estando os demais muito pouco divulgados, e a sua obra 

extraordinariamente dispersa269.  

Se Anunciação foi o chefe do romantismo, Lupi foi para Macedo o maior pintor do 

período romântico em Portugal270. Na sua opinião, depois de Sequeira foi, na história da 

pintura portuguesa, o maior mestre que antecedeu ao naturalismo271. Lupi foi 

essencialmente um retratista (cuja tradição remontava ao mítico Nuno Gonçalves) como 

fora Sequeira e seria Columbano272.   

Mas Lupi, o professor competentíssimo, foi também um revolucionário a par de 

Anunciação, porque ambos, em irreverência de escola, foram precursores do 

                                                           
263 Diogo de Macedo – Quatro Pintores Românticos..., p. 4. 
264 Idem, p. 3. Um pequeno texto com idênticas preocupações metodológicas já se encontra numa outra 
monografia de Diogo de Macedo - Miguel Lupi. Lisboa, 1947, p. [2]. 
265 Diogo de Macedo – Visconde de Meneses. Lisboa, 1951, p. [4], Esclarecimento da colecção 
“Cadernos de Arte”.  
266 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 18. 
267 Maria Isabel Noronha Falcão – op. cit., 1.º vol., p. 173. 
268 Diogo de Macedo – Francisco Metrass e António José Patrício, p. 4. 
269 Diogo de Macedo – Quatro Pintores Românticos..., pp. 4-5. 
270 Diogo de Macedo – Miguel Lupi. Lisboa, 1952, p. 4. No Sumário das Artes Plásticas em Portugal, 
Macedo considera Lupi e Meneses os maiores mestres do retrato, comparáveis aos artistas antigos e aos 
melhores mestres estrangeiros seus contemporâneos, pp. 112-113. 
271 Diogo de Macedo – Miguel Lupi. Lisboa, 1952, p. 23. 
272 Idem, p. 12. 



 100

naturalismo, que os seus discípulos praticaram273. Estes dois artistas e professores 

tiveram assim grande importância na formação dos seus alunos. Esta opinião de Diogo 

de Macedo foi pela primeira vez formulada por Monteiro Ramalho, como anteriormente 

já escrevemos.   

Anunciação e Cristino haviam sido inovadores na nossa pintura. Foram os primeiros e 

mais notáveis paisagistas e animalistas na arte portuguesa274. 

Apesar do problema da “escola” romântica, que sempre preocupou Macedo, este 

concede-lhe esse estatuto apenas por razões de “ordem interna do museu”275, por outras 

palavras, por razões de rotulagem.  

Curiosamente, Diogo de Macedo, enquanto director do museu, pretendeu transferir o 

seu núcleo romântico para o Museu Nacional de Arte Antiga276.   

Outra das suas sugestões era a de criar uma “Sala Anunciação” no Museu de Arte 

Contemporânea, onde estivessem presentes as suas obras, sobretudo uma colecção de 

pequenos quadros que o museu possuía277. Deste modo, distinguir-se-ia o artista de uma 

qualquer sala ou secção de “História da Pintura Romântica” na qual figuraria “como um 

qualquer simpático pequeno mestre”. A necessidade de uma sala dedicada ao chefe do 

romantismo tinha todo o sentido, porquanto as suas obras estavam extraordinariamente 

dispersas e foram sonegadas por colecções particulares. A este propósito, refira-se que o 

artista deve ter pintado cerca de quinhentos quadros278, contudo, os palácios nacionais e 

o Museu de Arte Contemporânea possuíam um razoável e muito válido acervo deste 

mestre. Na “Sala Anunciação”, ainda segundo Diogo de Macedo, exibir-se-iam as suas 

enormes qualidades de animalista e paisagista, o delicado pintor de flores e o sério, mas 

não notável, retratista. Impunham-se, ao lado das suas pinturas, a presença dos seus 

desenhos, com todas as suas excelentes virtudes279. Esta sala, a ser criada no Museu de 

Arte Contemporânea, seria uma espécie de prolongamento daquela outra já existente 

                                                           
273 Diogo de Macedo – Miguel Lupi. Lisboa, 1947, p. 6. 
274 Diogo de Macedo – João Cristino da Silva e Manuel Maria Bordalo Pinheiro... p. 16.  
275 Diogo de Macedo – Quatro Pintores Românticos..., p. 4. 
276 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 18. Diogo de Macedo pretendeu fazer a transferência do 
núcleo romântico para o MNAA “pela marcação histórica que passado um século ele já adquirira (...)”, 
uma vez que desejava que o MNAC se dedicasse à época modernista de novecentos. Com este objectivo, 
chegou a ter  algumas reuniões com o Ministério das Obras Públicas para construir um edifício para a arte 
moderna na Praça do Império, em Belém.   
277 Diogo de Macedo – Tomás da Anunciação... p. 12. 
278 Zacarias d’Aça – Thomaz José da Annunciação, O artista e o seu tempo, in  A Arte, Março de 1880, 
p. 34. 
279 Diogo de Macedo – Tomás José da Anunciação..., p. 24. 
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dedicada a Lupi (criada por Columbano quando foi director do museu entre 1914 e 

1927), funcionando ambas com precursoras das salas naturalistas. 

Uma outra ideia que Macedo apresenta é a criação de um “Museu do Romantismo” que 

apresentasse e resgatasse os quadros românticos. Naturalmente, com este museu poder-

se-ia igualmente estudar as obras aí expostas280. 

Lamentando, logo em 1946,  ser a pintura portuguesa ainda muito pouco compreendida, 

por ausência de uma completa e bem organizada galeria pública, Macedo sintetiza-a 

como uma época de brilho, mérito e de grandes revelações que honrava a tradição da 

pintura do século XVI. Sequeira e Portuense pertenceram ao século XIX, surgiram 

depois os académicos, com os seus dogmas, sucedendo-lhes os românticos 

revolucionários, superiores a estes, e com eles “o esplendor do idealismo” donde 

nasceria o naturalismo281. Foi graças ao ensino deste grupo de artistas, ao seu exemplo e 

à sua revolução que se deve o aparecimento do naturalismo e “a vitória da pintura 

presente.”282   

Finalmente, uma ideia surge numa das monografias, como que cristalizando todo o 

pensamento romântico de Diogo de Macedo: 

 

“O Romantismo na Arte Portuguesa foi deveras brilhante e de sentido revolucionário 
em favor de modernidades que merecem ser recordadas. Um dos seus principais 
benefícios foi o da reforma de métodos e orientações no ensino da Academia Real de 
Belas Artes, introduzindo ali o culto pelo estudo do natural e o desejo de buscar no     
ar-livre a inspiração dos escolares. Mas também, a par doutras preocupações nos 
princípios    das doutrinas importadas, o Romantismo com o seu apego ao pitoresco 
folclórico, levou os pintores a repararem nos usos e costumes portugueses, sendo eles os 
primeiros que, embora comprometidos num determinado convencionalismo, 
descobriram encantos no nosso povo e na paisagem da nossa terra.”283  
 
 
Um pouco mais à frente, Macedo escreve uma muito pungente ideia final: 
 
 
“A história da vida dos Artistas do Romantismo, aqueles «boémios sentimentais e 
orgulhosos, opulentos de sonhos e planeamentos», é na realidade um rol de infortúnios e 
de amarguras. Do sacrifício deles, porém, surgiu a glória da Arte.”284   
 
 

                                                           
280 Diogo de Macedo – Francisco Metrass e António José Patrício..., p. 14.  
281 Diogo de Macedo – Visconde de Meneses. Lisboa, 1946, p. 12.  
282 Idem, p. 13. 
283 Diogo de Macedo – Quatro Pintores Românticos..., p. 6 
284 Idem, p. 22. 
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Pouco romântico por comparação com outros romantismos europeus bem mais 

dramáticos o nosso suave romantismo nas artes plásticas podia sempre contar com um 

rol de desgraças pessoais dos artistas, que culminavam sempre na talvez mais eficaz 

invenção de Diogo de Macedo: o suicídio de Soares dos Reis, mais romântico talvez 

que os verdadeiros (?) românticos de que nos temos vindo a ocupar...   

 

3.7 Aarão de Lacerda e Fernando de Pamplona  

Aarão de Lacerda (1890-1947) escreveu poucas páginas dedicadas à arte do século 

XIX285; considerou Sequeira a encarnação do romantismo pelos seus impressionantes 

esboços e obras inacabadas, onde se detecta a “centelha do génio pela facilidade e 

riqueza inventiva, pelo sentido dramático e até musical de certos desenhos.”286 

Naturalmente que a “musicalidade” deste pintor é devedora do seu trabalho Beethoven, 

o primeiro romântico. Aarão de Lacerda, além de escritor, historiador, crítico e 

professor de Estética, História de Arte, no Porto e Coimbra, foi igualmente professor de 

história da música no Conservatório do Porto287 e discípulo de Leonardo Coimbra.  

Na geração romântica destaca Meneses e Lupi, os retratistas que elevaram esta arte a 

um nível bem alto. O primeiro, pleno de distinção e estilo; o segundo, pintor de temas 

históricos, também realista nos seus retratos psicológicos288.  

Para Lacerda, a pintura de Metrass perde-se no declamatório; enquanto em Anunciação 

já se observa o realismo da paisagem, posterior ao realismo no retrato, além de ter sido 

um importante animalista. Também Cristino procurou o ar livre e a cor local  mas o 

ponto culminante da paisagem atingir-se-ia com Pousão (que teria sido “um dos maiores 

artistas europeus se não tivesse morrido tão cedo”) e Silva Porto, “o grande paisagista” 

e  aquele que preparou um grupo de discípulos “contagiados pelo seu exemplo e pelo 

seu amor pela claridade e pela terra: Malhoa, Carlos Reis e Veloso Salgado.”289  

Quanto à escultura, literalmente Aarão de Lacerda salta de Machado de Castro e das 

escolas de Mafra e da Ajuda directamente para Soares dos Reis, Simões de Almeida e 

Teixeira Lopes290, esquecendo-se totalmente de todos os outros.   

                                                           
285 Aarão de Lacerda – A Arte em Portugal no Século XIX.  Separata do livro «Portugal». Lisboa, 1946. 
286 Idem, p. 385. 
287 Vd. Sobre a biografia de Aarão de Lacerda Grande Enciclopédia Portuguesa, vol. 14, pp. 500-501. 
288 Aarão de Lacerda –  op. cit., p. 385.   
289 Idem, pp. 385-386. Os pintores do século XX referidos por Aarão de Lacerda são Columbano,  
António Carneiro e Marques de Oliveira. 
290 Idem, pp. 383-385. 
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O discurso de Fernando de Pamplona (1909-1989) sobre o romantismo assemelha-se no 

essencial ao de Diogo de Macedo. Muito provavelmente este facto é consequência do 

convívio e da discussão entre eles, ambos membros da Academia de Belas Artes de 

Lisboa. Contudo, a formulação de Pamplona assume características de uma maior 

sistematização dos discursos291. Entre os pintores do romantismo, o autor começa por 

colocar os vários artistas académicos, com destaque para Fonseca, para depois concluir 

que a sua pintura romântica era afinal um mito, por ser filha do academismo. Na 

verdade, a pintura destes artistas desconhecia totalmente o ideal estético de Géricault e 

de Delacroix, limitando-se à cópia servil do academismo italiano. Os artistas era 

unicamente românticos no rótulo – sendo o seu romantismo de fachada292. Muito 

provavelmente para Pamplona este numerosos grupo que sucedeu a Sequeira “gigante a 

mover-se entre pigmeus”293 era demasiadamente fraco para ter pretensões a um capítulo 

ligado ao academismo. Mas os artistas alunos da Academia de Belas-Artes e da maioria 

desses mestres académicos e falsos românticos seriam os cultores do verdadeiro 

romantismo294. Entre estes artistas, destacavam-se o visconde de Meneses (pelo seu 

lirismo e pelas influências que recolheu em Roma, Paris, Londres, Edimburgo, 

Bruxelas, Amesterdão e Sevilha); Francisco Metrass (pela sua formação, composições 

históricas e dramáticas, violentas paixões, dores terríveis); José Rodrigues (sentimento, 

por vezes, ultra-romântico); Cristino da Silva, Leonel Marques Pereira, António José 

Patrício, Marciano Henriques da Silva, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, António Tomás 

da Fonseca, Joaquim Prieto, Isaías Newton, entre outros artistas da Academia do 

Porto295. 

Os percursos artísticos de Anunciação e de Lupi foram vistos como de transição, “o elo 

de continuidade” entre os artistas românticos e os realistas296. O primeiro regenerou a 

paisagem até ali eivada de convencionalismo297. Cristino da Silva nas paisagens tentara 

esporadicamente fixar a cor local, revelando-se estas ainda muito convencionais e  

cenográficas, nas contraposições de planos e nas fortes projecções de luz298. 

                                                           
291 De entre as obras numerosas obras de Fernando de Pamplona destaca-se o útil Dicionário de Pintores 
e Escultores Portugueses; Miguel Ângelo Lupi. Porto, 1948 e a sua principal síntese Um Século de 
Pintura e Escultura em Portugal (1830-1930). Porto, 1943. 
292 Fernando de Pamplona - Um Século de Pintura e Escultura..., p. 48. 
293 Idem, p. 18. 
294 Idem, p. 50. 
295 Idem, pp. 50-58. Os artistas da Academia do Porto referidos são: Tadeu Maria de Almeida Furtado, 
Joaquim Rodrigues Braga, João António Correia, Guilherme António Correia e Francisco José Resende.   
296 Idem, p. 63.  
297 Idem, p. 64.    
298 Idem, p. 54. 
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Anunciação, ao invés, conferiu-lhes “tons mais verdadeiros, toques mais fortes, 

atmosferas mais límpidas”, mas continuando ainda o conceito romântico de 

embelezamento do real299. Miguel Ângelo Lupi foi para Pamplona o grande mestre da 

composição e do retrato. Nesta tipologia pictórica, foi o seu maior cultor em todo o 

século XIX. Mesmo Columbano, seu “glorioso” discípulo, apesar de melhor pintor que 

o mestre, não o superou como retratista300. Além das máscaras de traços rigorosos, nas 

linhas sinuosas da fronte e na expressão dos olhos e dos lábios, o pintor, como retratista 

de excepção, conseguia captar “a centelha de alma” da “verdadeira humanidade.”301   

Além destes dois artistas, fizeram igualmente a transição entre o romantismo e o 

realismo, Alfredo de Andrade, José Ferreira Chaves, Luís Tomazini e Alfredo Keil, 

entre outros302.  

 Em 1880, depois da morte de Anunciação, Lupi era “um oásis no deserto” antes do 

aparecimento de Silva Porto e de Henrique Pousão303. 

Os românticos continuaram assim na historiografia a fazer a ligação entre o próprio 

romantismo e o realismo e impressionismo (a que se seguiu o naturalismo e o intimismo 

nas palavras de Fernando de Pamplona) e a explicar essa evolução, com dois dos seus 

maiores génios: Anunciação e Lupi.         

  

3.8 Dois historiadores americanos e uma outra exposição de desenho 

A herança da obra de Diogo de Macedo em nada se reflectiu nos escritos de dois dos 

mais importantes historiadores americanos que escreveram sínteses sobre a arte 

portuguesa: George Kubler (1912-1996) e Robert Smith (1912-1975). O primeiro,  cuja 

síntese é contemporânea dos escritos de Diogo de Macedo sintetiza o período de 1500 a 

1800. Após ter analisado a obra dos dois Vieiras e de outros artistas menores304, Kubler 

termina a arte portuguesa em Sequeira a quem dedica quatro páginas bastante 

entusiastas305. O pintor é retratado como alguém que recebeu influências de Rembrandt 

(como Raczynski havia escrito) e em cuja obra existem paralelismos com Goya. Os 

                                                           
 
299 Idem, p. 64. 
300 Idem, pp. 74 e 78.  
301 Idem, p. 77. 
302 Idem, pp. 72-74 e 79-80. Também são referidos António Joaquim Gonçalves Pereira e Manuel de 
Macedo. 
303 Idem, pp. 85 e seguintes. Se Lupi adoptou o realismo no retrato, Silva Porto “proclamou-o na 
paisagem” (p. 87)  
304 George Kubler e Martin Soria - Art and Architecture in Spain and Portugal and their American 
Dominions 1500-1800. Harmondsworth, 1959, pp. 344-345. 
305 Idem, pp. 345-348. 
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desenhos de Sequeira, de luz e sombra, antecipa os de Henry Moore no século XX! 

Finalmente o pintor português é descrito como um optimista, cuja fé num mundo 

melhor se expressava nas alegorias das vitórias, dos grandes feitos e apoteoses e 

triunfos de homens e ideias. Sequeira, com o seu poder persuasivo e evocação poética e 

musical, tem lugar entre Blake e Turner e como retratista iguala Ingres e como 

precursor do impressionismo difere de Goya306.   

Com semelhante descrição, tornava-se um pouco redundante continuar a história da arte 

portuguesa, encerrando-a de forma magnífica e colocando-a ao lado dos maiores vultos 

artísticos de todos os tempos.  

Menos favorável em relação à escultura, Kubler naturalmente encontra em João José de 

Aguiar o derradeiro e digno artista que aprendera com outro célebre artista mundial, 

Canova307.   

Robert Smith, fazendo a sua síntese também de 1500 a 1800, revela que, depois de 

Vieira Portuense, “apostle of the romanticism”, surge Sequeira, o maior pintor 

português a par de Nuno Gonçalves, cujas últimas obras já são românticas e nas quais se 

detectam as sempre referidas influências de Rembrandt, Blake, Ingres e Goya308. A 

pintura portuguesa termina neste pintor que no Salon de 1824 competiu com Delacroix, 

Géricault, Lawrence, Prud’hon e o barão de Gros, ganhando um prémio pelo seu célebre 

quadro Morte de Camões.  

Relativamente à escultura, Smith ultrapassada a fronteira temporal de 1800 referindo 

que após os contributos neoclássicos de Aguiar, Faustino José Rodrigues e Barros 

Laborão, apenas no século XIX houve dois nomes comparáveis a Chantrene e a 

Machado de Castro: Soares dos Reis e o seu discípulo Teixeira Lopes309.   

No essencial, para o século XIX os dois historiadores americanos seguem o pensamento 

de Reynaldo dos Santos e o seu L’Art Portugais de 1949.   

Infelizmente, os dois historiadores não avançando pelo século XIX dentro, privaram  a 

historiografia da arte nacional de uma visão diferente e estrangeira, quase sempre 

interessante, rica, imprevista pelas suas contexualizações com a arte de outros países. 

Kubler e Smith deixaram assim para os teóricos e historiadores nacionais o romantismo 

nacional, numa visão que teve tanto de óbvio como de verdadeiro. Marcando o ano de 

                                                           
306 Idem, pp. 347-348.  
307 Idem, p. 196. 
308 Robert Smith – The Art of Portugal. 1500-1800. London, 1968, pp. 207-208. 
309 Idem, pp. 193-194. 
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1800 (claramente uma data artificial), os dois historiadores nacionais limitaram-se a 

percorrer e a finalizar o “arco clássico” português. 

A propósito destes dois autores, registe-se que um outro historiador estrangeiro, o inglês 

Nicholas Turner quando organizou uma importantíssima exposição de Desenhos de 

Mestres Europeus em Colecções Portuguesas em 2000, terminou a “escola Portuguesa” 

igualmente em Sequeira310. Não explicando as suas opções metodológicas, adivinha-se, 

pelas suas palavras, algumas razões para finalizar em Sequeira. Tratar-se de uma 

primeira exposição inicial, com intenções de chamar a atenção de especialistas e do 

público interessado. Igualmente, pretender-se dar a conhecer a um público mais vasto  

alguns desenhos de autores portugueses. Com este objectivo, Nicholas Turner menciona 

que os dois Vieiras e Sequeira conheceram alguma notoriedade no seu tempo, 

especialmente na Inglaterra. Dos três artistas, Sequeira é o mais notável e como 

desenhador “possui inquestionável estatura internacional.”311 Assim descrito, este artista 

é “sem dúvida o melhor desenhador figurativo da arte portuguesa”: a sua capacidade 

inventiva era prodigiosa como a também a gama e a variedade de tratamento dos seus 

desenhos312. Apesar do seu talento artístico extraordinário, Sequeira continuava a ser 

um desconhecido fora de Portugal313, pelo que esta exposição visava repor toda a justiça 

e além disso terminava apoteoticamente, com as suas espantosas criações artísticas. Os 

pobres românticos que se lhe seguiram ainda podiam esperar.           

  

 

3.9 José-Augusto França: a visão apaixonadamente crítica e a fatalidade do 

romantismo    

Após os trabalhos marcantes de Diogo de Macedo sobre o romantismo em Portugal, 

coube a José-Augusto França a tarefa de sistematizar a arte deste período de acordo com 

as normas do trabalho científico (com notas, bibliografia, índices e cronologias, que o 

crítico e escultor, mais guiado pela sua intuição, nunca aplicou), com a novidade de a 

contextualizar no seio da sociedade portuguesa de oitocentos, fruto da  preferência do 

autor pela sociologia da arte314.  

                                                           
310 Vd. O catálogo da exposição: Nicholas Turner – Desenhos de Mestres Europeus em Colecções 
Portuguesas. Lisboa, 2000, pp. 232-281. 
311 Idem, p. 11. 
312 Idem, p. 262. 
313 Ibidem. 
314 Dos numerosos trabalhos de José-Augusto França salientam-se os seguintes nos quais o autor estuda a 
arte romântica portuguesa: A Arte em Portugal no Século XIX, 2 vols., Lisboa, 1990 (1ª ed. 1967); O 
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O romantismo para o autor tem sido uma espécie de lugar primordial a que quase 

sempre volta na sua longa e produtiva carreira de historiador. Algumas das suas ideias 

essenciais sobre o romantismo já as descrevemos na Introdução deste trabalho. Em 

termos de artes plásticas, alguns dos seus pontos de vista decorrem das leituras 

anteriores de Diogo de Macedo, como, por exemplo, tratar o romantismo propriamente 

dito, quando este não se apresentava como um movimento ordenado sob uma 

consciência comum e com um programa organizado315. Por outro lado, a cronologia da 

pintura portuguesa revela um atraso significativo face à cronologia europeia, nos anos 

50-60 já a Europa não era romântica316.  Na divisão da pintura, o historiador sistematiza 

a pintura em quatro categorias: paisagem, costumes, histórica e retrato.   

José-Augusto França analisa ainda cada um dos protagonistas deste movimento, como é 

seu hábito, valorizando, por vezes, e desvalorizando, frequentemente, as suas 

características estéticas e formais e os seus diversos percursos artísticos.  

Anunciação era um homem de vocação limitada e simples autoditacta de evolução 

linear317, foi sempre aquilo que no início demonstrou. Foi um artista de vocação restrita, 

sensível e fechado consigo, com um papel na pintura nacional desproporcionado para o 

petit-maître que foi, especialista dum género menor “em que não teve rival, nem razão 

para o ter.”318 “Pintor tímido, homem tímido”, uma espécie de pai tranquilo da 

revolução romântica, sempre dentro dos limites da conveniência319. Só mesmo em 

Portugal para isto acontecer, remata ironicamente o historiador! Na sua pintura, tudo era 

cenário no seu “alindamento convencional” e só os animais mereciam a sua apaixonada 

atenção320. Os seus animais eram, de acordo com a sua sensibilidade muito lusa, 

profundamente domésticos ou rústicos, e não as feras de Delacroix ou os cavalos 

corredores de Géricault321. Da cópia das estampas, Anunciação passara para a pintura do 

                                                                                                                                                                          
Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999 (1ª ed. de 1974), e as suas entradas no Dicionário de Pintura 
Universal, vol. III, Pintura Portuguesa. Lisboa, 1973; mais recentemente O Pombalismo e o 
Romantismo. Lisboa, 2004. Além destes trabalhos de fundo, são também importantes alguns dos seus 
ensaios e comunicações, como, por exemplo: Seis Imagens do Mundo Fontista in Estética do 
Romantismo em Portugal. Lisboa, 1974, pp. 253-257; Condições socioculturais do Romantismo em 
Portugal, in Almeida Garrett. Um Romântico, um Moderno, vol. II, Lisboa, 2003, pp. 139-148 e ainda 
uma série de ensaios compilados no livro (In)definições de Cultura. Lisboa, 1997. Relevante é ainda a 
sua última lição Do Romantismo 1824, Antes e Depois. Lisboa, 1994 e História da Arte Ocidental 
1780-1980. Lisboa, 1987. 
315 José-Augusto França – A Arte em Portugal no Século XIX, vol. I, Lisboa, 1990, p. 259. 
316 Idem, p. 293. 
317 Idem, p. 263. 
318 Idem, p. 264. 
319 Idem -  O Romantismo em Portugal, p. 227.  
320 Idem – A Arte em Portugal..., vol. I, p. 263. 
321 Idem – Perpectiva Artística da História do Século XIX Português, in (In)definições de Cultura, p. 93. 
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natural corrigida no atelier, revelando uma experiência visual apenas empírica, com 

limitada cultura visual e formação intelectual. O pintor ficou em Lisboa, enquanto 

alguns dos seus colegas viajavam para o estrangeiro322.  

Apesar da crítica excessiva, José-Augusto França confirma, mesmo assim, uma 

apreciação positiva feita por Zacarias d’Aça: o desenho a carvão e o uso das velaturas 

sépia eram interessantes no contexto da obra de Tomás da Anunciação323.   

A produção de Cristino da Silva é irregular e está presa aos processos de Anunciação. O 

seu talento não chegou onde o trabalho, o estudo e a informação fizeram falta. Salvou-se 

a sua emblemática obra Cinco Artistas em Sintra324. Romanticamente, França entende 

que o pintor, mais do que vítima do meio, foi antes vítima de si mesmo. A sua biografia 

algo atribulada e o feitio difícil, terminando na habitual loucura, mais adensaram estas 

cores que o historiador logo sublinha e aproveita. 

Na pintura de costumes, faz o elenco dos principais pintores, referindo a produção de 

José Rodrigues, criador de uma “galeria de tipos confrangedores, onde o romantismo se 

casava com uma observação pertinaz, de penetração realista.”325 Leonel Marques 

Pereira, o mais fecundo artista da pintura de costumes, fez graciosas pinturas como 

bilhetes-postais, mas sem imaginação de pintura326. Manuel Maria Bordalo Pinheiro 

pintou pequenos quadros histórico-anedóticos327, mas no essencial era um “medíocre 

pintor de género”328, ainda por cima funcionário público.        

De todos os artistas românticos José-Augusto França valoriza Francisco Metrass e a sua 

pintura histórica por diversas razões. Em primeiro lugar, por este artista ter ido estudar 

para o estrangeiro, sobretudo para Paris, tirocínio esse que trouxe para Lisboa e que aqui 

conheceu algum desenvolvimento329. Com a sua estada na capital da França surge pela 

primeira vez Paris no horizonte artístico nacional330 como um valor bem definido e 

entendido. Depois, avalia, e bem, que o percurso de Metrass além de pictórico é 

narrativo e histórico, algo que os românticos muito apreciavam e que o próprio José-

Augusto França, também ele um romancista, não deixa de elogiar. Também a biografia 

                                                           
322 Idem -  O Romantismo em Portugal, p. 228.  
323 Idem – A Arte em Portugal..., vol. I, pp. 262-263. Vd. A este propósito Zacarias d’Aça – Thomaz 
José da Annunciação, O artista e o seu tempo, in  A Arte. A importância da sépia e do carvão está 
descrita em Outubro de 1979, p. 149 e em Fevereiro de 1880, p. 24, respectivamente.    
324 Idem, p. 267. 
325 Idem, p. 270. O autor refere a obra mais divulgada de José Rodrigues: O Cego Rabequista. 
326 Idem, p. 269. 
327 Idem, p. 272. 
328 Idem – O Romantismo em Portugal, p. 225. 
329 Idem – A Arte em Portugal..., vol. I,  pp. 274-275.  
330 Idem, p. 274. 
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de Metrass adensava as cores sempre românticas: o seu carácter mórbido e a tuberculose 

que o minava  levou-o a uma temática melancólica, de sofrimento e de morte331. O 

pintor viveu primeiro um sonho místico e depois um longo pesadelo, definindo “um 

perfeito circuito romântico: o mais completo de todos, dentro da pintura nacional.”332 

Como é normal e romântico, as suas obras maiores Só Deus! e Camões na gruta de 

Macau ficaram isoladas, apesar de imagens poderosas, simbólicas de uma situação 

“absurda.”333 Impressionava sobretudo a José-Augusto França a solidão de Metrass, no 

meio dos seus colegas334, um outro indelével tique romântico... Até a sua estada em 

Paris foi entendida o primeiro sacrifício ao mito dessa cidade, repetido posteriormente 

por numerosos artistas nacionais ao longo do século XIX335. Nessa cidade, Metrass, 

ainda por cima jovem, teve a possibilidade de ver as luzes da famosa urbe336, o que 

constituiu para ele um profundo choque337.  

Em Meneses, o criador do retrato verdadeiramente romântico, detecta-se a busca do 

indivíduo, pelo sentimento de discreta melancolia que subtilmente o anima e define338. 

Melancolia que é, recordemos, uma das categorias mais marcantes do nosso 

romantismo, que se observa ao longo de toda a obra de Almeida Garrett como apontou 

Teófilo Braga. 

Na escultura, é referido o nome de Vítor Bastos, sobretudo a sua situação de aluno 

irreverente, mais do que como escultor, com algum mérito superior ao dos seus metres 

na academia, mas com uma produção escultórica que pouco entusiasma José-Augusto 

França339.  

Diferente é a visão que o historiador tem de Miguel Ângelo Lupi, entendido como o 

retratista por excelência do fim do romantismo que melhor registou a sociedade onde 

estava inserido340. Lupi mais do que romântico é já um realista, pelos seus retratos 

psicológicos e não biológicos ou sentimentais341. Os seus retratos são “excelentes” 

durante a década de 70342, de realismo firme, com excelente técnica de acordos 

                                                           
331 Idem, p. 277. 
332 Ibidem. 
333 Idem, p. 278. 
334 Ibidem. 
335 Idem – A Arte em Portugal..., vol. II, p. 367. 
336 Idem, p. 364. 
337 Idem, p. 370. 
338 Idem - A Arte em Portugal..., vol. I, p. 284 e O Romantismo em Portugal, p. 350. 
339 Idem - A Arte em Portugal..., vol. I, pp. 288-289. 
340 O Romantismo em Portugal, p. 496. 
341 Idem – A Arte em Portugal...,vol. I, p. 441. 
342 Idem, p. 444. 
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sensíveis de tons343, como se observa numa tela sempre referida, A Mãe do Dr. Sousa 

Martins, e sobretudo no Duque de Ávila, pela carga sociológica e caricatural que José-

Augusto França pretende ver e que desenvolve amplamente a propósito deste último. O 

entendimento da acção de Lupi deriva no essencial daquilo que Macedo e Pamplona já 

haviam defendido, mas o seu protagonismo é agora contextualizado na sociedade 

portuguesa de oitocentos.     

Excluindo naturalmente Lupi, José-Augusto França faz um balanço desta geração de 

artistas pouco abonatório e simpático. Convictos de uma razão nova, mas mal 

estruturada, esta geração criou o romantismo possível. Um “romantismo sentimental” 

que se mostrou “arredado de dois planos emotivos mais profundos, da Natureza, tomada 

consigo própria, como fonte de lirismo, e da efabulação dramática gerada numa 

concepção da história e da lenda.”344  Metrass foi o caso e um artista isolado e a demais 

pintura histórica uma tentativa e um malogro,  como tentativas também foram as acções 

de Anunciação e de Cristino345, mesmo com alguma tendência realista346. 

Após as promissoras obras de Vieira Portuense e de Sequeira, cumpriu-se mal o 

romantismo meio século depois. Para o historiador, “faltou-lhe liberdade e imaginação, 

tal como lhe faltou religiosidade e cultura literária.”347 Uma vez mais, como tantas 

vezes na historiografia da arte nacional, a sombra de Sequeira agigantava-se 

extraordinariamente diante da geração dos nossos artistas românticos. Este facto está 

aliás bem expresso na última lição do professor França, com o título Do Romantismo 

1824, Antes e Depois348.  

A maioria dos artistas desta geração romântica foram, desta maneira, pouco 

interessantes e estimulantes. Mesmo recorrendo à paisagem do cenário de Sintra (e que 

cenário!) “não ganharam decerto inspiração maior, que nunca tiveram.”349 

A arte portuguesa, para José-Augusto França, tal como a sociedade que falhou a sempre 

sonhada revolução industrial (como já referimos em Fernando Pessoa), foi romântica, 

                                                           
343 Idem – O Pombalismo e o Romantismo. Lisboa, 2004, p. 100. 
344 Idem, – A Arte em Portugal...,vol. I, p. 292. 
345 Ibidem. 
346 Idem, p. 293. 
347 Idem, p. 292. 
348 José-Augusto França – Do Romantismo 1824, Antes e Depois. Lisboa, 1994. A lição foi proferida no 
dia 16 de Novembro de 1992 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. Nessa lição foi feita uma longa reflexão em torno do romantismo internacional, surgindo a figura 
de Sequeira nesse ano mítico de 1824, com o seu quadro Morte de Camões. (pp. 43-45) Dos românticos 
portugueses, nem uma palavra, excepção feita para Metrass e para a sua obra Só Deus! (pp. 48-49) Este  
quadro é “uma pintura única de seu teor na arte portuguesa, pouco dada à declamação” além de ter “uma 
boa média internacional.” (p. 48) 
349 Idem – Condições socioculturais do Romantismo em Portugal... p. 146.  
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“por exclusão de partes e à míngua de definição mais apropriada350. As fontes do nosso 

romantismo foram estrangeiras, foi quase sempre assim na história da arte portuguesa e 

um dos “motores estrangeiros” dentro da nossa sociedade D. Fernando II,351 

personalidade sempre presente, e muito bem, nas explicações sociológicas e de 

mecenato descritas exaustivamente pelo historiador. O rei foi cliente de Anunciação e 

de Silva Porto352. O século foi assim uma época, como tantas outras, de dependência 

cultural353. 

O século XIX romântico e estrangeiro dir-se-ia que viveu no domínio das artes plásticas 

em parte fora do tempo e do espaço ao nível da produção e do consumo. Numa situação 

em que a cultura artística sempre foi bastante incipiente354. 

No seu último trabalho sobre o século XIX, José-Augusto França retoma o tema do 

romantismo, colocando-o como uma verdadeira macro-estrutura que cobre todo esse 

século em Portugal. O romantismo é a sua referência estética, do romantismo 

camoneano, de Sequeira e de Garrett, passando pelo romantismo de encenação histórica, 

de Portuense a Veloso Salgado, depois pelo romantismo da paisagens e das gentes, 

desde Anunciação e Leonel a Silva Porto e Malhoa, com as sua desinências   

naturalistas e realistas. O romantismo também está presente no inevitável Desterrado e 

na obra dos irmãos Bordalo Pinheiro, nos “costumes patuscos da pátria e nos quadros 

nocturnos”. Até a arquitectura e o urbanismo são românticos, do teatro D. Maria II 

(apesar de palladiano), ao castelo da Pena a terminar nos luxos das Avenidas da 

Liberdade e dos Aliados355.   

Como se imagina, mais tarde, o naturalismo sucedeu ao romantismo, sem qualquer 

revolução, numa pacífica rendição de gerações e, ao desaparecido chefe Anunciação, 

surgiu imediatamente o chefe Silva Porto356, que não conseguiu fazer vencer a 

paisagem, voltando-se, como Anunciação, para o habitual e pacífico animalismo357. O 

                                                           
350 Idem – A Arte em Portugal..., vol. II, p. 365. 
351 Idem, p. 371. 
352 Idem, p. 365. 
353 Idem, p. 372. 
354 Idem, p. 372-374. 
355 Idem - O Pombalismo e o Romantismo. Lisboa, 2004, p. 9, Prefácio. A estrutura deste livro divide-se 
em duas partes: O Pombalismo e o Romantismo. Neste último assinalamos os capítulos “A pintura de 
paisagem e “A pintura histórica e o retrato”, pp. 93-100. Esta obra de síntese e vocacionada para a grande  
divulgação, tem no seu prefácio um texto mais interessante, pela sua visão de conjunto, não aplicando as 
grandes divisões do Romantismo (1835-1880) e do Naturalismo (1880-1910)  presentes na obra  A Arte 
em Portugal no Século XIX e ultrapassando o ano de 1880, limite mais ou menos definido no livro O 
Romantismo em Portugal.  
356 Idem - A Arte em Portugal..., vol. II, pp. 365-366. 
357 Idem - Perpectiva Artística da História do Século XIX Português, in (In)definições de Cultura, p. 93. 
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desejo “romântico” dos paisagistas e os costumes populares, trabalhados por 

Anunciação e pelos seus colegas, tiveram imenso êxito e mantiveram-se por quase cem 

anos, através do naturalismo até ao século XX. Finalmente, o nosso romantismo 

apresentou um sentido pouco definido, ecléctico e algo incaracterístico358.         

Na visão profundamente desapaixonada, excessivamente crítica e talvez mesmo um 

pouco romântica no seu fatalismo pessimista, José-Augusto França conclui que em todo 

o século XIX se processaram vários mal-entendidos em forma de círculo vicioso. Os 

artistas, desde Francisco de Holanda, para não dizer desde sempre, nunca intervieram 

estruturalmente na vida de nação. Apenas Pombal, com o seu pombalino normalizou e 

estruturou, pelo urbanismo e arquitectura, a vida portuguesa. Nada de semelhante se 

passou no século XIX359.  

A conclusão de que os artistas pouco intervieram na sociedade é válida para o nosso 

país mas também para muitos outros. Provavelmente, tal facto deveu-se a que quase 

sempre o país, de limitados recursos, teve que pensar mais em termos pragmáticos, 

deixando-lhe pouco tempo e posses para pensar e especular em termos artísticos. 

A derradeira conclusão do século XIX é a seguinte: 

    

“Nenhum artista, arquitecto pintor ou escultor, então surgiu que, pela profundidade da 
sua criação, sistema original de signos, novo esquema de pensamento ou de 
sensibilidade, pudesse contribuir para tal alteração. E se isso explica o anacronismo da 
arte nacional, em função da arte francesa, então paradigmática, sem dúvida que isso 
influi essencialmente no próprio anacronismo em que a vida portuguesa se processou, 
no período que alongadamente inquirimos. A herança que dele recebemos, agora melhor 
a podemos entender, à luz das suas artes – que, assim confusas, paradoxais e medíocres, 
tão triste ideia inevitavelmente nos deixam.”360  
 
 

Considerando este trecho, somos tentados a reflectir e a rebater se valerá a pena 

comparar a nossa produção artística com a de outras realidades, com a de outros países. 

Não será, desde logo, pouco romântico desnacionalizar o nosso romantismo face ao 

europeu e compará-lo logo com o francês? Pouco sentido haverá em criar uma espécie 

de ranking, porquanto a tarefa será sempre inglória e passível de interpretações diversas 

de acordo com os diferentes jurados. Portanto, julgamos não estar a cometer qualquer 

sacrilégio ao afirmar que se Portugal apresenta uma triste figura face à França do século 

                                                           
358 Idem – Romantismo, in Dicionário de Pintura Universal, vol. III, Pintura Portuguesa p. 359.  
359Idem - A Arte em Portugal..., vol. II,, pp. 378. 
360 Ibidem 
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XIX, podemo-nos interrogar que figura tinha a França face a Portugal nos séculos XV e 

XVI?  

Uma certeza podemos ter: o nosso romantismo (mesmo que este seja “romantismo”, por 

falta de melhor designação), pouco estruturado, programático, caótico, fruste, triste e 

tímido foi o que tivemos e não vale a pena ter vergonha dele. Melhor, e mais 

estimulante, será estudá-lo, questioná-lo e descobri-lo. Continuando aquilo que José-

Augusto França tão bem começou, quase de certeza que teremos uma outra visão do 

conjunto, como se de uma paisagem se tratasse.       

 

3.10 Histórias da Arte e exposições recentes 

O legado de José-Augusto França marcou indelevelmente o panorama historiográfico  

das artes plásticas do romantismo até aos dias de hoje. No entanto, antes de 

descrevermos a situação presente, é de elementar justiça fazer breves referências a dois 

autores que se debruçaram sobre o período artístico que temos vindo a estudar.  

O primeiro é Flórido de Vasconcelos (1920) que sumariza os artistas românticos, 

seguindo, no essencial, as sempre inquestionáveis informações e ideias de Diogo de 

Macedo. Depois de fatalmente elogiar os dois pintores que eclipsaram todos os demais: 

Portuense (infelizmente de vida curta para o seu talento) e Sequeira (o pintor elegante 

parecido com Ingres e com uma luz e cor próxima de Goya, mas sobretudo o notável 

desenhador, profundamente sensível e de admirável facilidade), surge Anunciação que, 

nas sua opinião geral pouco entusiasta quanto a este grupo de artistas, foi um paisagista 

“apreciável”361.  

A propósito da pintura de paisagem, Vasconcelos demonstra mesmo que os românticos 

não deixaram obras apreciáveis, excepção feita a Anunciação (um dos raros artistas que 

tentou a sua renovação, afastando-se dos vários convencionalismos),  Cristino e 

Meneses362 (este último, algo estranhamente em nossa opinião). Os grandes paisagistas, 

após esta geração, foram Alfredo de Andrade, Alfredo Keil, Silva Porto, Pousão, Artur 

Loureiro, Malhoa, Condeixa, Veloso Salgado, etc.363      

                                                           
 
361 Flórido de Vasconcelos – História da Arte em Portugal. Lisboa, 1972, p. 110. Cristino foi o outro 
fundador da pintura de paisagem. Metrass foi o pintor dos temas mais dramáticos da história pátria e 
Meneses o mais elegante pintor de retratos da sua época, p. 111.  
362 Flórido de Vasconcelos – Pintura de Paisagem, in Dicionário da Pintura Portuguesa, Lisboa, 1973, 
p. 304.  
363 Ibidem. 
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Descrevendo muito sumariamente os restantes pintores do grupo romântico, detém-se 

um pouco na obra de Lupi que, como pintor histórico, era “um enfadonho académico”, 

mas que produziu autênticas obras-primas de verismo psicológico nos seus retratos,  

pintados com uma riqueza de matéria admirável364.  

Também Alfredo Betâmio de Almeida (1920-1985), pedagogo e professor de artes 

visuais nos liceus, escreveu um pequeno texto sobre a pintura romântica portuguesa 

incluído numa bem conseguida e útil colecção de diapositivos subordinada ao mesmo 

tema365. O autor, uma vez mais, remete o seu discurso para Diogo Macedo366, contudo 

considera que o romantismo surgiu com a revolta dos alunos em 1844 e que terminou 

em 1880, com a exposição de Silva Porto na Sociedade Promotora. A 

institucionalização do romantismo na Academia data de 52, quando Anunciação foi 

nomeado professor substituto da cadeira de paisagem. Na sua opinião, a vida destes 

pintores, por vezes, “fortemente tocada de desânimos e obstinada luta”367, caracterizava-

se por uma visão romântica em tudo semelhante à apresentada por Macedo.  

O aspecto mais importante a reter neste texto de Betâmio de Almeida é o de considerar 

que “todos os nossos grandes pintores românticos foram artistas de muito saber 

técnico.”368 Como pintor e professor de artes plásticas, o autor sublinha a qualidade 

técnica deste grupo de artistas: Anunciação realizou obras de qualidade extraordinária; 

Meneses foi um pintor europeu que realizou no retrato da sua esposa o expoente maior 

da pintura romântica; Lupi, um extraordinário pintor de retratos; Resende, um artista de 

técnica segura; Marques Pereira, de assinalado valor369.  

                                                           
364 Flórido de Vasconcelos – História da Arte em Portugal,  p. 111. 
365 Betâmio de Almeida – Pintura Romântica Portuguesa in Pintura Romântica Portuguesa [Colecção 
de diapositivos] editada actualmente pela Universidade Aberta. A produção e realização são 
originalmente do Instituto de Tecnologia Educativa, de 1986. A colecção compreende 36 diapositivos de 
excelente qualidade fotográfica, acompanhados pelo referido texto e por um completo índice dos 
diapositivos (autoria, nome do quadro, técnica, dimensões, ano e proveniência). Refira-se igualmente que 
esta colecção de imagens utiliza as mais significativas pinturas existentes nos Museus de Arte 
Contemporânea, Soares dos Reis e Aveiro.  
A importância deste conjunto de diapositivos é grande, por ser a única que julgamos existir  no nosso 
país, mas também porque, como é sabido, os museus nacionais pouco ou nada investem em imagens para 
serem vendidas ao público de peças das suas colecções. Pensamos mesmo que a ideia de produzir esta 
colecção de diapositivos possa ter sido da responsabilidade do próprio Betâmio de Almeida, devido ao 
seu inegável interesse pela pintura deste período.   
366 Betâmio de Almeida – Pintura Romântica... p. 3, nesta página existe um trecho de Diogo de Macedo - 
O século XIX, in Reynaldo dos Santos, História da Arte em Portugal, vol. III, Porto, 1953.   
367 Idem, p. 7. Antes dos pintores românticos, Betâmio considera Vieira Portuense, pelo seu interesse na 
cor, um pintor pré-romântico; e Sequeira, pelo vigor objectivo de alguns dos seus desenhos, lembra desde 
logo a arte naturalista da segunda metade do século XIX. (p. 5)     
368 Ibidem. 
369 Idem, pp. 7-10. De todas as pinturas românticas, Betâmio de Almeida considera ser o retrato da 
Viscondessa de Meneses “o expoente maior” da pintura romântica e “um documento excepcional de 
elegância pictórica, timbre da arte romântica.” (p. 8). 
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Com este pequeno texto, são sublinhadas as qualidades técnicas e pictóricas destes 

artistas, que consideramos de toda a justiça registar, e que já se encontra em Armando 

de Lucena.  

A propósito de professores de desenho, consideramos pertinente assinalar uma pequena 

nota gráfica interessante acerca de um dos “clássicos” compêndios de desenho dos anos 

50 para o 3.º ciclo do ensino liceal, da autoria do professor António Ribeiro Carreira370. 

Depois de apresentar o programa de desenho geométrico para o 6.º ano, segue-se o 

capítulo dedicado ao desenho à vista, para o 6º. e para o 7.º anos. Com o objectivo de 

explicar e ilustrar as diversas técnicas de desenho, António Carreira publica uma série 

de desenhos a cores da sua autoria, mas igualmente reproduções coloridas de alguns dos 

melhores mestres portugueses e estrangeiros, a saber, e pela ordem do livro: Vieira 

Portuense, Sequeira, Anunciação, Géricault, Rembrandt, Dürer, além dos menos 

conhecidos Maria Sibylla Merian, John J. Audubon e Franz Théobald Horny371.  

O pintor romântico português é apresentado como artista de grande probidade, com 

relevo na nossa pintura como pintor animalista. O desenho a lápis de um Boi (da 

colecção do Museu Nacional de Arte Contemporânea) tem uma pequena legenda, na 

qual o António Carreira salienta o seu interesse didáctico, com alguns pormenores 

unicamente esboçados, enquanto outros, nitidamente acabados, deixam adivinhar o 

modo de execução.  

Parece claro que a abordagem a um significativo número de desenhos se queria 

plasticamente rica e diversificada no interior do manual escolar e, ao mesmo tempo, 

pretendia-se conferir-lhe uma inegável função pedagógica. Além de bons livros no seu 

aspecto técnico e científico, também continham uma grande preocupação pela vertente 

estética.  

Como já escrevemos atrás, é fundamental a herança de Diogo de Macedo e de José-

Augusto França, como se constata nas duas das mais recentes histórias da arte 

portuguesa.  

                                                           
 
370 António Carreira – Compêndio de Desenho (Para o 3.º Ciclo do Ensino Liceal). Lisboa, 1953. A 
primeira edição deste livro é de 1953, utilizámos a 2ª ed. de Lisboa, 1972. Este manual foi aprovado 
oficialmente como livro único em 1960, vd. Alfredo Betâmio de Almeida – O Desenho no Ensino 
Liceal. Lisboa, 1960, p. 28. Para Betâmio de Almeida o compêndio de António Carreira era “uma obra 
digna de quem punha, nos trabalhos que realizava, o maior método, um inexcedível interesse e uma 
incontestável competência.” (p. 28)    
371 Idem. Todos os desenhos são reproduzidos a cores. Maria Sibylla Merian (1647-1717) foi uma pintora 
alemã de animais e de aves, além de miniaturista e de gravadora;  John J. Audubon (1785-1851), um 
ornitologista americano que também desenhava e ilustrava; e Franz Théobald Horny (1798-1824), pintor 
alemão, principalmente de paisagens. 
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Na História da Arte em Portugal (1986), a sua autora, Regina Anacleto372, considera 

que o romantismo eclodiu na exposição de 1843, através da pintura de paisagem e de 

costumes373. A objectivação dos artistas resultou mais do amor do que do sonho, 

revelando-se sempre sob a forma naturalista374. A nossa pintura romântica surge isolada, 

tímida, incerta, sem programa ou escola, como sempre defendera Diogo de Macedo. A 

pintura não ultrapassou o pitoresco e um discreto sentimentalismo, garantido pelos 

costumes de um país profundamente fechado e atrasado375.  Apesar destas asserções, 

Regina Anacleto afirma, sem quaisquer complexos provincianos, ser essa a pintura 

romântica que temos e não outra, logo, torna-se forçoso estudar aquilo que 

possuímos376, em vez de nos desculpabilizarmo-nos, como quase sempre fazemos na 

perfeição.  

Desta forma, a autora vai apresentando os vários artistas portugueses da época, 

valorizando, sempre que isso é possível, as suas características e os seus vários 

percursos artísticos, como por exemplo a sua importância para o desenvolvimento da 

arte do retrato, que nesta época conheceu dignidade e continuidade377.   

Um acontecimento importante ocorrido em 1988 foi a exposição Arte Portuguesa do 

Século XIX, organizada por José-Augusto França. O respectivo catálogo, muito 

completo e profusamente ilustrado, apresenta textos e notícias sobre as obras expostas 

da autoria do historiador e notas biográficas da responsabilidade de Lucília Verdelho da 

Costa378. Este evento representou, sem dúvida, uma boa síntese, na qual os artistas 

românticos tiveram, através das suas mais emblemáticas pinturas, o seu papel. A 

mostra, quase exclusivamente pictórica, compreendeu 32 dos mais célebres e 

conhecidos desenhos de Sequeira379.            

                                                           
372 Regina Anacleto – História da Arte em Portugal. Neoclassiscismo e romantismo, vol. 10, Lisboa, 
1986, pp. 145-167. 
373 Idem, p. 151. 
374 Idem, p. 152. 
375 Idem, p. 153. 
376 Ibidem. 
377 Idem, p. 161.  
378 Esta exposição foi organizada primeiramente no Museu do Petit Palais, em Paris, de 20 de Outubro a 3 
de Janeiro de 1988, tendo como título Soleil et Ombres, e depois no Palácio da Ajuda, na Antiga Galeria 
de Pintura do Rei D. Luís, entre Março e Maio de 1988. Vd. catálogo Arte Portuguesa do Século XIX. 
Lisboa, 1988. Os textos de fundo, todos de José-Augusto França, são os seguintes: I - Neoclassicismo. 
Vieira Portuense e Sequeira, pp. 20-26; II – Do Romantismo ao Realismo, pp. 27-40; III – O 
Naturalismo, pp. 41-48; IV – Malhoa e Columbano, Rafael Bordalo e Carneiro, pp. 49-62.  
379 Além dos desenhos de Sequeira, expuseram-se dois pastéis de D. Carlos de Bragança, esculturas de 
João José de Aguiar,  Simões de Almeida, Soares dos Reis e Teixeira Lopes e cerâmicas e litografias de 
Rafael Bordalo Pinheiro. 
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Raquel Henriques da Silva na História da Arte Portuguesa (1995)380 passa muito 

rapidamente sobre a pintura romântica na sua viagem para o naturalismo. Muito crítica 

acerca desta pintura, afirma lapidarmente que:  

 
“(...) é pouco relevante determo-nos na fraquíssima qualidade pictórica das obras 
realizadas ou na quase total ausência dos seus valores românticos.”381 
 

Com estes artistas, iniciava-se o primeiro ciclo do longo naturalismo na arte portuguesa, 

que conheceria o seu expoente máximo com Silva Porto e com o Grupo do Leão, cujas 

pinturas de paisagens eram mais empenhadas e com mais reflectidos recursos 

oficinais382. Apesar destas críticas já terem surgido em José-Augusto França, o texto 

revela-se, todavia, interessante na sua própria síntese, avançando simultaneamente com 

algumas ideias e propostas originais acerca da obra pictórica dos românticos: as  

melancólicas vistas de Anunciação e o registo da luz no Vitelo, sendo esta a sua discreta 

revolução; a possibilidade de Metrass ter visto em Paris A Jangada do Medusa de 

Géricault; e a especificidade de Lupi, não integrável na prática romântica, devido aos 

seus retratos realistas383. Raquel Henriques da Silva  avalia Cristino da Silva como uma 

personalidade artística mais interessante e arrebatada que Anunciação, historicamente 

considerado o fundador da escola romântica, o artista que assumiu essa espécie de 

“discreta rebelião”384; Metrass é visto como um artista com uma produção muito 

desigual, na qual a “energia das intenções raramente encontrou adequada realização 

plástica”385; Meneses, próximo da estética inglesa da retratística, revela no seu quadro 

mais célebre segurança na composição e perícia no tratamento cromático386, 

apresentando no conjunto uma mestria oficinal que faltava aos “provincianos pintores 

portugueses387; Leonel Marques Pereira apresenta uma qualidade plástica inferior à de 

Meneses, por fim, José Rodrigues e António José Patrício, “modestos pintores”, que 

                                                           
380 Raquel Henriques da Silva - Romantismo e pré-naturalismo, in História da Arte Portuguesa, vol. III, 
Lisboa, 1995, pp. 329-333. Da mesma autora (e de Laura Castro) é a História da Arte Portuguesa. 
Época Contemporânea. Lisboa, 1997, pp. 42-52; Romantismo, in Museu do Chiado. Arte Portuguesa, 
1850-1950, pp. 28-29, e ainda o estudo Dos Cinco Artistas em Sintra de Cristino da Silva ao Grupo do 
Leão de Columbano Bordalo Pinheiro: afirmação do estatuto do artista na segunda metade do século 
XIX, in Propaganda e Poder, Lisboa, 2001, pp. 421-428.  
381 Idem - Romantismo e pré-naturalismo..., p. 330. 
382 Ibidem. 
383 Idem, pp. 330-332. 
384 Idem e Laura Castro - História da Arte Portuguesa. Época Contemporânea, pp. 43-44. 
385 Idem, p. 45. 
386 Idem, p. 46. 
387 Idem - Romantismo e pré-naturalismo..., p. 332. 
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nunca puderam estudar no estrangeiro, acusam um “estilo esforçado” e uma execução 

“muito ingenuísta”.388    

Mais recentemente, o romantismo conheceu três importantes exposições, de que 

resultaram os respectivos catálogos, peças já fundamentais na historiografia. As 

exposições foram: As Belas-Artes do Romantismo em Portugal (1999-2000), no Museu 

Nacional de Soares dos Reis (talvez o nosso único museu do século XIX); João Cristino 

da Silva, 1829-1877 (2000) e Miguel Ângelo Lupi, 1826-1883 (2002), estas últimas 

realizadas no Museu do Chiado.  

A primeira exposição foi organizada no âmbito das comemorações do bicentenário do 

nascimento de Almeida Garrett389. Além de um completo texto de síntese com o título O 

Romantismo e a Pintura Portuguesa do século XIX de Elisa Ribeiro Soares, o catálogo 

apresenta ainda um interessante e original estudo sobre A Imprensa Ilustrada, entre 

outros textos de referência390 No primeiro texto, a autora demonstra a relevância para a 

pintura romântica das exposições da academia de 1843 e 1856.  

Mas o grande contributo desta exposição sobre o romantismo, além dos textos já 

assinalados, foi o de, pela primeira vez, exibir 130 peças391 de pintura, escultura, 

desenho, gravura e bibliografia, apresentando uma visão de conjunto que já se tornava 

fundamental, porquanto é sabido que muitas das peças românticas estão nas reservas 

dos nossos museus e dispersas em numerosas e desconhecidas colecções particulares. 

As peças são igualmente inventariadas de forma muito correcta, com bibliografia e 

textos alusivos a cada um dos exemplares expostos, alguns dos quais com novidades 

importantes. 

Podemos afirmar, por fim, que, muito naturalmente, graças à presença tutelar de 

Almeida Garrett, também ele um interessado e divulgador do fenómeno artístico, se 

realizou a primeira grande exposição sobre o nosso romantismo, funcionando o catálogo 

não apenas como suporte de texto , mas como grande conjunto de imagens, sobre o qual 

convirá observar atentamente e reflectir, colocando de lado muitos dos lugares-comuns 

                                                           
388 Idem e Laura Castro - História da Arte Portuguesa. Época Contemporânea, p. 47 e Romantismo e 
pré-naturalismo..., p. 332.  
389 As Belas-Artes do Romantismo em Portugal. Catálogo da Exposição. Lisboa, 1999, p. 9. 
390 Os textos no catálogo são os seguintes: Maria da Conceição Meireles Pereira – Portugal no tempo do 
Romantismo, pp. 10-18; Elisa Ribeiro Soares – O Romantismo e a Pintura Portuguesa do século XIX, pp. 
20-42;  Paula Mesquita dos Santos – Escultura romântica em Portugal, pp. 44-77; Paula Dias Carneiro – 
A imprensa Ilustrada, pp. 78-86 e Lúcia Maria Cardoso Rosas – A consagração do Monumento Histórico 
em Portugal no século XIX: a palavra e a imagem, pp. 88-93.  
391 São numeradas na totalidade 130 peças principais, mas algumas delas, caso das gravuras, foram 
apresentadas múltiplos exemplares.    
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que a historiografia tem veiculado sem as fundamentais provas, o mesmo é dizer as 

peças propriamente ditas. 

As duas exposições antológicas de João Cristino da Silva392 e Miguel Ângelo Lupi no 

Museu do Chiado393 foram comissariadas por Maria de Aires Silveira e marcam na 

história desse museu momentos fundamentais relativamente ao período romântico. Nos 

respectivos catálogos, Maria de Aires Silveira não só desenvolve textos monográficos 

muito completos (face a um panorama anterior muito truncado, que orbitava quase 

sempre em torno das informações de Diogo de Macedo e de José-Augusto França), 

como revela numerosas pinturas e desenhos, resgatados de reservas de vários museus e 

instituições e de colecções particulares. A presença do desenho a par da pintura reforça-

o como discurso autónomo e, simultaneamente, complementar para o entendimento da 

produção artísticas destes dois pintores. Podemos afirmar, sem qualquer exagero, que, 

graças a estas amostras, Cristino e Lupi são, actualmente, os artistas da sua geração 

mais bem conhecidos. Se o fascínio por Miguel Ângelo Lupi era antigo, a descoberta de 

Cristino foi uma agradável surpresa, que, de algum modo, já se suspeitava, por 

exemplo, nas relações que a autora estabelece entre a sua pintura e a alemã de Friedrich. 

Felizmente estas duas exposições sublinham o interesse do próprio Museu do Chiado, 

na sequência da acção de Diogo de Macedo, no estudo e na divulgação do seu vasto e 

rico património do século XIX.  

Sobre estas duas exposições, convirá referir que, muito provavelmente, a sua génese 

está na exposição das As Belas-Artes do Romantismo de 1999 e talvez na grande mostra 

a propósito do centenário da morte de Silva Porto em 1993394. Quase sempre a figura 

tutelar e consensual deste artista paira, como Sequeira, sobre os românticos. Uma última 

palavra para a importante exposição de Alfredo Keil 1850-1907, datada de 2001, apesar 

                                                           
392 Maria de Aires Silveira – João Cristino da Silva 1829-1877. Lisboa, 2000. Neste catálogo estão 
presentes os textos de Maria de Aires Silveira - João Cristino da Silva (1829-1877), pp. 15-75 e Helena 
Carvalhão Buescu – João Cristino da Silva e o Tema da Paisagem na Literatura Portuguesa de Meados 
do Século XIX, pp. 77-85. Esta exposição antológica foi a primeira realizada sobre este pintor, p. xi.     
393 Esta exposição foi comissariada por Maria de Aires Silveira e Cristina Azevedo Tavares, resultando o 
catálogo Miguel Ângelo Lupi 1826-1883. Lisboa, 2002. Este catálogo tem os seguintes estudos: Cristina 
Azevedo Tavares – Miguel Lupi e a figura como condição da prática artística, pp. 10-25; Adelaide Ginga 
Tchen - Miguel Ângelo Lupi, a intercepção do real no retrato de época, pp. 26-37; e Maria de Aires 
Silveira – Memória, magistério e crítica, pp. 38-75. A exposição de Lupi é uma nova retrospectiva, a 
mais completa realizada depois da primeira grande mostra sobre a obra deste pintor em 1883, pp. 6-7.     
394 Silva Porto 1850-1893. Lisboa, 1993. A comissária desta exposição, que esteve patente no Museu 
Nacional de Soares dos Reis, foi Raquel Henriques da Silva. O catálogo desta exposição é exaustivo e 
rigorosíssimo da obra deste pintor.   
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da quase totalidade obra deste autor se situar numa perspectiva estrangeira e 

perfeitamente naturalista395. 

 

3.11 Últimas palavras  

Por tudo o que escrevemos, consideramos relativamente pacífico concluir que o 

romantismo ocupando um lugar incómodo entre duas poderosas paredes (Vieira 

Portuense e Domingos  Sequeira a montante e o Naturalismo a jusante) quase sempre 

foi apresentado sem excessivos entusiasmos.  

A sombra de Sequeira, como que pairou sempre sobre os românticos, por ter sido um 

notável pintor e desenhador, desde logo apontado como uma criador de invulgar talento, 

que, além disso, facilmente se pôde erguer a grande altura sobre os seus colegas artistas, 

demasiado previsíveis e muito mais limitados. A este propósito, convirá ter sempre 

presente a enorme fortuna crítica que Sequeira conheceu logo após a sua morte até aos 

nossos dias. Recordemos, por exemplo, a enorme e panegírica bibiografia que sobre ele 

escreveu Sousa Holstein396, alguém que ocupava cargos de grande responsabilidade no 

meio artístico (vice-inspector da Academia Real de Belas-Artes e presidente da 

sociedade Promotora das Belas-Artes em Portugal) e que sempre teve boas relações com 

os artistas românticos.   

O pouco entusiasmo que suscitou o romantismo está de acordo com algum do panorama 

que se observa na historiografia global sobre o romantismo, cujo tom é algo  pessimista. 

A historiografia da arte portuguesa desta época é entendida muitas das vezes num tom 

excessivamente crítico, sobretudo quando se pretende obsessivamente comparar as 

nossas artes plásticas românticas com a de outros países. Desta maneira, os artistas 

românticos são criticados como indivíduos pouco inspirados senão mesmo com 

limitadas capacidades técnicas.  

Por outro lado, os artistas românticos tiveram nos críticos seus contemporâneos os seus 

mais entusiastas defensores (Andrade Ferreira, Ernesto Biester, Zacarias d’Aça, Rangel 

de Lima, entre outros, e Raczynski, sempre diplomaticamente muito prudente e pouco 

                                                           
 
395 Alfredo Keil 1850-1907. Lisboa, 2001. O comissário científico da exposição, patente na Galeria de 
Pintura do Rei D. Luís, do Palácio Nacional da Ajuda, foi António Rodrigues 
396 Marquês de Sousa Holstein – Domingos António de Sequeira, in Artes e Letras, 1874, 3.ª série, n.º 5, 
pp. 75-78; n.º 6, pp. 89-92; n.º 7, pp. 104-107; n.º 8, pp. 122-124; n.º 9, pp. 137-139; n.º 10, pp. 151-154; 
n.º 11, pp. 166-169; n.º 12, pp. 182-185; 1875, 4.ª série, n.º 1, pp. 7-9; n.º 2, pp. 26-28; n.º 3, pp. 39-42; 
n.º 5, pp. 70-72.    
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dado a grandes entusiasmos que poderiam ser fatais) que defenderam e até incentivaram 

a investir nos seus trabalhos.  

Como facilmente se conclui, os críticos só lhes foram francamente simpáticos até ao 

advento da estética realista-naturalista. Quando esta surgiu, os românticos começaram a 

ser vistos pouco romanticamente, como um simples fio de ligação para a moderna e 

notável arte que então estava a desabrochar e como criadores repetitivos e previsíveis.  

Outros defensores dos artistas românticos, que valorizaram inclusivamente as suas 

capacidades técnicas, foram artistas, pintores ou escultores que escreveram e reflectiram 

sobre o fenómeno artístico daquela época (Ribeiro Cristino, Armando de Lucena, Diogo 

de Macedo, Betâmio de Almeida, etc.)  

Das poucas vezes que artistas escreveram sobre arte é interessante constatar e reflectir 

sobre o porquê da escolha do romantismo, talvez por serem “apenas” uns incorrigíveis 

românticos, como eram os seus antepassados. O fascínio pelo romantismo é demasiado 

tentador e o círculo entre artistas, desta maneira, como que se fechava. 

Por tudo isto, como se pode afinal ser antipático com uma geração de prolixos e 

cumpridores funcionários públicos e professores de alguns dos artistas naturalistas?  

 Artistas que, ainda por cima, por serem conformistas e vivendo alguns de estabilidade 

social e económica, que os cargos de professores lhes conferiam, puderam pintar 

copiosamente: Anunciação cerca de quinhentos quadros; Cristino mais de trezentos, 

José Rodrigues mais de duzentos. Além do mais, alguns deles tiveram fins prematuros: 

Cristino morreu louco, Patrício morreu num drama camiliano e Metrass, demasiado 

jovem, foi uma espécie de mártir da arte que teria seguidores ilustres em Pousão e em 

Silva Porto.     

Finalmente, podemos afirmar que foi no aspecto moral que esta geração triunfou. Todos 

eles eram cumpridores, trabalhadores, honestos, sérios e correctos. Não foi apenas no 

campo artístico, mas talvez mais na conduta moral irrepreensível que Anunciação foi 

para todos os outros um exemplo de virtudes e de trabalho. Por alguma razão, Cristino 

da Silva, no retrato do grupo, Cinco artistas em Sintra, colocou-o a pintar, sentado num 

pequeno banco. Mais atrás, o único pintor que está sentado é José Rodrigues, muito 

informalmente sobre um rochedo, enquanto Cristino está encostado à enorme massa 

pétrea. O quadro é a este nível, como veremos, poderosamente eloquente.                   
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1. A CRIAÇÃO DE LORD BYRON  

 

1.1 Um passeio pelo Éden  

Sintra foi talvez uma das mais sublimes criações de lord George Byron em Portugal1. É 

certo que o local existia há milhões de anos em termos geológicos - como os geólogos 

gostam sempre de explicar, o milhão de anos é a sua medida padrão - mas foi o poeta 

inglês que descobriu e cantou Sintra por todo o mundo e a deu a conhecer a todos, 

promovendo a sua fama.  

Muitas vezes, temos tido a ingenuidade de julgar que a vinda de Byron foi somente 

mais uma visita de um qualquer estrangeiro que habitualmente vilipendiava o país e os 

seus habitantes. Esses viajantes eram quase sempre críticos - a crítica negativa é sempre 

a forma mais expedita de dizer algo sobre qualquer coisa -, consequência talvez mais da 

ignorância que do verdadeiro conhecimento das coisas que observavam.  

Byron foi no seu tempo uma figura meteórica, um exímio cavaleiro, excelente nadador 

(atravessou o Helesponto, antigo nome do estreito dos Dardanelos, no dia 3 de Maio de 

1810) e bom atirador. Surpreendentemente, todas estas aptidões físicas eram 

manifestadas por um homem com uma deficiência física (numa perna ou num  pé).  

O poeta, que pouco ou nada se interessou pelas artes plásticas e era, em termos 

estéticos, um homem de gosto clássico (preferia a escultura à pintura que detestava), 

revelou-se um apaixonado pelas paisagens e pelas montanhas. 

A sua vida e as suas obras foram motivo de inspiração para numerosos artistas plásticos, 

entre os quais se destacou Delacroix. Este foi um pintor literário - influenciado por 

Byron e Shakespeare -, inquieto, febril, nervoso e ardente de paixão2. Como seria de 

esperar, Ingres, o grande rival de Delacroix, não apreciava Byron3.    

                                                           
 
 
1 Para a obra de Byron, a sua vinda a Portugal e, principalmente, toda a byroniana portuguesa é 
fundamental consultar a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e a importante colecção do 
British Council (BC), que contém exemplares muitos raros, inexistentes em outras bibliotecas nacionais. 
Como é apanágio da referida Biblioteca, toda esta colecção está excelentemente tratada.   
2 Marcelino Menéndez Pelayo – Historia de las Ideas Estéticas en España, vol. II, Madrid, 1994, p. 
889. Sobre a relação entre Delacroix e Byron, vd. George Heard Hamilton – Eugene Delacroix and Lord 
Byron, in Gazette des Beaux-Arts, New York, VI series, vol. XXIII, February, 1943, pp. 99-110. Entre 
1850 e 1857 Delacroix lia e relia a obra de Medwin, Conversations with Lord Byron, copiando diversos 
trechos nos seus cadernos (p. 104). Sobre a relação entre o poeta e o pintor, vd. igualmente David 
Blayney Brown – Romanticism. London / New York, 2001, pp. 283-292.   
3 Ingres – Écrits sur l’Art. Paris, 1994, p. 87. Ingres refere-se a Byron e a Goethe como “ces faux beaux 
esprits.”  
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No fim da vida, Byron, um revolucionário e amante da liberdade, foi lutar pela 

independência da Grécia, onde faleceu. Esse país,  que,  na época era uma espécie de 

espectro da Antiguidade, foi descrito pelo nosso príncipe real D. Pedro de Bragança e 

Bourbon de Saxe-Coburgo-Gotha, futuro D. Pedro V, numa composição histórica que 

escreveu com 16 anos, em Dezembro de 1853:      

 
“(...) A arquitectura floresceu entre os Gregos e seu testemunho os monumentos que 
ainda nos restam dos tempos florescentes da Grécia. Na pintura foram notáveis Zenseis 
e Apelles, e ainda não foram excedidas as obras de Fídias e Praxíteles. Os Gregos eram 
estritos observadores da estética nas suas concepções, nos seus monumentos e até na  
sua mitologia. Hoje a história da Grécia lê-se nas ruínas do Partenon, nos poemas de 
Homero e de Píndaro, nas estátuas de Lísipo e Praxíteles. A Grécia hoje vive de 
recordações.”4  
 

O poeta Nuno Júdice escreveu a propósito da viagem e morte de Byron um belíssimo 

poema: 

 
“Desprezando a moral e os costumes de uma época inteira, partiu  
para oriente, para os lugares onde secretamente os românticos  
conspiravam.  
(...) partiu para a grécia procurando  
a excitação no combate, uma morte heróica, um largo espaço  
por túmulo.” 
Partiu para a grécia, onde  
os massacres provocaram a repulsa da europa contra as tiranias.  
Doente, ainda se imaginou lutando, em delírio. Não se sabe,  
ao certo, onde foi enterrado. Talvez na vasta superfície da arcádia.  
E sobre o seu túmulo ainda hoje o vento uiva, na solidão 
desabrigada da planície, entre os arbustos estéreis e as oliveiras.”5  
 
 

Os escritos de Byron sobre Portugal6 encontram-se nos conhecidos poemas do Childe 

Harold’s Pilgrimage, no canto I, estâncias XIV a XXXIII, em três poemas, o mais 

                                                           
4 Ruben Andresen Leitão – Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos. Lisboa, 1961, pp. 341-
342. A composição, escrita por D. Pedro e datada de Lisboa, 22 de Dezembro de 1853, tem o seguinte 
título: “A Grécia e Roma. Composição Histórica feita para o Exame de 23 de Dezembro de Dezembro de 
1853”. Esta composição está reproduzida nas pp. 330-342. Esta composição vem também transcrita em 
Júlio de Vilhena – D. Pedro V e o seu Reinado, suplemento, Coimbra, 1922, pp. 138-142.     
5 Nuno Júdice – Byron abandona o país, in Teoria geral do sentimento. Lisboa, 1999, pp. 28-29.  
6 Sobre a vinda de Byron a Portugal, vd. principalmente a obra fundamenta: Alberto Teles – Lord Byron 
em Portugal. Lisboa, 1879. [Reimpressão fac-similada de Lisboa, 1999]. Parte desse texto foi publicado 
anteriormente com o mesmo título Lord Byron em Portugal, in Artes e Letras, Março de 1872, pp. 65-
67; e D. G. Dalgado – Lord Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage to Portugal. Lisboa, 1919. Vd., 
igualmente, Alberto Teles  – A Convenção de 30 de Agosto de 1808. (Vulgarmente  chamada 
«Convenção de Cintra») – Adeus a Cintra – Um erro de lord Byron. Coimbra, 1881. (Publicado 
originalmente no Instituto, vol. XV, n.º 9)  



 124

importante dos quais é Stanzas to a Lady With the Poems of Camões e em três cartas em 

que descreve acontecimentos das suas viagens no nosso país7.  

Lord Byron chegou a Portugal um pouco por acaso. Era a primeira vez que saía da 

Inglaterra. Desapontado com o amor e tendo falhado o sucesso imediato como poeta, 

que tanto procurava, sentiu-se muito nervoso e irritado. Considerava-se sem amigos e 

abandonado por todos, pelo que decidiu viajar para o estrangeiro, como forma de 

procurar alívio no grand tour em voga na sua época8.  

Partiu de Falmouth no dia 2 de Julho de 18099. Vinham consigo o amigo Hobhouse, o  

seu valet, criado particular, Fletcher, Joe Murray, seu antigo mordomo e Robert 

Rushton, filho de um dos seus arrendatários10. Após uma rapidíssima viagem de quatro 

dias e meio (na qual todos enjoaram, incluindo o poeta), “On, on the vessel flies, the 

land is gone, / And winds are rude in Biscay’s sleeples bay”11, aportou a Lisboa no dia 7 

de Julho. 

O objectivo do poeta e do seu amigo Hobhouse era realizarem o grand tour, com um 

itinerário pelo oriente, porquanto na Europa era impossível devido às guerras 

napoleónicas. O objectivo era chegarem a Gibraltar e seguirem para Constantinopla, via 

Malta. Contudo, devido à guerra, não se fazia o transporte para a ilha do Mediterrâneo, 

tendo então optado por navegar até Lisboa e daí prosseguir caminho para oriente12.       

Quando Byron chegou à pátria de Camões e à sua capital, há muito que conhecia o 

nosso genial poeta Luís Vaz de Camões13.  

Foi pela versão de Lord Strangford da obra Poems from the Portuguese of Camöes, with 

Remarks on his Life and Writings, Notes, &., &. By Lord Viscount Strangford, de 

Londres, publicada por J. Carpenter, 1803, que Byron tomou conhecimento da poesia 

lírica de Camões. Com ela se impressionou favoravelmente, tornando-se, durante algum 

                                                           
7 D. G. Dalgado – op. cit., pp. XXII e 75-97. 
8 Idem, p. XIV. Escreveu Byron quando saiu de Inglaterra “I leave England without regret – I shall return 
to it without pleasure (...)” op. cit., p. 9.  
9 Idem, p. 9 e Benita Eisler – Byron. Child of passsion, fool of fame. New York, 2000, p. 180. Alberto 
Teles diz que Byron partiu de Londres a 11 de Junho, com destino ao Levante, op. cit., p. 3. 
10 D. G. Dalgado – op. cit., p. 9. 
11 Lord Byron - Childe Harold’s Pilgrimage, Canto I, XIV. Utilizamos o livro existente na Biblioteca da 
Ajuda de Lord Byron - The Poetical Works (Byron’s Works, Complete in One Volume). Collected 
and Arranged, with Notes and Illustrations. London: John Murray, 1855. 
12 Benita Eisler – op. cit., p. 182. A falta de conhecimento sobre a situação na Península Ibérica levou-o a 
criticar fortemente os portugueses, repetindo o que anteriores viajantes ingleses haviam escrito, pp. 182-
183.  
13 Fernandes Costa – Poesias de Camões Traduzidas por Lord Strangford. Defesa do poeta por Lord 
Byron e por um crítico da Escócia. Coimbra, 1920.  
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tempo, entre os 18 e 19 anos, a sua leitura favorita e intensamente apreciada14. Aquando 

da primeira edição desta obra, Byron tinha 15 anos e até à quinta, em 1808, o poeta 

cresceu na sua adolescência com esta tradução15. Depois, Byron criticou a obra e a 

tradução de Strangford, tendo o genial poetas d’Os Lusíadas permanecido imaculado 

para o criador do Childe Harold16. 

O poema Stanzas to a Lady With the Poems of Camões evoca a desventura do poeta 

luso, na última estrofe17: 

 
He was in sooth a genuine bard; 
His was no faint, fictious flame: 
Like his, may love be thy reward, 
But not thy hapless fate the same. 
 
 

A poesia popular portuguesa também foi apreciada, tendo Byron feito uma poesia com 

duas versões, com o título de Tu me Chamas18.  

É sobretudo nos poemas do Childe Harold que se encontram as impressões relativas a 

Portugal e aos portugueses, em vinte estâncias do primeiro canto.  

O poema ocupa um lugar de relevo no conjunto da obra do poeta, constituindo uma 

espécie de laboratório verbal onde o jovem poeta vai ensaiando e experimentando 

modos de dizer que se lhe haviam de tornar peculiares em texto poéticos posteriores19. 

No Childe Harold Pilgrimage o poeta aproveitou e reelaborou a estrutura da chamada 

poesia topográfica, em voga no seu tempo. O protagonista assume o perfil de um 

peregrino romântico, o mesmo é dizer, de um herói, que deambula pelo espaço e pelo 

tempo, num percurso prioritariamente espiritual, numa “viagem ao interior através da 

qual se cumprem os ritos da sua iniciação ao estado de pleno conhecimento da sua 

                                                           
14  John Buxton – Byron in Portugal, in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica. 
Sintra, 1998, p. 155. 
15 Fernandes Costa – op. cit., p. 8. 
16 Idem, pp. 10-11. 
17 Idem, pp. 9-10, poema no original e a respectiva tradução de Fernandes Costa. Igualmente no livro de 
Alberto Teles – Lord Byron em Portugal, pp. IV-VI com o mesmo poema no original e a tradução de 
Teles. Citamos a última estrofe da tradução de Teles:  
 
Foi poeta da inspiração mais pura 
E foi seu premio cá na terra o amor... 
Ah! Sê, como elle, amada, linfa flôr! 
Mas não egual a elle em desventura. 

   
18 Alberto Teles – Lord Byron em Portugal, pp. VI-VII. Estão transcritos os versos no original e as 
respectivas traduções de Teles.   
19 João Almeida Flor – Byron e os sentidos da peregrinação romântica, in Romantismo – Da 
Mentalidade à Criação Artística. Sintra, 1986, p. 35.  
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própria identidade.”20 O poeta faz a sua peregrinação romântica  como se fosse uma 

espécie de viagem dantesca pelo purgatório individual e pelos infernos colectivos21. No 

poema topográfico é ensaiada a representação estética da fragmentariedade da 

consciência romântica, através de uma técnica polifónica, na qual o vate se multiplica 

em vozes de timbres diferenciados que, reunidas em coro, intervêm em paralelo ou em 

divergência, segundo as circunstâncias e as necessidades da exposição22.  

Nas estrofes relativas a Portugal, talvez as melhores dos dois primeiros cantos23, 

destaca-se a oposição entre a beleza da natureza (o estuário do Tejo e, sobretudo, Sintra) 

e a degradação da espécie humana, no caso dos portugueses24. A ideia central das 

estrofes portuguesas é uma visão assaz romântica da queda do homem do paraíso 

perdido, mas encontrado e materializável no caso de Sintra.   

Quando chegou ao estuário do Tejo, Byron admirou-se com a cidade: “Oh, Christ! It is 

a goodly sigt to see / What Heaven hath done for this delicious land!”25      

Ao longe, a cidade de Lisboa era maravilhosa com os seus frutos e fragrâncias, na 

tradução de Alberto Teles: “Quantas bellezas, á primeira vista, tem Lisboa! / Fluctuante,  

espelhada sobre as aguas d’aquelle porto magnifico (...)”26. 

Numa carta a sua mãe, descreve Lisboa nos seguintes termos: “the view from de Tagus, 

which is beautiful, and some fine churches and convents, it contains little but filthy 

streets, and more filthy inhabitants.”27 Em Lisboa, não descreve nenhum dos seus 

monumentos, como o castelo de S. Jorge ou o mosteiro dos Jerónimos. 

Contudo, Byron ficou de tal forma impressionado com a cidade e o seu porto que o 

considerava o melhor de todos os que viu, depois dos de Constantinopla e de Nápoles28. 

Se o poeta inglês apreciou Lisboa ao longe, quando aqui chegou detestou-a, com a sua 

sujidade horrorosa. A visão e o cheiro em Lisboa deveriam ser pavorosos, pois sabe-se 

que algum tempo antes da sua chegada, os franceses haviam chacinado dez mil cães na 

                                                           
20 Idem, pp. 36-37. 
21 Idem, p. 39. 
22 Idem, pp. 40-41. 
23 D. G. Dalgado – op. cit., p. 70. Segundo este autor, as descrições de Sintra e do Tejo são das mais belas 
do poeta. 
24 Idem, p. 41. 
25 Lord Byron – Childe Harold’s Pilgrimage, Canto I, XV 
26 Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez por Alberto 
Telles. Canto Primeiro Portugal e Espanha. Lisboa, 1881, Canto I, XVI, pp. 30-31. 
27 D. G. Dalgado – op. cit., carta dirigida a sua mãe, datada de Gibraltar, 11 de Agosto de 1809, p. 91. 
28 Thomas Moore – The Life, Letters and Journals of Lord Byron. A Complete Edition. London, 
1901, carta 273 para Mr. Moore, Veneza, 11 de Abril de 1817, p. 351. 
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cidade, que eram o único meio de “reciclar” o lixo urbano29.  Uma vez mais, a tradução 

de Teles:   

  
XVII 
Mas quem entra n’esta cidade, a qual, vista de longe, 
mais parece celestial, tem de vagar desconsolado por entre  
muitas cousas desagradaveis aos olhos de um estrangeiro. 
Palacio e cabana são egualmente immundos; seus morenos 
Habitantes educados sem aceio; e ninguem, fidalgo ou ple- 
beu, cuida da limpeza do casaco ou da camisa. Até quando 
os castigasse a peste do Egypto os verieis com os cabellos 
por pentear, mal aceiados, indifferentes! 
 
XVIII 
Escravos torpes e vis, bem que nascidos nas pompas da  
creação! – Porque desbaratastes, ó natureza, as tuas mara- 
vilhas com semelhante gente? Eis que em vario labyrintho 
de montes e valles surge o glorioso éden de Cintra. Ai de  
mim! Que penna ou que pincel logrará jámais dizer a me- 
tade sequer das bellezas d’estas vistas mais deslumbrantes 
que ess’outras descritas pelo poeta que abriu ao mundo, 
tomando de espanto, as portas do Elysio? 
  

Foram estes versos os que mais ódios suscitaram por Byron.  Tivesse o poeta começado 

a sua jornada pelo Oriente e terminado em Lisboa, não teria achado a capital portuguesa 

assim tão suja  e mal cheirosa30. Em 1818, um escritor no Quarterly Review escreveu 

que existiam três cidades europeias particularmente mal cheirosas: Lisboa, Edimburgo e 

Génova. Mas é muito provável que o referido autor nunca tivesse visitado outras 

cidades31.   

Depois, na mesma estância XVIII, Byron descreve o Éden de Sintra, num contraste 

notável e surpreendente. A estância é em si mesma uma genial e poética antítese.      

Em Lisboa, o quotidiano do poeta foi abalado por um acontecimento caricato. Ao que 

parece, foi maltratado uma noite, à saída do S. Carlos, por um qualquer marido zeloso. 

Mulherengo, como sempre foi, deve ter olhado, dito qualquer coisa ou tocado nalgum 

fruto proibido.  

                                                           
29 Benita Eisler – op. cit., p. 183. 
30 D. G. Dalgado – op. cit., p. 21. 
31 Idem, pp. 21-22. Dalgado não diz o nome do escritor, que era provavelmente inglês por ter eleito, desde 
logo, Edimburgo.  
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Alexandre Herculano criticou, a propósito deste acontecimento, o “immortal marido de 

Lady Biron.”32 

O poeta João de Lemos (1819-1890), um dos mais dotados do ultra-romantismo33, 

chegou mesmo a ironizar a situação numas quadras de 1859 dedicados precisamente a 

lord Byron34.  

Numa outra passagem do Childe Harold’s Pilgrimage, Byron diz textualmente que foi 

atacado em plena Lisboa. O texto, em nota à estância XXI, vem a propósito das 

inúmeras cruzes que viu em Sintra e nos arredores. Para o poeta, estes sinais, em vez de 

devotos testemunhos de piedade, eram memórias de múltiplos assassinatos, 

encontrando-se “Throughout this purple land, where law secures not life”35: 

  
 
“É bem sabido que no anno de 1809 os assassinatos commettidos nas ruas e nas 
proximidades de Lisboa pelos portuguezes não se limitavam aos seus conterraneos; os 
inglezes eram diariamente trucidados, e, bem longe de se obter reparação de taes 
aggravos, pediram-nos para não intervir quando vissemos algum compatriota defender-
se dos seus alliados. Fui uma vez atacado deante de uma loja aberta, indo de carruagem 
para o theatro com um amigo, estando as ruas concorridas como de costume a tal hora. 
Iamos armados, felizmente, pois se assim não fôra, certo que a esta hora seriamos 
heroes de um romance, em vez de o contarmos. Não se commette só em Portugal o 
crime de morte. Em Malta e na Sicilia partem-vos a cabeça de noite com a maior sem-
cerimonia. E nunca é punido um siciliano ou um maltez.”36 
 
 

Como sempre, o poeta estava armado e só isso o salvou de pior destino.  

Este acontecimento, que deve ter ocorrido no dia 19, após já ter visitado Sintra,  foi uma  

tentativa de assalto, quando Byron e o seu amigo iam para o teatro de carruagem, cerca 

                                                           
32 Alexandre Herculano - Estudos Moraes II. O Parocho d’aldeia, in O Panorama, 2.ª série, 3.º vol.,  
1844, p. 119. O escritor critica os ataques ao nosso país, que eram difíceis de rebater, pela pouca 
divulgação da nossa língua na Europa. 
33 Jacinto do Prado Coelho – João de Lemos in Dicionário de Literatura, vol. 2, Porto, 1984, p. 524. 
34 João de Lemos – Cancioneiro, 2.º vol., Religião e Pátria. Lisboa, 1859, p. 243.  
 
A nossa ignorancia  achaste tão rude 
Por serios maridos achar inda aqui 
Que, quando buscavas manchar a virtude, 
Nas costas as manchas te punham a ti? 

 
Por isso é que somos um povo de escravos?! 
Mas quaes a teu modo quizeras cá ver? 
Seriam maridos talvez menos bravos? 
Seria mais livre talvez a mulher? 

 
Estas versos são citados também por Dalgado – op. cit., p. 42.  
35 Lord Byron – Childe Harold, Canto I, XXI. 
36 Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez por Alberto 
Telles, nota à estância XXI, p. 206 e Alberto Teles - Lord Byron em Portugal, p. 52.  
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das oito horas da noite, perpetrada por quatro homens, que rapidamente se colocaram 

em fuga após Byron ter disparado um ou vários tiros. Trinta anos depois deste 

acontecimento, Alexandre Herculano registou o rumor de que o poeta havia sido 

atacado por um marido ciumento à saída do teatro, sendo esta versão uma consequência 

da reputação que o poeta ganhara oito anos depois em Veneza37.    

Quanto às cruzes, alguém deve ter dado uma estranha e exagerada informação ao lord 

inglês ou ele imaginou causas demasiado românticas, num país que vivia, recorde-se, o 

período terrível das invasões francesas. Byron não parece, assim, ter deliberadamente 

mentido e sequer difamado os portugueses, sendo a explicação assaz poética38. Como 

protestante, Byron também não estava muito habituado à importância das cruzes num 

país católico, extraordinariamente influenciado pelo concílio de Trento e pela Contra-

Reforma. O erro foi desde logo denunciado num periódico português, publicado em 

Inglaterra, seis semanas após a publicação do Childe Harold39. 

Um outro feito de Byron, mas este pacífico e edificante, foi ter nadado no Tejo, alguns 

dias depois de ter chegado a Lisboa (8, 9 ou 10 de Julho?). O poeta, que se saiba, foi a 

primeira figura pública a nadar no rio que banha Lisboa. Fê-lo não por quaisquer razões 

políticas mais ou menos evidentes, mas pelo puro gozo de nadar e de se superar. Na 

Primavera seguinte, nadou no Helesponto, (actual estreito dos Dardanelos), entre a 

Europa e a Ásia, lugar mágico, pleno de história e de mitologia. 

Numa carta, o poeta afirma ter nadado e atravessado o Tejo. Versão diferente é a de 

Hobhouse, que afirmava que o poeta havia nadado entre a velha Lisboa (“Old Lisbon”, 

muito provavelmente a Baixa, ou a Praça do Comércio) e a torre de Belém. Lutando 

contra a  corrente, a maré e o vento a soprar fresco, fez o percurso em duas horas. Mas 

esta versão deve ser falsa, segundo D. G. Dalgado, pois o poeta afirma que atravessou o 

rio e não o percorreu ao longo da margem norte. Se a versão de Byron estiver certa, e a 

localização de Hobhouse igualmente correcta, deve ter atravessado o Tejo entre a 

Trafaria e a torre de Belém, uma distância de cerca de 1500 metros, menor que a 

passagem entre a Europa e a Ásia, de 1800 metros40. A presença da corrente e da maré 

                                                           
37 John Buxton – op. cit., pp. 158-159. 
38 Alberto Teles - Lord Byron em Portugal, nota B, p. 136. 
39 D. G. Dalgado – op. cit., p . 37. 
40 Idem, p. 88. Esta informação de Dalgado, não é totalmente correcta, pois a distância entre as duas 
margens do Tejo é um pouco maior, cerca de 2000 metros. Apesar da maior distância entre a Praça do 
Comércio e Belém, cerca de 3500 metros, era muito mais fácil nadar neste percurso aproveitando a 
vazante do rio. Para a travessar o Tejo ou para o percorrer com facilidade era fundamental escolher as 
melhores correntes e a maré mais favorável. Evidentemente é mais fácil nadar no Tejo no Verão que no 
Inverno.   
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também pode corroborar a versão da travessia do rio. Na verdade, nadar ao longo do 

Tejo, da Baixa a Belém, era relativamente fácil porquanto, neste percurso Byron, quase 

de certeza, aproveitaria a vazante, sendo estranho se escolhesse o momento da enchente. 

Naturalmente fartos da fealdade interior de Lisboa, Byron e Hobhouse partiram no dia 

12 de Julho para Sintra41. Na vila, onde pode ter estado apenas um dia e uma noite42, e 

sobretudo na sua serra, encontrou o poeta motivos para alguns dos seus melhores versos 

e para uma das suas mais belas criações – a Sintra romântica. Na vila, esteve hospedado 

no antigo Lawrence Hotel, propriedade de uma família inglesa, existindo ainda o quarto 

que ocupou, onde terá escrito (talvez demasiado romanticamente), as estâncias relativas 

a Sintra no Childe Harold43. Segundo outros, terá sido em Monserrate que lord Byron 

esteve instalado, aí escrevendo, os referidos versos44. De acordo com outra opinião,  

foram escritos na Grécia, alguns meses após a visita ao nosso país45. 

Impressionado com a paisagem, rende-se aos seus encantos redigindo uma missiva 

muito optimista:  

 
“I must just observe that the village of Cintra in Estremadura is the most beautiful, 
perhaps in the world.   
I am very happy here, because I loves oranges, and talk bad Latim to the monks who 
understand it, as it is like their own, - and I goes into society (with my pocket pistols), 
and I swims in the Tagus all across at once, and I rideson an assor a mule, and swears 
Portuguese, and have got a diarrohea and bites from mosquitoes. But what of that? 
Confort must not be expected by folks that go to a pleasuring. 
When the Portuguese are pertinations I say Carracho the great oath of grandees, that 
very well supplies the place of Damme and when dissatisfied  with my neighbour, I 
pronounce him Ambra di merdo. With these two phrases and the third Avra bouro 
which signifieth «Get an ass» I universally understood to be a person of degree and a 
master of languages. How merrily we lives that travellers be! – if we had food and 
raiment. But, in sober sadness, anything is better than England, and I am delightfully 
amused with my pilgrimage as far as it has gone.”46     

                                                           
41 Benita Eisler – op. cit., p. 185. John Buxton – op. cit., p. 157 afirma que Byron partiu para Sintra no dia 
11 de Julho. 
42 Benita Eisler – op. cit., p. 186. Achamos algo estranho o poeta ter estado apenas um dia e uma noite em 
Sintra, podendo, em vez disso, aí ter permanecido alguns dias (dois ou três). Da vila, partiu naturalmente 
em direcção a Mafra, para uma visita de um dia, sendo muito provável que tenha voltado a Sintra. 
43 Edgar Santos Mattos – Um Poeta encontra o novo Eden, in Byron Portugal. Lisboa, 1977, fotos nas 
pp. 154, 155 e 157. Actualmente, o hotel é a Estalagem dos Cavaleiros, mas o nome pelo qual é mais 
conhecido é Pousada de Lord Byron, p. 154. 
44 Salette Tavares – Dois Jardins Românticos de Sintra, in Estética do Romantismo em Portugal. 
Lisboa, 1974, p. 243. A autora equivocou-se quando diz que a visita de Byron a Portugal foi em 1810. 
45 John Buxton – op. cit., p. 156. 
46 D. G. Dalgado – op. cit., carta para Mr. Hodgson, de Lisboa, 16 de Julho de 1809,  pp. 85-86. As 
palavras em português, todas mal escritas, devem ser, segundo Dalgado, p. 88: carracho – caramba; 
ambra de merdo – alma de m...a e avra bouro – traga burro. Julgamos que também possam ser: cara...o; 
homem de m...a e arre burro...  mesmo que Byron diga que esta última expressão era, como escreveu, 
“traga burro”. 
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Numa carta dirigida à mãe, em que elogia Lisboa, vista naturalmente do Tejo, expressou 

os mesmos encómios à vila do Promontório da Lua: 

 
“To make amends for this [a sujidade de Lisboa e dos seus habitantes], the village of 
Cintra, about fifteen miles from the capital, is, pherhaps in every respect, the most 
delightful in Europe, it contains beauties of every description, natural and artificial. 
Palaces and gardens rising in the midst of rocks, cataracts, and precipices:; convents on 
stupendous heights – a distant view of the sea and the Tagus (...)” It unites in itself all 
the wildness of the western highlands, with the verdure of the south of France (...)”47    
 

Alguns meses mais tarde, em Novembro, na Albânia, numa outra carta dirigida à mãe 

não esquece Sintra:  

  
“(...) I then went over the mountains through Zitza, a village with a Greek monastery 
(where I sept on my return), in the most beautiful situation (always excepting Cintra, in 
Portugal) (...)”48 
 
 

No entanto, é no Childe Harold que os maiores elogios e as mais belas descrições de 

Sintra estão presentes, em nove estâncias, enquanto Lisboa é contemplada com apenas 

três49. Como romântico que era, a sua noção de paisagem distinguia-se de todas as 

anteriores concepções da Natureza: o isolamento. Ao longo do poema, é uma constante 

o elogio ao isolamento diante da natureza50. A fruição solitária diante da natureza 

selvagem foi uma etapa importante na atitude do homem perante a paisagem, do qual 

resultam a criação artificial dos jardins. Desde a expulsão do Éden, o homem teve de 

criar sucedâneos desse local mítico51. Estranha e maravilhosamente, Byron iria 

encontrá-lo em Sintra; utilizamos, uma vez mais, a tradução de Alberto Teles:   

 
 
 

                                                           
47 Thomas Moore – op. cit., carta dirigida a  Mrs. Byon, datada de alguns dias depois, remetida de 
Gibraltar p. 92.  
Vd. igualmente para as missivas do poeta os livros Correspondance of Lord Byron with a friend 
including his letters to his mother written in 1809, 1810, 1811. Paris, 1825, esta obra existe na 
Biblioteca Geral Universidade de Coimbra. A mesma obra , em francês, é Correspondance de lord 
Byron avec un  Ami, et letres écrites à sa mére, en 1809, 1810, et 1811, du Portugal, de l’Espagne, 
de la Turquie, et de la Gréce. Souvenirs et  Observations le tout formant une histoire de sa vie, de 
1808 a 1814 (...) Par feu R. C. Dallas. Paris: A. et W. Galignani, 1825, 3 tomos; existente na Biblioteca 
Nacional, mas em mau estado. 
48Thomas Moore – op. cit., Carta 40 para Mrs Byron, Prevesa, 12 de Novembro de 1809, p. 95. 
49 D. G. Dalgado – op. cit., p. 71.  
50 Gerald Luckhurst – The pathless woods, in Romantismo – Da Mentalidade à Criação Artística. 
Sintra, 1986, p. 89. 
51 Idem, pp. 90-91. 
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XVIII 
Escravos torpes e vis, bem que nascidos nas pompas da  
creação! – Porque desbaratastes, ó natureza, as tuas mara- 
vilhas com semelhante gente? Eis que em vario labyrintho 
de montes e valles surge o glorioso éden de Cintra. Ai de  
mim! Que penna ou que pincel logrará jámais dizer a me- 
tade sequer das bellezas d’estas vistas mais deslumbrantes 
que ess’outras descritas pelo poeta que abriu ao mundo, 
tomando de espanto, as portas do Elysio? 
 
XIX 
Mosteiros suspensos de horridos penedos; sobros secula- 
res em volta de precipicios vestidos de musgo, que o ardor 
do sol crestou; arbustos gotejando á sombra no valle pro- 
fundo; o azul suave de um mar tranquillo; aureos pomos  
em viridentes ramos; torrentes que se despenham das cris- 
tas da serra; no alto as vinhas, cá em baixo os ramos dos 
salgueiros... Fórma tudo um quadro maravilhoso de va- 
riada belleza! 
 
XX 
Trepai então de vagar a senda tortuosa, e, voltando o  
rosto a miúde, parai de quando em quando. Cresce a al- 
tura da fraga e as graças crescem! Repousai depois no com- 
vento de nossa Senhora da Pena, onde os monges frugaes 
mostram aos estrangeiros as reliquias que possuem e narram 
lendas antigas. Homens impios foram castigados aqui... 
Mas, olhai! Além, n’aquela cova, por largos annos viveu 
Honorio, fazendo da terra um inferno na esperança de ga- 
nhar o céo! 
 
XXI    
Ao passo que subis, vêde quantas cruzes toscas, aqui e  
alli, á beira do caminho! Não as tomeis por devotos teste- 
munhos de piedade; são fracas memorias de ferozes ma- 
tadores. Sim, por toda a parte que a victima, soltando um 
grito, derramou o sangue sob o ferro do assassino, alguem 
ha que levanta uma cruz de fragil ripa. E cheios d’ellas se  
encontram a cada passo bosques e valles n’esta terra san- 
guinaria em que as leis não bastam para proteger a vida. 
 
XXII 
Nos recostos das collinas e no valle, palacios arruinados que 
só flôres silvestres cercam – antiga morada de reis – dão ainda 
a lembrar o passado esplendor. Além se eleva o bello palacio 
real. E alli tambem tu, Vathek! Opulento inglez, fizeste outr’ora 
o teu paraiso, sem considerar que a riqueza, prodiga de vo- 
luptuosidades, quando uma vez chega a realizar prodigios 
de que é capaz, é para logo se dizer adeus a todo socego! 
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XXIII 
Aqui moraste, aqui sobre os pincaros sempre bellos d’esta 
serra, formaste sonhos de prazer. Hoje, porém, como cousa 
amaldiçoada dos homens, a tua vivenda encantadora está 
solitaria como tu. Altas hervas parasitas a custo dão passa- 
gem para salas desertas e portaes abertos. Que lição ainda 
recente para o homem que medita! Vaidade dos prazeres 
do mundo que o tempo inexoravel depressa mudou em ruinas!52 
 

Toda a genialidade da descrição reside na sua absoluta simplicidade. Designar o lugar 

como “Lo! Cintra’s glorious Eden”, teve uma importância transcendente para esse 

lugar, convertendo-o num dos pontos míticos do itinerário romântico europeu. 

Julgamos extraordinário, a quase sempre esquecida, evocação do poeta em Sintra. O 

vate não refere apenas a literatura, mas igualmente a pintura e até o desenho, “Que 

penna ou que pincel logrará jámais dizer a me-/tade sequer das bellezas d’estas vistas 

mais deslumbrantes / que ess’outras descritas pelo poeta que abriu ao mundo, / tomando 

de espanto, as portas do Elysio?” O poeta inglês, embora pouco apreciador das artes 

plásticas, como que convida e exorta pintores e desenhadores a trabalharem em Sintra. 

Se dúvidas existirem em “penna” e no “pincel” na tradução de Alberto Teles, tomemos 

o original de Byron, “what hand can pencil guide or pen, / To follow hand on which the 

eye dilates.” “Pencil” pode ser uma alusão à literatura, mas pode igualmente ser uma 

estimulante evocação ao desenho e ao acto de desenhar na vila de Sintra e no 

Promontório da Lua.  

Diante da paisagem, o que escolher? O poeta elenca em toda a estância XIX uma lista 

de notáveis temas e vistas a explorar: Mosteiros suspensos de horridos penedos; sobros 

secula-/res em volta de precipicios vestidos de musgo, que o ardor /do sol crestou; 

arbustos gotejando á sombra no valle pro-/fundo; o azul suave de um mar tranquillo; 

aureos pomos / em viridentes ramos; torrentes que se despenham das cris-/ tas da serra; 

no alto as vinhas, cá em baixo os ramos dos / salgueiros... Fórma tudo um quadro 

maravilhoso de va- /riada belleza!”  

No original de Byron “Mix’d in one mighty scene, with varied beauty glow.” é 

claramente um repto aos artistas plásticos. Não nos devemos esquecer que o poeta nas 

suas jornadas afirmou certa vez que “as montanhas são um sentimento.”53 A expressão, 

                                                           
52 Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez por Alberto 
Teles, estâncias XVIII a XXIII, pp. 30-33. 
53 Jacques Barzun – Da Decadência à Alvorada. 500 Anos de Vida Cultura do Ocidente. De 1500 à 
Actualidade. Lisboa, 2003, p. 460.  
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belíssima no seu romantismo poético, indicia o fascínio que Sintra e a sua célebre serra 

exerceram sobre o seu espírito.    

Mas a célebre estância XVIII contém em si, como já escrevemos, toda a antítese. Farto 

de tanto lixo em Lisboa e já profundamente agastado com os portugueses, as peripécias 

no S. Carlos e a tentativa de assalto, Byron desprezou, por completo, “os escravos 

torpes e vis”. Estes foram afastados do Paraíso, como descendentes pecaminosos de 

Adão e Eva, os primeiros habitantes do jardim do Éden e os primeiros pecadores que, 

desafiando Deus, foram dele expulsos para sempre. 

O desprezo pelos portugueses é ainda explicado na nota à estância XXXIII, na qual 

considera, em comparação com o espanhol  -“o camponez hespanhol é tão soberbo 

como o duque mais nobre (...)” -, o “escravo português, o último dos escravos”54. A 

irritação causada pelos lusos é, no entanto, mitigada pelas suas façanhas militares, 

enquadradas pelo seu compatriota Wellington, vencedor de Napoleão. O meteórico 

tenente de artilharia e imperador francês era para o poeta “a glorious tyrant”55, o herói 

romântico, amado e odiado por Byron. Segundo ele, graças a Wellington, o carácter da 

nação estava a melhorar56.  

Mas, muito provavelmente a grande animosidade em relação a Portugal e aos seus 

habitantes, deveu-se à tristemente célebre Convenção de Sintra57. Ironia das ironias, o 

triste acontecimento teve lugar precisamente no “glorious Eden”, conspurcado, uma vez 

mais, com a presença dos homens, a natureza sagrada. Na realidade, a dita convenção 

não foi assinada em Sintra, mas em Lisboa58. Byron achou um escândalo que os 

                                                           
54 Idem, pp. 37 e 206. 
55 Thomas Medwin – op. cit., 2.º vol., p. 25. Vd. a este propósito, a Ode to Napoelon Buonaparte, in The 
Poetical Works (Byron’s Works, Complete in One Volume)... pp. 460-462. A relação com Napoleão é 
uma das muitas contradições do poeta inglês. Byron chorou a perda do imperador, depois de ter alternado 
entre o elogio e a condenação, vd. Jacques Barzun – op. cit., p. 472.    
56 Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez por Alberto 
Telles, nota à estância XXXIII, p. 206:  “As ultimas façanhas de lord Wellington fizeram esquecer as 
loucuras de Cintra. Com effeito, elle tem obrado maravilhas: tem porventura, mudado o character de uma 
nação, conciliando superstições rivaes, e vencido um inimigo que nunca retirou deante dos seus 
antecessores”. As “loucuras” de Sintra referem-se à convenção ali assinada.    
57 António Sérgio - Lord Byron and Portugal, in A Sketch of the History of Portugal. Lisboa, 1928, pp.  
176-177.  
58 Sobre esta questão, vd. Alberto Teles– A Convenção de 30 de Agosto de 1808. (Vulgarmente  
chamada «Convenção de Cintra») – Adeus a Cintra – Um erro de lord Byron. [Coimbra], 1881. 
Publicado no Instituto, vol. XV, n.º 9. Neste estudo, conclui-se que Byron equivocou-se, porquanto a 
convenção foi assinada em Lisboa por Junot e ratificada pelo general inglês Dalrymple, em Torres 
Vedras, onde este oficial tinha o seu quartel general. O poeta afirma que a convenção foi assinada em 30 
de Agosto de 1808, no palácio dos marqueses de Marialva, vulgarmente chamado de Seteais, pp. 3-5. Vd. 
no Childe Harold, Canto I, XXV.   



 135

vencedores tenham capitulado desta forma vergonhosa perante os vencidos de Junot, 

uma pura questão de bom senso, que não escapou ao poeta.             

Outra questão enigmática, em torno da presença do poeta no nosso país, é o seu 

absoluto silêncio relativamente às portuguesas. Grande amante do sexo feminino, em 

Espanha são conhecidas no Childe Harold as suas palavras sobre as belas andaluzas que 

viu. O estranho silêncio já foi entendido como consequência, não da fealdade das nossas 

mulheres, mas do tal caso de ciúme à saída da ópera de S. Carlos. Em todas as suas 

cartas não há qualquer referência a portuguesas. Demasiado galante e cavalheiro para 

dizer mal delas, simplesmente ignora-as. Esta é, segundo um seu biógrafo, uma prova 

indirecta de que uma mulher foi a causa da sua antipatia pelos portugueses59.  

Depois de ter estado em Sintra, Byron visitou Mafra, durante um dia, sem o seu amigo 

Hobhouse60. Criticou o convento como reflexo do catolicismo fanático da monarquia, 

onde a “luckless queen” D. Maria I vivera durante algum tempo. Nesse local, a igreja 

católica, “a prostituta de Babilónia”, levantou um monumento ao seu esplendor. 

Educado como calvinista Byron, não resistiu a usar a expressão de Lutero para designar 

a igreja, apesar de ter defendido que a sua filha natural Allegra fosse educada no 

catolicismo, e, em Pisa, lamentou mesmo não ter nascido católico. Para Byron, homem 

sempre muito sensitivo, a religião católica era o culto mais elegante, à excepção da 

mitologia grega61.   

Na sua nota aos versos a Mafra, elogia e a arquitectura: a sua grandeza é prodigiosa, 

compreendendo um palácio, um convento e uma igreja majestosa. Pouco dado à 

arquitectura, a sua descrição do edifício é demasiado vaga, admirando-se com os seis 

orgãos, “os mais belos que tenho visto, quanto a decorações.” Lamentavelmente, não os 

ouviu, mas disseram-lhe que o som correspondia ao seu esplendor. A concluir, Byron 

informa, como era comum, que Mafra era considerado o Escorial português62.     

Outro grande pecado de Byron, no Childe Harold, relativamente a Portugal, é o 

absoluto silêncio sobre as nossas glórias passadas e o heroísmo dos heróis nacionais. 

Nem uma evocação de Nuno Álvares Pereira, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque 

ou Luís de Camões, ao contrário do que fez em relação a Espanha, da qual recorda 

                                                           
59 D. G. Dalgado – op. cit., p. 97. 
60 Benita Eisler – op. cit., p. 187. No convento, admirou a biblioteca e falou com alguns monges, um dos 
quais lhe perguntou se na Inglaterra existiam livros. 
61 D. G. Dalgado, pp. 60-62. 
62 Peregrinação de Childe Harold Pilgrimage Poema de Lord Byron. Traducção do Inglez por Alberto 
Telles, nota à estância XXIX, p. 206. 
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alguns episódios e heróis da história desse país63. A natureza de Sintra pode bem ter 

impedido, na imaginação do poeta, a presença dos heróis históricos que certamente 

conhecia, desde logo, através da leitura de Camões. O Éden parecia ter apagado, uma 

vez mais, qualquer vestígio humano, tornando-o supérfluo.      

Por fim, Byron e os seus companheiros deixaram Portugal. O poeta mandou Fletcher e o 

velho Joe Murray, com a bagagem, por barco, para Gibraltar. O poeta, Hobhouse e 

Robert Rushton, acompanhados por um guia português, de nome Sanguinetti, partiram 

de Lisboa a 21 de Julho, atravessando o Tejo para a Aldeia Galega, onde compraram 

rede para os mosquitos e alugaram cavalos64. Cavalgou com os seus companheiros de 

viagem, atravessando o Alentejo, em direcção a Sevilha e a Gibraltar. Os cavalos eram 

excelentes e cavalgavam setenta milhas por dia, para vencer as quatrocentas milhas da 

capital de Portugal à da Andaluzia. Comiam ovos e bebiam vinho, e as camas, nas 

acomodações que iam encontrando, eram duras, mas Byron não se queixava, 

constatando apenas que cavalgar “in such torrid weather, quite enough” não era fácil, no 

entanto a sua saúde era melhor que na Inglaterra65.  

Percorrer o Alentejo, na designação do poeta, através de “Immense horizon-bounded 

plains succeed”66, em finais de Julho, não era tarefa fácil, mesmo para um excelente 

cavaleiro como Byron, que levava, frequentemente aos limites as suas capacidades 

físicas. O poeta, naturalmente à testa do grupo, estava vestido de oficial inglês, como 

Hobhouse, por julgar a indumentária mais segura num território em guerra67. O grupo 

deveria formar uma visão quixotesca, nas secas planuras Alentejo, da raia e da Espanha, 

ao longo de regiões devastadas por guerras e com guerrilhas generalizadas. 

Em Montemor, admiraram as esplêndidas vistas do velho castelo mouro, continuando 

até Elvas. Chegaram a esta cidade um pouco antes dos portões da fortaleza se fecharem 

para a noite, mas, apesar da hora tardia, o governador insistiu em recebê-los 

formalmente. Na tarde seguinte, a 23 de Julho, cumprindo um costume local, Byron e 

                                                           
63 D. G. Dalgado – op. cit., p. 71. 
64 Benita Eisler – op. cit., p. 187 e The Poetical Works (Byron’s Works, Complete in One Volume)..., 
p. 7. Sanguinetti pode ter sido italiano, pois não é um nome estranho para um português. Esta informação, 
dada por Hobhouse, pode estar errada na grafia ou no próprio nome. A data que Benita Eisler avança, não 
coincide com a da partida de Byron do nosso país, segundo Edgar Santos Mattos – op. cit., p. 80, para 
este autor, o poeta esteve em Portugal entre 7 e 17 de Julho de 1809.  
65 D. G. Dalgado – op. cit., carta a Mr. Hodgson, datada de Gibraltar, 6 de Agosto de 1809, p. 89.  
66 Childe Harold, Canto I, XXXI.  
67 Fiona MacCarthy – Byron. Life and Legend. New York, 2002, p. 95.  
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Hobhouse banharam-se no rio Caia e entraram em Espanha68. Se Portugal ficava para 

trás, pela sua obra literária, o país mais ocidental da Europa e, sobretudo, Sintra nunca 

poderiam ser esquecidos. 

      

 
1.2 Portugal esquece a visita do poeta 

Muito provavelmente, devido ao teor nacionalista que os romantismos nacionais sempre 

tiveram, e que o nosso também conheceu, a mensagem de lord Byron foi quase sempre 

esquecida, ignorada ou mesmo vilipendiada.  

Convém recordar a este propósito que a corrente nacionalista do romantismo fez com 

que os autores da literatura de viagens tivessem quase sempre o hábito de realçar os 

aspectos menos favoráveis dos países e dos povos visitados para permitir aos leitores 

em casa a agradável convicção da sua superioridade69.  

Raros foram os autores portugueses que deram a devida e real importância à célebre 

passagem do poeta inglês pelo nosso país, durante cerca de duas semanas, no mês de 

Julho de 1809. Através de uma breve sistematização, facilmente chegaremos a essa 

conclusão, ao mesmo tempo que exploraremos algumas pistas de estudo e de reflexão.  

Esta sistematização está, necessariamente sucinta, incompleta e provisória, porquanto 

ainda não foi elaborado o capítulo da história da recepção de Byron em Portugal, nem 

ajuizado o papel do Childe Harold’s Pilgrimage na formação da imagem de Portugal e 

dos portugueses que a produção literária e iconográfica da Inglaterra oitocentista 

transmitiu à Europa70. Apesar deste panorama, algumas tentativas, meritórias, mas ainda 

demasiado ténues, já foram conseguidas71. Outras acções podem e devem ser realizadas. 

A comemoração do centenário da vinda de Byron podia ser um excelente pretexto para 

organizar diversos eventos de carácter cultural; mas, infelizmente, neste nosso país, que 

miseravelmente esquece a sua História, a moda dos centenários – uma óptima forma de 

                                                           
68 Benita Eisler – op. cit., p. 188 e John Buxton – op. cit., p. 157. São poucos e por vezes confusos os 
pormenores relativos às datas e aos pormenores da viagem de Byron, uma vez que existem apenas duas 
cartas suas remetidas de Portugal.    
69 Marion Ehrhardt – Lisboa no ano de 1836 vista por um escritor alemão acompanhante de D. Fernando 
II, in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica. Lisboa, 1998, p. 184. 
70 João Almeida Flor – op. cit., p. 34.  
71 A este respeito, refira-se a Selecção Byroniana da Biblioteca do I. B. P. Gravuras e litografias 
britânicas alusivas a Sintra. Exposição por ocasião do IV Seminário Internacional sobre Lord Byron. 
Lisboa, 26 de Abril a 6 de Maio. Lisboa: Instituto Britânico em Portugal, 1977 e os artigos no livro 
Byron Portugal. Lisboa: Secção Portuguesa da Sociedade Byron e Instituto de Cultura Portuguesa, 1977. 
Mais recentemente, destacam-se os Congressos Internacionais de Sintra sobre o Romantismo, de que 
resultaram actas das comunicações, em 1986, 1988 e 1998.  
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aprender e de reflectir, mais do que comemorar de forma mais ou menos saudosista – 

também já passou de moda. 

Pode constituir uma surpresa, mas a obra de Byron foi naturalmente lida, no original e 

nas várias traduções francesas, e até comentada e criticada no nosso país72. Algumas das 

referências bibliográficas, traduções portuguesas da obra do poeta, a maioria da década 

de 80 do século XIX, pela sua raridade, também devem ser referidas e motivar a 

reflexão73.  

Outro facto interessante e muito significativo em termos ideológicos é a existência de  

traduções portuguesas de duas obras portuguesas da década de 30, do final da Guerra 

Civil, nas quais são visíveis as referências à liberdade. Deste modo, os liberais colavam-

se a duas obras do poeta inglês, como vitoriosos defensores da liberdade.  

No Cerco de Corinto, traduzido para  português em 1839, o poema é todo ele um 

pungente hino à liberdade, com a Grécia pelo meio:      

 
“(...)  
Por mais que se opprima um jugo, é esta sempre 
A patria d’elles, e a mansão da gloria! 
A Grecia! – ha de levar sempre este nome 
Um som despertador ao Mundo inteiro. 
Varão que aspira a perpetuar as façanhas, 
Lá poem na Grecia o fito, e abjura as normas 
Que sómente os tyrannos sanccionárão; 
Para lá olha, e se arremessa aonde 
Conquiste a Liberdade, ou deixe a vida.”74     
 
 

                                                           
 
72 Existem numerosos exemplares oitocentistas de originais e de traduções de Byron nas bibliotecas 
nacionais, o que revela que o autor foi bastante divulgado e lido em Portugal. Adquirimos, há algum 
tempo, um livro de Byron  - Œuvres Completes de Lord Byron. Traduction nouvelle de Louis Barré. 
Paris: Librairie centrale des publications populaires, 1856, com a seguinte dedicatória: “J. Philippe do 
Amaral. / Coimbra 13 de Dezembro / 1864 / offereceo  ao / Seu amigo Illmo. Snor Francisco M. Supico. / 
P. Delgada 2 Fevereiro 1866.”  
O tradutor Louis Barré (1799-1857), de acordo com o catálogo da Bibliothèque nationale de France, foi 
professor de filosofia e tradutor de inglês para francês. Traduziu as já referidas obras de Byron, mas 
também de James Fenimore Cooper, Hariet Beecher Stowe e, principalmente, inúmeros livros de Walter 
Scott. Fez ainda numerosos prefácios, introduções, comentários e notas em vários livros.     
73 Quase todas estas obras, algumas delas muito raras, provavelmente devido à sua reduzida tiragem, 
encontram-se na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, na sua já citada colecção do 
British Council (BC). 
74 Lord Byron – O Cerco de Corintho. Traduzido em verso português por H. E. A. C. [Henrique Ernesto 
d’Almeida Coutinho] Porto, 1839, verso XV, p. 16. 
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Mais significativo é O Preso de Chilon, traduzido, em 1833, por Fernando Luís 

Mouzinho de Albuquerque. No último verso volta-se à liberdade, pela qual os liberais se 

haviam batido duramente:    

 
“(...)  
Eu o monarcha tinha poderio 
Para infligir a morte, e cousa estranha 
Uns com outros em paz viver soubemos! 
E tanto pode a longa convivencia 
Ao ser habitual accostumar-nos, 
Que até cheguei a amar meus duros ferros, 
E voltei com um suspiro á liberdade.”75 
 
 
Quando foi publicado, em 3 de Março de 1812, o Childe Harold’s Pilgrimage foi um 

imenso sucesso editorial na Inglaterra. A primeira edição - com apenas os dois 

primeiros cantos -, de 500 exemplares esgotou em três dias, seguindo-se uma outra, 

num formato mais pequeno. Nos seis anos seguintes, esta edição foi impressa oito vezes 

e uma estimativa de 20000 cópias foram vendidas76. O poeta tornou-se célebre, segundo 

disse, acordou e achou-se famoso, como nenhum poeta inglês havia sido em vida77. A 

recepção da obra foi entusiástica, por exemplo, Walter Scott descreveu-o como “a poem 

of most extraordinary power” que poria o seu autor entre “our first poets”.78 Também o 

editor John Murray, consolidou em muito a sua posição, comprando uma casa numa rua 

mais elegante de Londres79. A este sucesso seguiu-se uma imensa legião de traduções, 

sobretudo francesas, que levaram a obra a todos os cantos da Europa. 

Como seria de esperar, o Childe Harold foi lido e comentado por vários exilados 

portugueses na Inglaterra. Um autor anónimo português fez mesmo uma recensão crítica 

do poema no periódico O Investigador Português logo em Maio de 181280. Além da 

recensão, foi realizada a primeira versão portuguesa das estâncias relativas ao nosso 

país. Desde logo, o autor anónimo censura os versos pouco melodiosos e o uso 

                                                           
 
75 Lord Byron – O Preso de Chillon. Traduzido em Portuguez e Offerecido a D. Francisco de Almeida 
Portugal, por Fernando Luiz Mouzinho de Albuquerque. Lisboa, 1833, verso 14, p. 16. 
76 Fiona MacCarthy – op. cit., pp. 157-159. A primeira edição in 4º custava 50 xelins, sendo o equivalente 
ao meio rendimento semanal de um cavalheiro. A segunda edição e as que se seguiram nos seis anos 
posteriores eram in 8º.  
77 John Buxton – op. cit., p. 156. 
78 Fiona MacCarthy – op. cit., p. 157-158. 
79 Idem, p. 159. 
80 Vd. a este propósito, o artigo de J. Almeida Flor – Uma Recensão Portuguesa de Childe Harold’s 
Pilgrimage, in Byron Portugal. Lisboa, 1977, pp. 137-151.  Neste artigo, a recensão é transcrita na 
totalidade. 
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generalizado de arcaísmos. Mas o verdadeiro interesse deste texto provém do facto de 

ter sido escrito logo após a publicação do poema, revelando que o círculo de exilados 

portugueses se mantinha a par das obras literárias recentemente publicadas, e também 

porque constitui o primeiro de uma longa série de protestos contra o que Byron 

escreveu no seu célebre poema relativamente a Portugal e aos portugueses81. No texto, 

publicado sob a forma de uma carta anónima, o autor desculpa-se da tradução 

portuguesa que realizou, devido ao estilo muito complexo e ao uso de palavras 

antiquadas, que constituía o estilo dos modernos poetas ingleses. Os  poemas de Byron 

eram ainda mais afectados que os de Walter Scott82.  

Como seria de esperar, o português queixa-se de que todos os viajantes tinham o gosto 

de dizer mal dos países que visitavam, limitando-se, muitas vezes a repetir e a perpetuar 

erros e lugares-comuns de outros livros e autores83. Depois de fazer a tradução dos 

versos, empenha-se em refutar e “desmentir redondamente” todas as “infamias de 

Childe Harold.”84  Contudo, as críticas do escritor português não são demasiado  

violentas, assumindo uma posição argumentativa de desculpabilizar e explicar o 

contexto difícil em que se vivia no reino em 1809, quando Byron, por cá estanciou. Por 

fim, o autor anónimo lamenta que as seculares boas relações entre Inglaterra e Portugal 

tivessem de alguma forma sido manchadas por este “Petit Maitre viandante.”85 Os 

portugueses sempre gostaram dos ingleses e estas críticas tinham um carácter de alguma 

ingratidão. Toda a posição do exilado português – afinal era um exilado que estava 

reconhecido à sua pátria de exílio - é de gratidão para com a Inglaterra nunca 

confundido este país com um dos seus filhos. Como escreve: 

 

“Oxalá que elle tivesse apontado verdadeiros defeitos, ou vicios de que nos podessemos 
emendar, e naõ amontoasse calumnias, e affrontas sem necessidade.”86  
 

 

 

 

                                                           
 
 
81 J. Almeida Flor – Uma Recensão Portuguesa..., pp. 138-139. 
82 Idem, pp. 141-142. 
83 Idem, p. 140. 
84 Idem, p. 145. 
85 Idem, pp. 146-148. 
86 Idem, p. 150. 
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O autor português, obviamente, valoriza os elogios de Byron a Sintra:  

 
“A vea do Author foi singularmente excitada pelas bellezas de Cintra; e esta parte do 
Poema merece o ornato daquella lingua na qual quando Venus imagina – com pouca 
corrupção crê que é Latina.87           
 

Exilado na Inglaterra, alguns anos depois, esteve também Almeida Garrett que leu e 

apreciava bastante lord Byron, “grande poeta, o maior do seculo presente”, segundo as 

suas palavras88. Algumas referências ao poeta inglês revelam, sem qualquer dúvida, a 

alta consideração que nutria pelo autor do Childe Harold, como iremos ver a propósito 

de Sintra. De facto, a vila, a serra e as belezas naturais, Garrett canta-as, como se tivesse 

presente, em coro, os versos de Byron relativos ao Éden.  

Alexandre Herculano, um dos mais importantes escritores românticos portugueses, 

nunca apreciou o poeta inglês. Teófilo Braga, quase sempre um autor bastante exigente, 

dá conta da antipatia do historiador português em relação ao poeta, dando a sensação 

que de Herculano, algo provinciano e demasiado metafísico e cristão, nunca poderia ter 

percebido a sua real dimensão.  

Na sua teoria do romantismo, Herculano defendia o amor da pátria em verso, o 

aproveitamento dos tempos heróicos do cristianismo e desterro dos numes gregos, 

substituindo-os pela mitologia nacional na poesia narrativa, religião, filosofia e moral na 

lírica. Para o escritor de Eurico, o Presbítero, nenhuma ideia se detectava nos poemas 

de Byron, ou melhor, nos seus versos dominava o cepticismo absoluto, a negação de 

todas as ideias89. Para Herculano, “com um sorriso espantoso elle escarneceu de 

tudo...”90  

Herculano profetizava o fim da escola de Byron, que seria amaldiçoada, apesar de, na 

época, ser aplaudida. Da escola de imitadores restaria, isolado, o próprio vate inglês, 

“(...) mas como um monumento espantoso dos precipicios do genio quando 

desacompanhado da virtude.”91 A literatura de Byron era aplaudida devido somente ao 

contexto político e social da Europa; quando esta fosse livre e estivesse em paz, 

                                                           
87 Idem, p. 147. A tradução da estância XVIII é a seguinte: “(...) O gloriosos Paraizo / de Cintra apparece 
ali em alternada mixtura de montes, e valles.  / Ai de mim! Que penna, ou pincel pode seguir a metade do 
que / os olhos descortinaõ por entre vistas que mais assombraõ os / olhos humanos do que todas quantas 
os Poetas pintaraõ ao / Mundo attonito dos campos Elisios.” (p. 143).   
88 Almeida Garrett – Camões, in Obras Completas, vol. I, Nota D ao Canto V, p. 254. 
89 Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1984 [fac-símile da edição de 1880], 
pp. 115-116.  
90 Idem, p. 116, citando Herculano no Repositorio litterairio, p. 88.  
91 Idem, p. 116. 
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ninguém se lembraria desses “desvarios litterairos.”92 A agravar todo este panorama, 

acrescentemos que Herculano nunca suportou a língua inglesa93.  

Mas Byron não era apreciado por Herculano somente por grandes questões teóricas. 

Devemos mencionar os ataques do poeta aos portugueses, que, naturalmente, o 

circunspecto e nacionalista historiador nunca perdoou! Partindo dos acontecimentos 

perto do S. Carlos que Byron experimentou, Herculano critica, com notável humor, 

todos os escritores ingleses que disseram mal de Portugal: 

 

“(...) Portugal é um thema em que até os inglezes querem ter graça! – os francezes ainda 
alguma vez por engano nos fazem justiça: elles nunca. Em Inglaterra não ha nenhum 
tolo que não faça um livro de tourist; nenhum architolo que não o faça sobre Portugal: 
estes livros e os sermões constituem o grosso da sua litteratura.”94 
   

O poeta Bulhão Pato, o discípulo querido de Alexandre Herculano, escreveu quando foi 

a Sintra na companhia do seu mestre e do marquês de Sabugosa, em fins de Setembro 

de 184995. A propósito do local, recorda o que dele disse lord Byron - o mais belo da 

Europa -, mas não resistindo, logo de seguida, a considerar o poeta inglês como inimigo 

figadal dos portugueses96.     

Ao invés de Alexandre Herculano, Teófilo Braga, o primeiro historiador do nosso 

romantismo, seguindo o seu mestre e modelo Auguste Comte, considerava Byron o 

génio que havia dado enérgica expressão de revolta contra as forças repressivas da 

Santa Aliança97. O lord inglês deu à poesia um destino social, sendo ela própria um 

grito da aspiração da liberdade contra a sociedade retrógrada98. O poeta havia sido, na 

sua opinião, o génio extraordinário que sintetizava a nova feição das literaturas e do 

espírito moderno. O romantismo liberal tornou-se byroniano e os seus cantos as 

                                                           
92 Ibidem. 
93 José-Augusto França – O Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999, p. 96. 
94 Alexandre Herculano - Estudos Moraes II. O Parocho d’aldeia, pp. 119-120. Na nota 4, p. 120, a este 
texto escreve:  
“Não me persuado de que nenhum leitor tome ao pé da letra este brinco litterario. A Inglaterra possue no 
seu gremio muitos homens honestos, sabios, e por todos os modos respeitaveis. Mas a essa classe não 
pertencem por certo aquelles que propondo-se illustrar o povo escrevem ácerca de uma pobre nação, que 
nunca os offendeu, toda a casta de absurdos e mentiras insulsas.”     
95 Bulhão Pato – Memorias, Scenas da Infancia e Homens de Lettras, tomo I, Lisboa, 1894, pp. 163-
178. Este capítulo tem o seguinte título: “A Cruz Mutilada” e foi escrito por Bulhão Pato em 29 de 
Setembro de 1883 (p. 178).   
96 Idem, p. 174. 
97 Teófilo Braga – Soares de Passos (Escorço Biográfico), in Soares de Passos – Poesias. Porto, 1984, p. 
35. 
98 Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo. Porto, 1903, p. 37. 
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aspirações do seu tempo99. O poeta, “que deixou a voluptuosidade da vida italiana para 

ir offerecer o seu sangue pela independencia da Grecia”, impressionou todos os novos 

talentos e a sua morte deu um extraordinário sentido e relevo aos seus cantos100. A 

Byron se deveu a substituição do sentimentalismo idílico, que se imobilizara como 

expressão da beatitude cristã, pela linguagem de protesto da consciência contra as 

violências praticadas pelo sistema de restauração do Antigo Regime em toda a 

Europa101.  

Os defeitos de Byron eram numerosos, mas, apesar de todas as suas imperfeições, foi 

“sempre um dos maiores poetas do século XIX.”102   

Não obstante, as profecias de Herculano - figura que, de resto, Teófilo nunca admirou -, 

o byronismo prevaleceu na literatura, rompendo com a convenção, logo aproveitada 

pelo clericalismo, e aspirando à liberdade. A concepção de Byron, chamada pelos 

escritores académicos de “satanismo”, impressionou as novas inteligências por toda a 

Europa, sendo imitada e revelando novos talentos103. Finalmente, Teófilo revela o 

segredo de Byron. O poeta pôde ser o que foi porque possuía aquilo que actuava mais 

poderosamente nas sociedade burguesas, dinheiro, muito dinheiro, cem mil libras 

esterlinas. Quem possui tanto dinheiro pode adquirir um ponto de vista original sobre o 

universo, bastando para isso contemplar os homens, as sociedades, as paixões... Byron 

pintou as coisas como as viu, mas aos seus imitadores medianos - que lhe copiavam o 

pitoresco, as frases de imprecação e tudo, até a vida dissoluta -, que ainda subsistiam em 

Portugal e no Brasil, faltavam-lhes as tais cem mil libras esterlinas. Segundo Teófilo, 

era isso que explicava a influência do poeta que, sem ter sido na realidade um génio, 

influenciou doentiamente muitos escritores ou candidatos a tal104.     

António Pedro Lopes de Mendonça (1826-1865), ao contrário de muitos autores 

portugueses, parece ter sido um admirador de Byron e da sua obra. No seu livro 

Memórias d’um Doido (1849, 2.ª ed. 1859), que é a “monografia de uma alma”105, há 

quatro referências ao poeta106. Tal facto é compreensível nesta novela, na qual se 

                                                           
99 Teófilo Braga – História do Romantismo..., pp. 81-82.  
100 Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo, pp. 36-37. 
101 Teófilo Braga – História do Romantismo...,  p. 117 e Garrett e o Romantismo, p. 37. 
102 Teófilo Braga (?) – Byron, in Encyclopedia Portugueza Illustrada Diccionario Universal. 
Publicado sob a Direcção Maximiano Lemos, vol., II, Porto, [1900-1909], p. 326. O artigo, não assinado, 
deve ser de Teófilo Braga, tal como o do Romantismo.  
103 Teófilo Braga – História do Romantismo..., p. 117 e Garrett e o Romantismo, p. 37. 
104 Teófilo Braga – História do Romantismo..., pp. 117-118. 
105 Sampaio Bruno – A Geração Nova. Porto, 1984, p. 37. 
106 Vd. a este respeito José-Augusto França – op. cit., capítulo XIII, pp. 231-238, principalmente as pp. 
234 e 236.   



 144

combina o idealismo romântico, byroniano, com a intenção de análise e denúncia de 

uma sociedade injusta e corrompida107. Quando o protagonista Maurício fez uns versos, 

D. Afonso julgou-os dignos de nota, Byron não os teria escrito com mais ardente 

sentimento108. Um pouco mais à frente, D. Afonso define da seguinte maneira o poeta 

inglês: 

 
“Byron era um lord, era um grande poeta, coroado pela dupla auréola de um nascimento 
illustre, e de um engenho que attingia os limites do genio, e mal pôde alcançar um 
tumulo nas praias d’essa Grecia.”109   
 
 

Num monólogo, Maurício interroga-se se teria, como as personagens de Byron, a 

ciência do desespero unida à mocidade da vida110. Finalmente, numa carta de D. Afonso 

a Maurício, existe uma breve alusão ao D. Juan de Byron111. 

O mesmo Lopes de Mendonça traduziu para português o estudo crítico de M. Macaulay 

da obra de Thomas Moore sobre a vida de lord Byron, nas páginas do Archivo 

Pittoresco em 1857-1858112. Nesse texto, que não é apenas uma simples tradução, mas 

em que o tradutor expressa muitas das suas ideias sobre Byron e a sua obra, Mendonça 

começa por constatar que a literatura inglesa era pouco conhecida em Portugal, e o 

pouco que se sabia dela era por traduções francesas, que nem sempre primavam pela 

fidelidade, e por artigos de jornais também desse país113.  

Na opinião do escritor português, Byron havia sido, entre todos os grandes poetas do 

século, aquele que melhor impelia “as imaginações para essa vagas regiões do ideal.”114   

O poeta, além de ser excepcional pelo génio e sentimentos, soubera traduzir 

brilhantemente as situações morais do sua tempo115.  

Também o rei e escritor D. Pedro V, numa carta dirigida a seu tio e padrinho, o 

imperador D. Pedro II do Brasil, datada de Dezembro de 1858, escreveu uma curiosa e 

                                                           
 
107 Jacinto do Prado Coelho – António Pedro Lopes de Mendonça, in Dicionário da Literatura, vol. 2, 
Lisboa, 1984, p. 631.  
108 A. P. Lopes de Mendonça – Memorias d’um Doido, 3.ª ed., Lisboa, [196-?], p. 102.  
109 Idem, p. 105. 
110 Idem, p. 133. 
111 Idem, p. 151. 
112 Lopes de Mendonça – Estudo crítico de M. . Macaulay sobre a Vida de lord Byron, por Thomas 
Moore, in Archivo Pittoresco, Lisboa, vol. 1, 1857-1858, pp. 242-243, 253-255, 258-260, 270-272, 282-
284, 298-299 e 330-333. A obra no original é a seguinte: Letters and Journals of lord Byron with notice 
of his Life. By thomas Moore, (p. 253).  
113 Idem, p. 242. 
114 Ibidem. 
115 Idem, p. 243. 
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importante crítica do panorama literário português, desde Garrett até aos poetas e 

escritores contemporâneos116. Para o rei, a Almeida Garrett não faltava nenhum dos 

dotes de Castilho, mas sobrava-lhe o dom da individualidade, que o fez único entre os 

poetas portugueses modernos. D. Pedro desabafa ainda acerca do autor do poema 

Camões: “Imitou Byron, se quiserem (quem não imita?).”117 A interrogação é 

reveladora da inevitabilidade dos poetas imitarem o autor inglês. Convirá acrescentar 

que D. Pedro V sentiu um grande fascínio pelos escritos deste118. 

Ao invés, a mais elevada expressão de hostilidade para com lord Byron, traduziu-se, por 

ironia, em versos a si dedicados, da autoria de João de Lemos (1859)119. O poeta 

português ripostava, com idênticas armas, ao vate inglês que afrontara Portugal e os 

seus habitantes nas estâncias do Childe Harold’s Pilgrimage. Os insultos e “mimos” de 

Byron sobre os escravos torpes e vis, os assassinos, as cruzes dos assassinatos e até a, 

talvez imaginada, cena na qual o poeta ofendeu escandalosamente o recato de uma 

honesta dama e que levou a pronta resposta de um zeloso marido, foram devidamente 

elencados, e para cada um deles o contra-ataque foi certeiro e mortífero. Registemos 

algumas das quadras mais relevantes:    

 
A Lord Byron 
 
O genio não póde, por grande que seja,  
Cobrir injustiças, não póde, isso não;  
Em vez de elevar-se no vôo, rasteja 
Se em vez da verdade só eleva a paixão. 
 
Poeta, és injusto; nem era essa a furia  
Que os vates pediam ás musas na voz; 
A tua é de louco; a de um povo essa injuria 
Deshonra-te a lyra e a ti, não a nós 
 
Porque é que assim mentes? Porque é que assim lanças 
Aos ventos da terra de nós fama tal? 
Vingança?! E são estas d’um Lord as vinganças?! 
Que culpa em teus vicios terá Portugal?! 
 
 
                                                           
116 Ruben A. – Cartas de D. Pedro V ao Imperador do Brasil, in Ocidente, Lisboa, vol. LXXV, n.º 366, 
Out. 1968, Suplemento. A carta é a número 10 e está datada de Lisboa, 21 de Dezembro de 1858, pp. 63-
71.   
117 Idem, p. 69. 
118 Maria Filomena Mónica - D. Pedro V. Lisboa, 2005, p. 45. 
119 João de Lemos – op. cit., poemas dedicados a lord Byron, XXXIX,  pp. 242-250. No total  são 41 
quadras.  
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A nossa ignorancia  achaste tão rude 
Por serios maridos achar inda aqui 
Que, quando buscavas manchar a virtude, 
Nas costas as manchas te punham a ti? 
 
Por isso é que somos um povo de escravos?! 
Mas quaes a teu modo quizeras cá ver? 
Seriam maridos talvez menos bravos? 
Seria mais livre talvez a mulher? 
 
Nos bosques e valles as Cruzes que contas 
Por cá aos milhares, sem ser devoção.  
Só marcos sanguentos, quaes tu as apontas, 
Das leis em opprobio, do criem em padrão 
 
Talvez que as julgasses então monumentos 
Piedosos, erguidos em honra do céu, 
Talvez que a lisonja nos teus pensamentos 
Pozesse a verdade que a raiva escondeu 
 
Talvez que os milhares não fossem já tantos 
Bradando assassinos; só se inda tambem  
As vistas das vinhas, que cantam teus cantos, 
Tivessem a força que o seu vinho tem  
 
Só essa vingança!... Se é que as batalhas 
Da India e Criméa já nuncios não são 
De que essas soberbas um dia mortalhas 
Nas velas que ostentam apenas terão! 
 
E tu, ó poeta, não faças espanto 
D’ouvir em tua campa taes vozes cair, 
A paz para os mortos quebrou-a o teu canto, 
Que veiu na campa d’um povo cuspir! 
 
 

Pelo meio das 41 quadras, João de Lemos não se esqueceu de evocar ainda as vitórias 

do Magriço e de chamar os ingleses de atrasados, dado que, vivendo numa ilha, nunca 

dela conseguiram sair, ao invés da nossa sempre gloriosa gesta dos Descobrimentos! 

Escritores como Júlio Dinis (1839-1871) ou o poeta João de Deus (1830-1896) também 

não se entusiasmaram por Byron. O primeiro achava-o um poeta “descosolador”, 

enquanto para o segundo era “(...) Em ermo túmulo, / Em ígnea letra (cúmulo / 

D’horror) Byron – o inferno”120. 

                                                           
120 José-Augusto França – op. cit., pp. 430, 435-436. 
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Finalmente, apenas no século XX, ultrapassada uma persistente visão romântica e 

nacionalista, foi possível estudar, contextualizar e enquadrar a influência e a 

importância de lord Byron no nosso romantismo. Desta forma, já se considerou que:  

 
“O cerne do Romantismo em Portugal muito ficou a dever ao ascendente do génio 
inglês que prosseguiria com o género alemão.”121 
 

Mas a justiça em relação a Byron foi feita sobretudo na obra de José-Augusto França. O 

historiador considera o poeta um importante marco inspirador para o romantismo 

nacional. Desde logo, por ter fortemente influenciado o espírito de Almeida Garrett122, 

inclusive no estilo123.  

Mas Sintra que, antes de Byron, já tinha um papel relevante na vida portuguesa e nos 

costumes dos lisboetas, viu a sua importância sublinhada pela construção do “castelo de 

ouro” em “campo verde” por D. Fernando124. Depois de um inglês ter encontrado o 

Éden glorioso, foi um alemão que, com o seu castelo, habitou e dominou todo esse  

cenário.  

Significativamente é no quadro Cinco artistas em Sintra que se revela todo esse plano:  

 
“(...) a silhueta heráldica da Pena – única forma imaginária no (e não do) Romantismo 
nacional, numa Sintra que Byron tornara imaginária também, mais do que qualquer 
poeta português o poderia fazer. O edificador do castelo era, de resto, um príncipe 
alemão que mais não podia fazer pelos seus súbditos locais do que comprar-lhes 
quantos quadros pintassem sem destino, como este mesmo.”125 
 
 

Se poucos foram os escritores e poetas entusiastas de Byron e dos seus controversos 

poemas sobre Portugal, foram, no entanto, os artistas plásticos, aqueles que melhor 

perceberam e materializaram os versos de Byron e seguiram o seu desafio de desenhar e 

de pintar os cenários magníficos de Sintra e da sua serra.  

Obviamente, quando o grupo dos cinco artistas pousa em Sintra, estava a recordar o 

Camões de Garrett e a Cintra Pinturesca do visconde de Juromenha, que certamente 

                                                           
121 João Silva de Sousa – Espontaneidade e desordenamento no Romantismo Europeu, in Romantismo – 
Da Mentalidade à Criação Artística. Sintra, 1986, p.11.   
122 José-Augusto França – op. cit., p. 41. 
123 Idem, p. 51. 
124 Idem, pp. 213 e 218. O título do capítulo XI tem o feliz título de “Em campo verde um castelo de 
ouro”.  
125 José-Augusto França – Seis Imagens do Mundo Fontista, in Estética do Romantismo em Portugal. 
Lisboa, 1974, p. 254. 
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leram e admiraram e, em última análise, o próprio poeta inglês que podem bem ter lido 

no original ou em francês. Mas não nos deixemos enganar, os Cinco artistas em Sintra 

são na realidade seis, sendo o sexto a própria natureza de Sintra, plasmada decerto com 

o seu criador, lord Byron, que, estando materialmente ausente, está afinal omnipresente.  
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2. SINTRA VISTA PELOS ESTRANGEIROS 
 

Sintra sempre foi um lugar magnético. Antes e depois da vinda de Byron a Portugal e da 

sua célebre visita à vila e à serra, muitos autores estrangeiros, sobretudo ingleses e do 

norte da Europa, extasiaram-se perante os seus lugares, as suas maravilhas naturais e a 

sua magia. Podemos mesmo afirmar que a descrição destes autores - todos eles 

setentrionais – se insere dentro de uma prática e sensibilidade românticas ou pré-

românticas, nas quais lord Byron foi, como facilmente se imagina, o maior e mais 

espectacular expoente. 

Antes do poeta inglês, outros autores devem ser recordados, mesmo que, alguns deles, 

de passagem1. A viagem da maioria desses estrangeiros inseria-se no Grand Tour, que 

abrangia sobretudo a Itália, a França e a Suíça, influenciados pelas obras de Rousseau 

que fomentam o interesse pela Natureza. Também a Península Ibérica passou a fazer 

parte do Tour, quando os viajantes românticos começaram a procurar locais diferentes, 

marcados por um maior exotismo2.   

Verifica-se que os estrangeiros, além de visitarem Lisboa, faziam algumas deslocações, 

que se podem classificar de turísticas, e que se resumiam quase sempre a Sintra e a 

Mafra. A escolha destes dois locais, principalmente a vila do célebre Monte da Lua, 

deve-se às opções de viajantes anteriores, dos quais se destacava o célebre lord Byron 

que visitou e cantou como ninguém Sintra3.         

 

2.1 Um aventureiro italiano 

Giuseppe Gorani (1740-1819) foi um dos muitos aventureiros que floresceram no 

século XVIII, tendo passado por Portugal entre 1765 e 1767, talvez numa das muitas 

missões de espionagem que proliferavam por toda a Europa4. O fidalgo e militar  era um 

homem de educação pouco cuidada, que se foi instruindo como podia5.  

                                                           
1 Sobre a passagem de viajantes estrangeiros por Sintra, vd. a série de estudos em Romantismo. Imagens 
de Portugal na Europa Romântica. Sintra, 1998 e Rose Macaulay – They went to Portugal too. 
Manchester, 1990. Também Agostinho Rui Marques de Araújo – Experiência da Natureza e 
Sensibilidade Pré-Romântica em Portugal.  Temas de pintura e o seu consumo, vol. 1, Porto, 1991, 
pp. 141-150 [Dissertação de Doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras do 
Porto. Texto policopiado], refere as principais viagens feitas por estrangeiros à região sintrense.  
2 Maria Teresa Pinto Coelho – De Lisboa ao vale de Santarém: viagens em terra alheia por James 
Edward  Alexander, in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica, p. 174. 
3 Idem, p. 176. 
4 Giuseppe Gorani – Portugal. A Corte e o País nos anos de 1765 a 1767. Lisboa, 1992, pp. 11-12. 
Sobre a biografia do autor, vd. o Prefácio de Castelo-Branco Chaves, pp. 11-20. 
5 Idem, pp. 13-14. 
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Em Sintra, a sua descrição é muito objectiva e sem grandes preocupação poéticas, 

mesmo assim, o extraordinário local é observado como o “abismo”, o “terror”, “as 

massas dos rochedos” e o “aspecto absolutamente romanesco”.  

Bastante metódico, começa por referir a antiga designação de Promontorium Lunæ e de 

Mons Lunæ. Descrevendo a altura da serra e as suas qualidades estratégicas (a sua 

função de guia aos navegantes e as vistas que do convento se alcançavam), detém-se nas 

ruínas do sopé da montanha, segundo ele, talvez do templo consagrado ao Sol e à Lua, 

e, principalmente, no mosteiro de S. Jerónimo. Nesse local, surpreende-se com a sua 

fachada ocidental “suspensa sobre o abismo”, que provocava um olhar “transido de 

terror.”6    

O seu texto contempla o aspecto da serra, a sua topografia e a abundância agrícola: 

 

“A altitude prodigiosa do lugar, os profundos abismos, as massas dos rochedos que 
parecem estar a despenhar-se e cujas cumieiras estão coroadas de majestosas árvores, 
concorrem a dar a este sítio um aspecto absolutamente romanesco. 
(...) Os campos em volta são belos e férteis, povoadas de magníficas vinhas, figueiras, 
romãzeira, laranjeiras, limas e limoeiros e de toda a espécie de árvores de fruta, pois tive 
ocasião de ver grande cópia de pereiras, pessegueiros, abrunheiros e ameixieiras.”7     
 
 

2.2 Um oficial pouco cavalheiro 

Arthur William Costigan (pseudónimo de James Ferrier, ou vice-versa) nasceu na 

Escócia em 1734 e foi um dos muitos mercenários estrangeiros que estiveram ao serviço 

de  Portugal no século XVIII com a vinda do conde Schaumburg-Lippe. Oficial de 

infantaria, com o exercício de engenheiro, chegou ao nosso país em 1762. Atingiu o 

posto de brigadeiro em 1775, pediu a demissão do cargo e regressou à Inglaterra em 

17808. 

Considerou os arredores de Lisboa desagradáveis, porque, por todo o lado, se estava 

entre dois muros de pedra muito altos, que cercavam vinhas e pomares9. Estes 

obstáculos visuais - tão ao gosto da arquitectura portuguesa, que, desde tempos antigos, 

sempre teve a tendência de se fechar - , privavam os viajantes da vista do campo.  

                                                           
6 Idem, p. 193. 
7 Idem, p. 194. 
8 Arthur William Costigan – Cartas sobre a Sociedade e os Costumes de Portugal  1778-1779, vol. I,  
Lisboa, 1992, p. 18. A obra é constituída por 2 volumes. Sobre a biografia do autor vd. o Prefácio de 
Augusto Reis Machado, pp. 15-25. O original  inglês tem o título de Sketches of Society and Manners 
in Portugal in a series of letters. London, 1787.  
9 Idem, vol. II, carta XXXVII, de Lisboa, 1779, p. 112. 
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Em Sintra, todo esse panorama se alterava, desaparecendo nas suas vistas os detestáveis 

muros. A viagem, sobre piso mau e duro, também contribuía para elogiar a vila. Sintra 

compensava a fadiga pela frescura do ar e a vista dos “bonitos retiros espalhados na 

encosta norte da serra.”10 “Aqui a natureza, desprovida dos esforços mesquinhos da arte, 

dá, em espectáculo, as suas belezas fantásticas e encantadoras num muito alto grau, e 

fiquei encantado atravessando os penedos enormes dessa serra, agrestemente misturada 

de bosques e água”11.  Certamente que os “esforços mesquinhos da arte” se referem aos 

muros e a outras construções de reduzida qualidade arquitectónica.      

Depois, Costigan lembra o promontorium lunæ, concluindo, como bom militar que era, 

que se tinha uma vista mais próxima e mais distante (?) desse “belo luminar” a partir do 

ponto mais elevado da serra, onde teria existido um templo dedicado a Cíntia, de onde 

derivou o actual nome. Na sua lógica matemática, o oficial inglês afirma mesmo que: 

  

“(...) não há certamente um ponto no globo onde melhor se possam fazer observações 
astronómicas, seja que se considere a altura da serra, a serenidade da atmosfera ou a 
extensão do horizonte, guarnecida com a ampla vista do grande oceano Atlântico, que 
se desdobra imediatamente aos pés da serra iluminado pelo sol poente.”12   
 
Para finalizar, Costigan, protestante - certamente filho de um huguenote13 -, filósofo e 

estrangeirado14, escreve que encontrou no cima da serra: 

 
“(...) um convento de estúpidos, tristes e ignorantes frades, que estão impedidos de olhar 
para as alturas, pois são obrigados, por um voto de fidelidade e obediência, a nunca 
levantar os olhos acima da Terra. Tal é o progresso da ciência e da literatura neste 
florescente país.”15  
 
 
2.3 William Beckford no meio das moitas e das cores negras 

O primeiro inglês que cantou Sintra foi, como Byron, uma notável e maldita 

personalidade inglesa, o multimilionário escritor, antiquário e crítico de arte, William 

Beckford (1760-1844)16, o England’s Wealthiest son, no dizer de Byron17. A sua 

                                                           
10 Idem, p. 113. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Idem, vol, I, p. 18. 
14 Idem,vol. I, pp. 21-23.  
15 Idem, vol. II, p. 113. 
16 William Beckford – Diário de William Beckford em Portugal e Espanha. Lisboa, 1988, p. 15. Vd. a   
respeito da biografia de Beckford a Introdução deste livro escrita por Boyd Alexander, pp. 13-21. A obra 
de Beckford foi publicada pela primeira vez com o título: Italy; with Sketches of Spain and Portugal. 
Londres, 1832.  
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história pessoal está envolta em escândalo e paixões proibidas, sendo um proscrito 

social perante os seus cidadãos, mas bem tolerado pelos estrangeiros, que pouco ou 

nada conheciam da sua vida ou faziam pouco caso da mesma. Convidado e amigo do 

jovem marquês de Marialva, apesar de ter sido pouco recomendado, e ainda menos 

estimado, pelo embaixador inglês em Portugal, deixou um dos diários mais importantes 

sobre a vida deste país no ano de 1787. Beckford é talvez o viajante britânico mais 

conhecido em Portugal18, se descontarmos, evidentemente, lord Byron, muito mais 

poeta que mero viajante. 

Ao contrário de muitos autores estrangeiros, Beckford afeiçoou-se ao nosso país e o 

tempo que por cá esteve influenciou profundamente a sua maneira de ser19. Ao longo 

das suas narrativas, confessa a necessidade que sente em desenhar as paisagens que 

descreve. No seu espólio, encontram-se alguns desenhos feitos em Portugal, mas, ao 

que parece, nenhum sobre Sintra20, que, no entanto, devem ter existido, como o próprio 

autor escreveu.   

A escrita de Beckford encarnou uma alma romântica, nas suas múltiplas descrições de 

estados de espírito, de emoções e da forma como descreve as paisagens e os 

monumentos21.  A paisagem e o discurso formam uma trama singular, na qual o autor se 

vai revelando22. Também as suas numerosas viagens se transformaram em exílios e  as 

suas ideias tornaram-se paixões, que lhe forneciam materiais pitorescos e poéticos que 

utilizou23. 

                                                                                                                                                                          
Beckford chegou casualmente a Portugal, a caminho das suas plantações de açúcar da Jamaica, viagem 
que teve de realizar por ordem da sua família. Enjoado desde Inglaterra até ao primeiro ponto da escala, 
Lisboa, e sobretudo contrariado, aqui permaneceu oito meses, de Março a Novembro de 1787, p. 17. 
Voltou a Portugal em 1793 e aqui permaneceu aproximadamente dois anos, tendo alugado Monserrate. 
Durante essa estada, visitou os mosteiros de Alcobaça e Batalha. Voltou a Lisboa, uma terceira vez, em 
Outubro de 1798 até Julho de 99, pp. 9 e 20. 
Acerca da biografia de William Beckford  vd. igualmente o excelente artigo na Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, vol. 4, pp. 411-413. Durante 1787 viveu na casa da quinta do Ramalhão, 
Grande Enciclopédia..., p. 412.   
Mais recentemente, é fundamental o estudo de Maria Laura Bettencourt Pires - William Beckford e 
Portugal. Lisboa, 1987.   
17 Grande Enciclopédia... vol. 4, p. 411.  
18 Judite Nozes – Viajantes britânicos do primeiro romantismo em Lisboa, in Romantismo. Imagens de 
Portugal na Europa Romântica, p. 46. 
19 Maria Laura Bettencourt Pires – op. cit., p. 123.  
20 Idem, p. 121. 
21 Judite Nozes – Viajantes britânicos do primeiro romantismo em Lisboa, in Romantismo. Imagens de 
Portugal na Europa Romântica, p. 46.  
22 Maria Júdice Borralho – William Beckford e a paisagem, in Romantismo. Imagens de Portugal, p. 59.  
23 Devendra P. Varma – Romantic Sintra and Beckford’s visions, in Romantismo. Imagens de Portugal, 
p. 114.  
Além destes três estudos dedicados a Beckford, vd. igualmente os trabalhos de César Borralho – A árvore 
na paisagem romântica, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 63-68; Maria Laura Bettencourt 
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A paisagem de Sintra impressionou profundamente Beckford, mas também os edifícios 

com a sua arquitectura e ambiente orientalizante24. Como se sabe, a quinta de 

Monserrate foi um local inesquecível para o escritor25.        

A sua primeira visita a Sintra ocorreu entre 22 e o fim de Julho. Já na vila e   

condicionado pelo facto de na casa dos Marialvas não se ver um livro (“esta gente 

nunca lê”)26, viu-se compelido a desenhar (“deu-me para desenhar”)27, unicamente para 

matar o tempo.  

Não sabemos se o exercício de desenho foi proveitoso, mas a descrição do lugar e da 

serra é muito visual; as palavras parecem ter saído das linhas e das manchas que 

desenhou. Mesmo com livros por perto, Sintra sempre convidou a desenhar e a pintar. 

Desde logo, surgem na sua descrição a flora e os fenómenos atmosféricos que irrompem 

por todo o lado: 

 
“Faz um tempo estranho, muito mais próximo da Primavera do que do Verão. Tudo está 
verde e florido. Grossas moitas de viburnos, com flores muito maiores do que em 
Inglaterra, cobrem as íngremes encostas da serra, que o marquês aproveitou para seu 
jardim. Adoro vaguear por estas moitas. O fresco ar da montanha abre-me o apetite, e 
comi vorazmente de um certo guisado português.  
(...) Para a noite, um espesso nevoeiro húmido cobriu os montes; as pontiagudas 
penedias, emergindo da neblina, pareciam tão ermas e desoladas que me senti outra vez 
nos Apeninos.”28  
 
Finalmente, em Colares, na casa de Thomas Horne:  

 
“Há ali um pequeno terraço rectangular, sombreado por um fantástico sobreiro, de onde 
se descobre uma romântica vista de Sintra: altos arvoredos de variada folhagem, montes 
de raízes contorcidas e troncos de velhos castanheiros, de envolta com salgueiros de 
fresca e tenra folhagem verde e limoeiros carregados de frutos. E, ao alto desta cena 
agreste, três picos de rocha em agulha, sobre um dos quais, o do meio, se elevam os 

                                                                                                                                                                          
Pires – Imagens de Portugal na obra de William Beckford, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp.  
69-77; Vítor Hugo Neto – Portugal e os portugueses por William Beckford, in Romantismo. Imagens de 
Portugal, pp. 79-86; Wifredo Rincón García – Notas de arte portugues en el «Diario» de William 
Beckford, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 87-100; Kenneth W. Graham – Narrative self-
projection in Beckford’s portuguese writings, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 101-112; 
Malcom Jack – Was Beckford a true friend of Portugal?, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 
119-126. 
24 Maria Laura Bettencourt Pires – op. cit., p. 164.  
25 Idem, p. 166.  
26 William Beckford – op. cit., p. 95. Segunda-feira, 23 de Julho. 
27 Ibidem. Beckford, como criança aristocrata bem educada, sabia desenhar. Foi seu professor de Desenho 
Alexander Cozens, importante aguarelista inglês, que nasceu na Rússia e que conheceu o povo persa, p. 
14 da Introdução.   
28 Idem, p. 95, Segunda-feira, 23 de Julho, o primeiro dia de Beckford em Sintra depois de ter saído de 
Lisboa no dia anterior. 
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campanários e os muros de Nossa Senhora da Pena, convento de frades jerónimos, 
frequentemente perdido entre as nuvens.” 29 
 

Nestas imagens, carregadas de poesia, devemos reter esta última: “perdido entre as 

nuvens.”   

No dia 27 de Julho, a visita ao convento da Cortiça é toda ela marcada pelo espanto 

causado por esse “abrigo de Robinson Crusoé”, rodeado das maravilhas da flora local: 

 

“(...) bravias encostas de urze, de onde se descobre uma vasta área da região toda 
crestada pelo sol e uma extensão imensa do oceano. O perfume dos arbustos aromáticos 
e das flores impregnava o fresco ar da manhã. O céu era do azul mais puro e suave.”30  
 
O arvoredo e as sendas através das rochas, no convento, eram um encanto: 

 
“Moitas de alfazema botam das fendas dos rochedos à mistura com rosmaninho do 
verde mais delicado.”31 
 
Finalmente, o passeio desse dia terminou, como sempre se pretende, em verdadeira 

apoteose: 

 
“ (...) ao verificarmos ser muito cedo, resolvemos subir até à Nossa Senhora da Pena, de 
onde é infinita a vista. Parecia um efeito de magia, as nuvens, de uma deslumbrante 
brancura, muito baixas sobre o mar. Dir-se-iam carruagens de divindades marinhas que 
acabassem de romper do seio do seu elemento e seguissem, em majestoso cortejo, a 
caminho da festa anual dos Etíopes, lá do mais longínquo cabo do mundo.”32    
 

Uma vez mais, estamos perante uma descrição que lembra um quadro de Friedrich e, 

simultaneamente, uma qualquer tela com um cortejo áulico da época barroca! 

Durante a noite, o vento sopra com uma intensidade pouco romântica, mas o elogio, 

vem logo a seguir, no ar que se respira: 

 
“Não há maneira de segurar as minhas janelas. Batem toda a noite e não me deixam 
dormir durante uma ou duas horas. Não me posso queixar dos ares de Sintra, são 
afiados, mas sadios, e fazem-me devorar o pequeno almoço cheio de apetite.”33 
 

                                                           
29 Idem, pp. 95-96. Descrição do mesmo dia 23 de Julho.  
Thomas Horne (1722-1792), nasceu em Wakefield e está enterrado no Cemitério Inglês em Lisboa, era 
um negociante inglês de Lisboa e agente e banqueiro de Beckford. Horne & Skill eram comparticipantes 
do contrato oficial para a exploração do óleo de baleia. Vd. a este respeito a nota 19 na p. 180.  
30 Idem, p. 99. Sexta-feira, 27 de Julho.  
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Idem, p. 114, Domingo, 26 de Agosto. 
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A serra de Sintra é ampla e pormenorizadamente descrita com a sua “encosta de rochas 

com as mais estranhas formas românticas”34, em perfeitos apontamentos visuais. Em 

Sintra ou em Colares, são frequentes os toques românticos da natureza: 

 
“Como a paisagem estava parcialmente velada pelo nevoeiro, e já se tinha posto o Sol, 
senti-me triste e desalentado.”35  
 

Este gosto de Beckford pela solidão das montanhas é recorrente noutros dos seus 

escritos36.  

À medida que o tempo vai passando, com o Outono e o Inverno, os traços do escritor 

tendem a tornar-se cada vez mais densos e as cores mais profundas e escuras, reflexo do 

tempo “enevoado e desagradável.”37 No mesmo terraço da casa de Horne em Colares, a 

7 de Setembro, escreve: 

 
“A paisagem de árvores que se descobre da sua varanda tinha nesta tarde uma 
tonalidade triste e as rochas perdiam-se no meio das nuvens. Já estava muito escuro 
quando voltámos para o Ramalhão. Atirei-me para cima de um sofá, impressionado com 
o aspecto lúgubre da noite. O assobiar do vento encheu-me de tristeza.”38 
  

Dois dias depois, numa longa descrição poética, as cores e as formas de Sintra animam-

se um pouco para se adensarem, logo de seguida, entre flores, nuvens e vapores: 

 

“Nuvens e vapores sobre a planície, o Sol quase sempre oculto (...) pus-me a vaguear 
através das moitas que vestem as faces pedregosas de uma íngreme encosta. Heras à 
mistura com bagas e pervinca com as suas flores vermelhas. (...) A pôr do Sol trepei por 
entre as rochas musgosas para uma pequena rotunda coberta de alfazema. Ali fiquei, 
embalado pelo murmúrio das ondas que investiam contra a costa a pique. As nuvens 
caminhavam, vagarosamente, por cima das serras. 
(...) depois da missa, D. Pedro e M. Verdier sentaram-se numa pedra coberta de musgo e  
começaram a desenhar qualquer coisa que eles imaginaram ser uma vista do convento, 
as rochas que o cercam e as suas matas. Embora o Sol os dardejasse sem piedade e com 
os seus mais belos raios incendiasse as folhas dos loureiros e dos limoeiros, a vasta 
planície de terra e mar que se descobre do alto destas eminências estava coberta de 
nuvens. O efeito era extraordinário e eu sentei-me na abrupta encosta do monte para 
desfrutar o panorama. As moitas dos medronheiros, dos loureiros e das murtas, 
pendentes do alto, e os cerrados pinheiros que se debruçam dos desfiladeiros, fizeram-
me lembrar a paisagem do monte de Edgecumbe. Por entre as fendas das rochas 
                                                           
34 Idem, p. 106. Quarta-feira, 15 de Agosto. Beckford, depois de ter regressado a Lisboa, no final de 
Julho, voltou para  Sintra, no Sábado, 11 de Agosto, pp.  103-104, aí tendo permanecido até 31 de 
Outubro, quando regressou a Lisboa, pp. 160-161. 
35 Idem, p. 112. Quinta-feira, 23 de Agosto. 
36 César Borralho – A árvore na paisagem romântica, in Romantismo. Imagens de Portugal, p. 64.  
37 William beckford – op. cit., p. 130, Sexta-feira, 7 de Setembro. 
38 Ibidem, mesmo dia 7 de Setembro.  
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escarpadas para ali desmoronadas na mais bruta confusão, vêem-se tufos de verdura que 
à mais leve pressão exalam aroma e frescor. Foi para mim uma delícia explorar estes 
escaninhos e recantos. 
(...) as nuvens vinham, vagarosamente, caminhando por cima das serras (...) depois de 
andarmos durante duas horas entre trevas e nuvens, chegámos a Sintra exactamente às 
dez”39 
 

Nos dias seguintes chegaram as primeiras chuvas e Sintra recordou, inevitavelmente, a  

sua ilha natal: 

 
“(...) sopra o vento, as nuvens rasam os campos e pesadas gotas de chuva escorrem 
pelas vidraças.”40 
 
“Quando me levantei, o nevoeiro começava a desprender-se dos cumes e o mar distante 
a descobrir-se em toda a magnificência do seu azul. (...) As últimas chuvas tinham 
refrescado a face da terra e pintalgado os despenhadeiros, do outro lado da Penha Verde, 
de púrpura e verde, pois muitas espécies de urzes haviam deitado flor e as silvestres e 
musgosas encostas cobertas de sobreiros estavam cheias de grandes lírios brancos 
listrados de cor-de-rosa.”41   
 
“O tempo continuava encoberto, e o negrume das nuvens, por sobre o mar, ameaça-nos 
com um dilúvio de chuva. (...) Havia na casa uma obscuridade de Inverno”42 
 

“Olho debalde para o mar, nada, senão sombrias nuvens rolando em grandes cardumes 
(...) Os espessos vapores que enevoavam a serra, e o negro céu que descia, muito 
abaixo, sobre as áridas planícies, davam à paisagem um ar nórdico que me fazia lembrar 
a Cornualha. Julguei-me a atravessar, de novo, as charnecas das imediações de Truro, 
na estrada que conduz a Falmouth ou a qualquer outro desses malditos portos de 
embarque.”43  
 
“Com o tempo encoberto, as charnecas do sopé da serra de Sintra, quanto a desolação e 
negrura, nada ficam a dever às mais sombrias regiões da Cornualha ou do dique do Pico 
do Diabo.”44   
 
Em Outubro, os mesmos sentimentos se adensaram na contemplação e no decurso de 

algumas viagens pelos arredores: 

 
“Dei um rude passeio pelo alto das desertas montanhas que cercam o ninho das águias 
que é o Convento de Nossa Senhora da Pena. O toque dos seus sinos vinha ao meu 
encontro. Caminhava, meditativo”45 
                                                           
39 Idem, p. 131, Domingo, 9 de Setembro. D. Pedro é o 6º e último marquês de Marialva (1774-1823), 
grande amigo e confidente de Beckford no nosso país e M. Verdeil é o Dr. François Verdeil (1747-1832), 
seu médico particular. Vd. as notas 5 e 14 na p. 179.   
40 Idem, p. 133, Sexta-feira, 21 de Setembro. 
41 Ibidem, Sábado, 22 de Setembro. 
42 Idem, p. 135, segunda-feira, 24 de Setembro. 
43 Idem, p. 136, Quarta-feira, 26 de Setembro. 
44 Idem, p. 137, Quinta-feira, 27 de Setembro. 
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“Precisamente quando nós chegámos a Rio de Mouro, entrava o sol no ocaso, entre 
novelos de nuvens, e as charnecas, no sopé da serra de Sintra, todas cobertas de urzes 
em flor, iluminadas pelos seus últimos raios, cobriam-se de ricas sombras violetas, as 
quais, à medida que a noite avançava, iam mergulhando em profunda escuridão.”46 
 
Noutra ocasião, durante um passeio, “descobrimos a serra de Sintra toda coberta de 

nuvens de um púrpuro-carregado.”47   

No seu último dia em Sintra, Beckford resume tudo aquilo que via e o que lhe ia cada 

vez mais no pensamento.  

 
“Humidade no ar como em Inglaterra, nevoeiro sobre a serra e as planícies cobertas de 
nuvens cinzentas e tristes. (...) Senti-me melancólico e opresso.”48       
 
 

Beckford através de um texto muitas vezes de carácter fortemente romântico, na 

poética, nos sentimentos e na sua relação com a natureza e com os fenómenos 

atmosféricos, de elevada qualidade literária, que mesmo a tradução portuguesa revela49, 

elogia Sintra em moldes semelhantes aos de Byron. Evidentemente, este poeta conheceu 

e elogiou “o conto sublime”50 Vathek  (numa certa altura andava sempre com este livro 

no bolso, chamando-lhe a sua bíblia)51.  

Certamente Byron nunca deve ter lido o manuscrito do diário de Beckford, mas as 

analogias e sobretudo a sensibilidade à paisagem de Sintra é muito idêntica. A este 

propósito, não devem ser esquecidas as influências de Beckford sobre Byron, que este 

poeta confessa e elogia grandemente52.  

Com William Beckford, Sintra “which still shines as a magic city, the city of mystery 

and romance (...)”53 começou a ser cantada por escritores e poetas estrangeiros a sério. 

 
 

2.4 Um arquitecto em Sintra 

O arquitecto irlandês James Cavanah Murphy (1760-1814-16)54 trouxe uma valiosa 

contribuição para a literatura de viagens sobre Portugal55. Foi autor do muito conhecido 

                                                                                                                                                                          
45 Idem, p. 140, Quarta-feira, 3 de Outubro. 
46 Idem, p. 148, Terça-feira, 16 de Outubro. 
47 Idem, p. 155, Segunda-feira, 22 de Outubro. 
48 Idem, p. 160, Quarta-feira, 31 de Outubro. Nesse dia, Beckford regressa definitivamente a Lisboa, 
partindo para Espanha a 27 de Novembro desse ano de 1787, p. 178.   
49 A tradução portuguesa do livro que utilizámos é a de João Gaspar Simões.  
50 Grande Enciclopédia..., vol 4, p. 412. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Devendra P. Varma – op. cit., p. 113.    
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Travels in Portugal; through the provinces of Entre Douro e Minho, Beira, 

Estrematura, and Alem-Tejo, in the years 1789 and 1790. (Londres, 1795)56 e do ainda 

mais célebre e valioso estudo sobre a Batalha, Plans elevatinos sections and views of the 

Church of Batalha... impresso também em Londres em 1792-1795, entre outras obras.  

Além de arquitecto, Murphy perfila-se como teórico e estudioso de história, arqueologia 

e arquitectura, mas igualmente como crítico da arquitectura e da arte do seu tempo, 

quando, a propósito da reconstrução de Lisboa, descreve elogiosamente o urbanismo, a 

arquitectura e os métodos construtivos pombalinos. Enaltece, igualmente, a estátua 

equestre de D. José na Praça do Comércio e a obra de Machado de Castro, insurgindo-se 

- foi certamente o primeiro estrangeiro a fazê-lo -, contra o esquecimento, abandono e 

quase miséria a que estava votado o escultor. Bastante lúcido e imparcial, critica 

também a sua Irlanda natal pelo mesmo comportamento vergonhoso com que tratava 

todos aqueles que se distinguiam pelo seu mérito57.  

É nas Travels que relata as suas impressões sobre Sintra, nos limites do seu espírito 

pragmático e objectivo de arquitecto, descrevendo os edifícios antigos e modernos, um 

balneário mourisco e até uma mina de ferro magnético que existiam na serra58. Murphy 

detém-se ainda na explicação de um estranho fenómeno da água. 

Apesar de bastante racional, típico de um arquitecto e de um teórico da arquitectura, 

utiliza um discurso de maior liberdade imaginativa e de linguagem poética a propósito 

da serra de Sintra e das maravilhas no seu sopé - as árvores e frutos. 

Desde logo, a serra, importante marco geográfico, dialoga magnificamente com o 

oceano e no seu cume a paz é absoluta. Também as nuvens e os vapores constantes de 

Sintra estimularam poderosamente a imaginação do arquitecto: 

 
“A Natureza parece ter colocado a montanha de Sintra como uma formidável barreira 
para deter as ondas do Oceano Atlântico e para terminar a oeste os seus trabalhos no 
Mundo Europeu. A parte mais alta está calculada em 3000 pés acima do nível do mar. 
Todas as manhãs tem o cume coberto pelas nuvens, e, à tarde, quando os seus vales já 
estão escurecidos pelas noite, ainda sobre ele resta um pouco de luz.”59 
 

                                                                                                                                                                          
54 Sobre a biografia e obra de Murphy vd. o artigo de Maria João Q. Baptista – James Murphy e o 
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, in Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 291-306. Ver sobre 
Murphy igualmente a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 18, pp. 199-200.   
55 Judite Nozes – op. cit., p. 47. 
56 Consultámos o original em inglês da Biblioteca Nacional e utilizámos a tradução portuguesa: James 
Murphy – Viagens em Portugal. Lisboa, 1998. Tradução, prefácio e notas de Castelo Branco Chaves.  
57 Idem, pp. 130-136. 
58 Idem, pp. 205-206. 
59 Idem, p. 201. 



 159

“Ao cimo encontramos o Mosteiro de S. Jerónimo, cuja fachada oriental atemoriza o 
espectador, porque se encontra como que pendurado nas rochas escarpadas.”60 
 
“Se eu pertencesse à Ordem [de S. Jerónimo] gostaria de passar ali os meus dias, pois 
nunca conheci lugar mais propício à meditação, mais afastado das coisas do Mundo ou 
que melhor nos disponha o espírito para meditar sobre a outra vida.  
Não me admiro com este exemplo das coisas que até nós vieram, da antiguidade. 
São as montanhas o melhor teatro, por muitos motivos, para tantas coisas nobres e que 
formam o ambiente mais inspirador para grandes empresas. 
É quase impossível, para quem habita um lugar destes, não agir nem pensar de forma 
diferente dos que vivem nas planícies. 
Os sons e a perspectiva que lhe são que lhe são familiares levam-nos à meditação, 
principalmente nos dias de tormenta, quando os murmúrios da chuva e o rugir de 
tempestade nos enchem o espírito de uma doce tristeza. Para qualquer lado que 
volvamos o olhar, ele reflecte as grandiosas obras da Natureza. De um lado, o mar 
distante cuja superfície se confunde com o horizonte azul; em baixo, o vale toma a 
aparência de uma enorme caverna, pelo aspecto esmagador das rochas, como que 
nascendo de toda a montanha, em declive, e que parecem ameaçar, ao mais pequeno 
tremor, desabar sobre a vila.”61 
 
“(...) a montanha era formada por rochas soltas e barro (...)”62 
 
“A vila de Sintra e as diferentes povoações do sopé da montanha são servidas pela água 
dos seus cumes, que é daí conduzida por pequenos canais. Brotando esta água das 
montanhas, dá ocasião a várias conjecturas. Uns supõem ser produzida pela destilação 
das nuvens, que de manhã e à noite a envolvem como já dissemos, mas é evidente que à 
hora do meio-dia, no Verão, exala mais vapores do que a mais alta montanha durante 
toda a noite. Outros imaginam que a humidade latente é absorvida pela montanha em 
resultado das suas propriedades magnéticas, como se fosse um sifão. Mas, para falar 
verdade, nenhuma água existe no cume. (...) Podemos ainda acrescentar que os 
interstícios das montanhas, podem ser considerados canais por onde a água sobe como 
nos poços, devido à sua natureza volátil e porosa, visto que se julga terem quarenta 
vezes mais espaço que matéria.”63 
 
“Um lindo vale se estende entre as vilas de Colares e Sintra. Podemos chamar-lhe o 
Vale de Oiro de Portugal, por ser um dos lugares mais ricos e bem cultivados do reino. 
Está plantado, na sua maior parte, com árvore de frutos, principalmente laranjas. Apesar 
de estarem tão juntas que os seus ramos se entrelaçam, dão grandes quantidades destes 
deliciosos frutos. 
Os mercados de Lisboa são fornecidos quase exclusivamente de frutas e hortaliças por 
este luxuriante jardim. Os pêssegos e o melão crescem aqui em tal abundância que os 
habitantes costumam vendê-los a menos de um péni cada.”64     
 
 
                                                           
60 Ibidem. 
61 Idem, pp. 202-205. 
62 Idem, p. 205. Esta descrição da serra fez com que a exploração que se pretendia levar a cabo na mina de 
ferro magnético tivesse de ser suspensa, porque se receou que a montanha, formada pelas referidas rochas 
soltas e barro, se desmoronasse. 
63 Idem, p. 206.  
64 Idem, p. 211. 
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2.5 Robert Southey e a descoberta de Portugal 

Robert Southey (1774-1843) foi um escritor e poeta romântico inglês, que, como outros 

esteve em Portugal65. Sendo este autor um dos representantes do romantismo europeu, 

nas suas impressões de viagem transparece a habitual reacção personalizada e 

emocional aos estímulos do mundo exterior e das paisagens em particular66.   

Southey foi o primeiro nome de vulto das letras inglesas, depois de William Beckford, a 

visitar e a viver em Portugal67.  

Como tantos outros membros da aristocracia inglesa, rapidamente entrou em ruptura 

com a sua conservadora família. Esta destinara-o a pastor protestante ou a médico, mas 

como não resistiu à náusea do teatro anatómico, foi para Oxford - depois de ter sido 

expulso de Westminster por ter criticado os castigos corporais num jornal que fundara68 

- estudar literatura e história, conhecimentos que se revelariam fundamentais para a sua 

carreira de escritor69. 

Apesar de Robert Southey ter uma obra gigantesca (deixou 109 volumes e mais de 150 

estudos literários em revistas) de mais de duzentas e cinquenta obras impressas, são 

muito poucos os estudos sobre si70.        

Devido à sua inconstância e às radicais conferências políticas que proferia, um tio, 

Herbert Hill, que chegara de Portugal, convenceu-o a visitar o nosso país71, certamente, 

como forma de moderar as suas opiniões e de o afastar de pensamentos e atitudes pouco 

recomendáveis. Revelou-se influenciado pela Revolução Francesa e desejava partir para 

a América para fundar um estado comunista72. O reverendo Hill (1749-1828) foi 

capelão da feitoria britânica em Lisboa, de 1782 a 1808. Homem bastante culto e grande 

bibliófilo, contava-se no círculo de amigos de Frei Manuel do Cenáculo, bispo de Beja e 

                                                           
65 Acerca de Southey e da sua estada no nosso país, vd. a obra fundamental de Adolfo de Oliveira Cabral 
– Southey e Portugal. 1774-1801. Aspectos de uma biografia literária. Lisboa, 1959. O autor era 
Doutor em Letras pela Universidade de Lisboa e “Master of Arts” pela Universidade de Oxford. Este 
livro é a sua Dissertação elaborada para o concurso de Professor Extraordinário da Secção de Filologia 
Germânica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  
Vd. igualmente os artigos de Maria Zulmira Macedo Leal – Robert Southey, viajante e lusófilo, in 
Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 135-141;  de Judite Nozes – op. cit., pp. 48-49 e de Maria 
Leonor Machado de Sousa – O Portugal de Southey num romance inglês, in Romantismo. Imagens de 
Portugal, pp. 127-133. A biografia de Southey é ainda bastante exaustiva na Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, vol. 30, p. 23.   
66 Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., p. 135. 
67 Idem, p. 137. 
68 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 30, p. 23.  
69 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal.., pp. 79-80. 
70 Idem, p. 15 e Grande Enciclopédia..., vol. 30, p. 23.   
71 Idem, p. 112. 
72 Grande Enciclopédia..., vol. 30, p. 23.  
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depois arcebispo de Évora73. Sempre teve uma óptima relação com seu sobrinho,  

financiando-lhe os estudos em Westminster e Oxford74 e ajudado-o sempre com livros e 

com várias informações75. 

Southey esteve em Portugal com o seu tio em duas ocasiões: na primeira chegou a 

Lisboa a 26 de Janeiro de 1796 e partiu para Inglaterra em 5 de Maio de 179676; na 

segunda, entre 1 de Maio de 1800 e Junho de 1801. Em Março de 1796, acompanhado 

pela sua mulher Edith e por alguns amigos, visitou Coimbra, Alcobaça, Batalha e 

Pombal. Foi ainda ao Alentejo e Algarve77. Das suas visitas ao nosso país resultaram 

dois livros78.   

As primeiras impressões de Southey a propósito do nosso país não podiam ser piores: a 

porcaria estava por toda a Lisboa e havia animais mortos em cada esquina. Toda a gente 

atirava o lixo à rua79. Mesmo conhecendo as estreitas ruas de Espanha, o escritor “was 

astonished at the dirt and the darkness” na Mouraria”80; os candeeiros existiam, mas 

estavam sempre apagados (a propósito desta constatação, Southey conta que um esperto 

britânico, estando farto de ter o candeeiro à porta de casa sempre apagado, colocou por 

detrás uma estátua de um santo, o que foi, claro está, remédio santo para ficar com luz 

todas as noites...81); enfim, mais limpa era uma pocilga em Inglaterra do que a 

metrópole de Portugal82. Os temas eram os clássicos relativos a Lisboa e o contributo de 

Southey para o enriquecimento da imagem romântica da capital do nosso país foi 

relativamente fraco83.    

Contudo, o escritor inglês começa lentamente a gostar do nosso país: elogia o clima 

encantador e o ar fagueiro, levezinho e diáfano e a nossa culinária, sobretudo os vinhos 

                                                           
73 Sobre a vida de Herbet Hill vd. S. George West – Robert Southey, the Rev. Herbert Hill and the 
Bishop of Beja. S.l., s.d. neste pequeno estudo são transcritas algumas das cartas de Hill e de Southey 
para Frei Manuel do Cenáculo. Vd. igualmente Robert Southey, – Journals of a Residence in Portugal 
1800-1801 and a Visit to France. Ed. por Adolfo Cabral. Oxford, 1960, Apêndice II, p. 253. 
74 Idem, p. 1 
75 Robert Southey, – Journals of a Residence in Portugal..., p. 253. 
76 William Haller – The Early Life of Robert Southey 1774-1803. New York, 1917, p. 180. 
77 S. George West – op. cit., p. 4. 
78 Judite Nozes – op. cit., p. 48. A primeira visita deu origem ao livro Letters Written During a Short 
Residence in Spain and Portugal; a segunda, ao diário Journals of a Residence in Portugal 1800-1801 
and a visit to France, descoberto em 1949 por Adolfo Cabral e publicado em 1960. Vd. igualmente 
Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., p. 137. 
79 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal..., p. 145. 
80 Robert Southey – Letters Written During a Short Residence in Spain and Portugal. Bristol, 1799, 
p. 300.  
Utilizámos esta 2ª ed. A 1ª ed. é de 1797, tendo sido feita ainda uma 3ª em 1808, cf. a respeito das edições 
Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., p. 139. 
81 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal..., p. 148-149 (Spain and Portugal, p. 358-359).  
82 Idem, p. 146. 
83 Judite Nozes – op. cit., p. 48. 
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portugueses, Porto, Bucelas e Moscatel, entre outros84. Os seus encómios  

contemplaram ainda a estátua equestre de D. José, “the noblest I ever saw.”85, mas 

desagradaram-lhe as novas igrejas pombalinas, por serem semelhantes a casas de 

habitação e por não quebrarem a uniformidade urbana86. 

Finalmente, rendido ao país, escreve: “I feel positive pleasure in breathing the fine air in 

Portugal.”87  Foi ainda por causa do bom clima que fez uma segunda visita e por estar 

em convalescência88. Bom romântico, afirmou ainda: “Quão melancólico não é 

contemplar um país em declínio!”89  

Apaixonando-se por Portugal, tornou-se um verdadeiro lusófilo - o primeiro lusófilo 

inglês90 - e especialista em assuntos portugueses de literatura, como os dedicados a 

Camões91, e de história, publicando numerosos artigos em revistas inglesas e 

escocesas92. Possuiu a maior biblioteca de livros e de valiosíssimos manuscritos 

portugueses da Inglaterra93. Em Lisboa e em Portugal, teve como preocupação 

fundamental a investigação, com o objectivo de publicar uma monumental história de 

Portugal, de que  resultou The History of Brazil (1810-1819) e History of Peninsular 

War (1823-1832)94. 

Como é fácil de imaginar, o romântico Southey  preferia o campo à cidade, tendo por 

isso ficado impressionado, encantado e extasiado com Sintra, depois de já ter vivido 

semelhantes emoções aquando da sua visita à serra da Arrábida95.  

Em Sintra, as descrições denunciam inconfundíveis traços românticos96, com 

referências às características topográficas e aos monumentos. Curiosamente, não 

descreve o clima, as nuvens e os vapores constantes.  

                                                           
84 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal..., pp. 147-148. 
85 Idem, p. 148 (Spain and Portugal, p. 397) e Robert Southey – Letters Written During a Short 
Residence... p. 308. 
86 Idem, p. 148 (Spain and Portugal, p. 389) e Robert Southey – Letters Written During a Short 
Residence..., p. 300. 
87 Idem, p. 369. 
88 Idem, pp. 317-318. 
89 Idem, p. 141 (Spain and Portugal, p. 250). 
90 Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., pp. 138-139. 
91 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal , pp. 246-251. 
92 Idem, pp. 242-253 e 370-371. 
93 Grande Enciclopédia... vol, 30, p. 23. 
94 Judite Nozes – op. cit., pp. 48-49 e Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., p. 140. A History of 
Portugal, que foi o grande sonho profissional de Southey, pensada em 14 volumes, nunca foi 
concretizada; sabemos, no entanto, que escreveu uma parte dessa obra monumental, cujo paradeiro 
permanece desconhecido. 
95 Maria Zulmira Macedo Leal – op. cit., p. 137. 
96 Ibidem. 
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Na sua primeira visita, esteve na vila durante algum tempo em Abril de 1796, na casa 

que seu tio aí possuía, talvez em S. Pedro, diante de um cenário magnífico. Numa carta 

que dirigiu à esposa, estão registadas as suas impressões, começando logo por uma 

questão estética típica do romantismo:  

 
“Não sei como te descrever as estranhas belezas de Sintra: talvez seja ainda mais bela 
do que sublime e ainda mais grotesca do que bela. Todavia, nunca avistei paisagem que 
mais pareça destinada a encher quem a contemple de admiração e agrado. Esta imensa 
rocha ou montanha, coberta em certos pontos de vegetação rala e baixa, ergue-se 
noutros em escarpas pontiaguda, constituídas por pedras tão enormes e tão bizarramente 
alcandoradas que nem toda a maquinação de vulcões e dilúvios chegará para lhes 
explicar satisfatoriamente a origem. Quase no sopé fica a vila de Sintra e o palácio, 
velha mansão irregular com duas chaminés que, pela forma, mais parecem estufas. Mas 
é a profusão do arvoredo que constitui o traço mais saliente deste retiro estival dos 
portugueses. (...) Das alturas a vista espraia-se, de um lado, por sobre a faixa árida e 
melancólica que vai até Lisboa, e, do outro, para o distante convento de Mafra, com o 
Atlântico a rematar a maior parte do quadro. Nunca vi paisagem que mais fizesse perder 
a vontade de seguir viagem! Se tivesse nascido em Sintra, creio que não haveria 
solicitação que me tentasse a deixar suas fontes e sombras deleitosas para atravessar os 
tristes ermos que a isolam.”97   
 
Um pouco mais à frente, confessa: 
 
“(...) sem penosa minúcia não conseguiria descrever-te as vistas sempre várias que se 
abrem das alturas desta rocha selvática ou as verdes veredas às quais a brisa fresca e 
cheia traz, ao entardecer, o aroma dos limoais circunjacentes.”98  
  

A concluir, declara: 

 
“(...) ficarei para sempre com saudades da casinha isolada e do ribeiro que por ela passa,  
cujo murmúrio era o último som que ouvia à noite e o primeiro de que me apercebia ao 
despertar.”99 
 
 
 

                                                           
97 Adolfo de Oliveira Cabral – Southey e Portugal..., pp. 162-163. A tradução que utilizámos é a de 
Adolfo de Oliveira Cabral.  
A mesma carta está em Robert  Southey – Letters Written During a Short Residence in Spain and 
Portugal. Bristol,  1799, a carta é a número 28, pp. 366-367. Na Carta 29, da p. 376, das Letters Written 
During a Short Residence..., Southey transcreve de memória uma canção em que um tal capitão 
Jeremiah Thompson, do navio Polly Schooner, celebrou Sintra:  
 
Oh tell me what Goddess, what Muse, or what Grace, 
Could ever have form’d such beautiful place? 
Here are Flora’s best flowers in full blossom, and here is  
The work of Vertumnus, Pomona, and Ceres. 
Somethig did intrude, 
And therefore she left it wil, beautiful, rude.  
98 Idem, p. 164. 
99 Ibidem. 
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Durante a sua segunda visita a Portugal, escreve sobre Sintra numa série de cartas: 
 
“Our summer will probably be passed at Cintra, a place which may be deemed a cool 
paradise in that climate.”100  
 

Numa outra interessante missiva, admite que Portugal estava a melhorar, mas irrita-se 

que Sintra comece a estar infestada de comerciantes portugueses endinheirados, 

constatando ainda que estes haviam descoberto a vila e que, por isso, estavam a comprar 

casas, quando estas ficavam vazias. Fatalmente, os portugueses iriam substituir os 

ingleses, algo que Southey reprovava, escrevendo desta maneira: 

 
“(...) Cintra is too good a place for the Portuguese. It is only fit for us Goths – for 
Germans or English.”101 
 
 

A frase, muito pouco inocente e simpática com os portugueses, indicia claramente a 

anterior invenção e a apropriação de Sintra  por parte dos povos “góticos” da Europa do 

norte! 

 

“(...) that rock is the Sierra or mountain of Cintra: above, it is broken into a number of 
pyramidal summits of rock piled upon rock; two of them are wooded completely, the 
rest bare.”102   
 
“(...) summer paradise of Cintra.”103 
“Cintra rose as it always and everywhere appears strange and beautiful. The Penha was 
a white speck recognizable.”104 
 

Quando Southey visitou o Mont Saint-Michel, em 1838, aludiu várias vezes às 

semelhanças com Sintra. A igreja francesa sobre o monte recordava o convento da 

Penha e o próprio carácter ascendente de ambas as elevações de terreno era idêntico105.  

 Foi ainda em Sintra, em 1800, que escreveu a segunda metade do poema Thalaba, que 

viria a exercer uma influência decisiva em Walter Scott e Shelley106.  

                                                           
100 Robert Southey, –  Journals of a Residence in Portugal 1800-1801 and a Visit to France. Ed. por 
Adolfo Cabral. Oxford, 1960, p. 70. Carta remetida a Samuel Taylor Coleridge, datada de Briston, 1 de 
Abril de 1800.  
101 Idem, p. 99. Carta remetida a Thomas Southey, datada de Lisboa, 15 de Junho de 1800. 
102 Idem, p. 122. Carta remetida a Thomas Southey, datada de Sintra, 7 de Outubro de 1800. 
103 Idem, p. 153. Carta remetida a Samuel Taylor Coleridge, datada de Lisboa, 28 de Março de 1801. 
104 Idem, p. 14, de 4 de Março  de 1801. 
105 Idem, pp. 206, 239 e 240. 
106 Grande Enciclopédia... vol, 30, p. 23. 
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Southey, depois de Beckford, marca com cores fortemente românticas a Sintra que seria 

cantada por Byron, que, apesar de ter chamado “ballad-monger” ao lusófilo inglês, 

confessou que a sua “prose is perfect.”  

Mas, antes da chegada de Byron, passou ainda por Sintra um pastor sueco. 

 

2.6 Um sueco romântico em Portugal 

Carl Israel Ruders (1761-1837) foi pastor sueco, tendo estado, em Portugal, a 

desempenhar funções de capelão da legação da Suécia junto da corte de Lisboa, entre os 

anos de 1798 e 1802. Esteve em Sintra a 4 de Setembro de 1800, contudo a visita a esta 

vila revelar-se-ia infrutífera por aí ter chegado à hora do jantar107.  

Na sua segunda jornada, escreve logo, em tom manifestamente romântico: 
 
“Chegamos pouco momentos antes do pôr do sol, e, se não soubéssemos que era ali o 
termo da nossa viagem, bastava o aspecto romântico do lugar para nos convencer que 
estávamos, enfim, na celebrada Sintra. Mas íamos de surpresa em surpresa. Sintra é um 
conjunto de colinas e vales.”108   
  
A visão de Ruders impressiona sobretudo pela sua vertente visual e altamente pictórica, 

referindo-se, como todos os demais autores, aos rochedos e às nuvens. A sua descrição 

revela talvez mesmo alguma dose de misticismo panteísta, perante o cenário:  

 
“Nem o paisagista da mais rica fantasia, capaz de reunir numa tela muitas belezas 
esparsas combinando-as idealmente para dar a impressão e o encanto da realidade, 
poderia, a propósito de Sintra, fazer um quadro que não fossem fragmentos destacados. 
O panorama que a Natureza ali oferece é, em si próprio, tão variado que não há artista 
com forças para abrangê-lo ou copiá-lo no seu conjunto.”109 
 
“A imaginação não pode conceber um agrupamento de penedias tão estranho e tão 
original como esse que a serra nos oferece. Parece um capricho da Natureza que deve 
ter tido origem em qualquer violenta transformação da superfície terrestre. 
Mas que estranho mecanismo criou e amontoou um tal acervo de gigantescos e 
fabulosos rochedos, isto é que dificilmente poderia explicar-se. 
Dentre esse montão de penedias destacava-se um rochedo, que, a distância, parece uma 
esbelta pirâmide, erguida 1500 varas acima do nível do mar, e com o vértice coroado 
por um edifício, que de longe se vê – quando toda a vila de Sintra já está mergulhada 
em sombras – cintilando ainda sob os raios do sol. Não é raro as nuvens, ao passarem, 
quebrarem-se de encontro a essas rochas. A parte média da serra envolve-se de 
nevoeiro, mas o cume destaca-se sob o céu azul todo inundado de luz. Por vezes 

                                                           
107 Carl Israel Ruders  - Viagem em Portugal 1798-1802. Lisboa, 1981, carta, XI, p. 123. A biografia e 
obra de  Ruders encontram-se no Prefácio de Castelo Branco Chaves, pp. 7-24.  
Estas cartas foram originalmente publicadas na Suécia sob o nome Portugisisk Resa, em 1803, p. 11.   
108 Idem, carta XII, p. 131. 
109 Idem, carta XII, p. 129 e nota 2 nas pp. 334-335.  
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também o cume se esconde na névoa, mas para logo surgir como aparição que rompesse 
de entre as nuvens.”110 
       
Nas suas palavras, Sintra era toda ela um jardim. Muitas famílias nobres, grande parte 

do corpo diplomático e sobretudo os negociantes estrangeiros, donos ou arrendatários 

de quintas veraneavam nessa estância111. 

Como quase todos os viajantes, Ruders descreve o convento dos Jerónimos no cima da 

serra, olhando-o romanticamente como que pairando sobre os rochedos que se vão 

desmoronar a qualquer momento. A vista que dele se usufruía: “olhando para baixo, dá-

nos, simultaneamente, uma impressão de espanto, de prazer e de terror.”112 

A impressão que Sintra causou no pastor nórdico, e como filho da sua época, bastante 

romântico, resume-se nestas suas palavras: 

 

“O meu prazer seria duplo ao ver a sua surpresa e a sua admiração. Contudo, a deleitosa 
recordação desta viagem a Sintra jamais se apagará da minha memória em todo o resto 
dos meus dias, embora eu tenha de guardar só para mim o prazer que ela me causou.”113                             
     

Sintra começava a perdurar na recordação de todos aqueles que nela estiveram. 

Romanticamente, esse sentimento era um profundo prazer egoísta. Após a passagem de 

Byron, todos os estrangeiros, sem excepção, citam o poeta inglês nos seus textos ou nas 

suas epígrafes. Como a sua fama era mundial, o Childe Harold habita em cada uma das 

obras de viajantes-escritores ingleses e de outras nacionalidades.    

 

2.7 Um militar inglês em Sintra  

Um dos muitos militares que estiveram em Portugal, devido à Guerra Peninsular, foi 

George Landmann, tenente-coronel do Corpo de Reais Engenheiros. Escreveu uma obra 

em dois grossos volumes, o primeiro dedicado à História de Portugal e o segundo 

descrevendo o reino114. 

Na sua passagem por Sintra, escreve, como competente oficial, dados objectivos, 

alheando-se da linguagem poética, que manifestamente não cultivava.  

                                                           
110 Idem, carta XII, pp. 130-131. 
111 Idem, carta XII, p. 131. 
112 Idem, carta XII, p. 133. 
113 Idem, carta XII, p. 130. 
114 George Landmann – Historical, Military, and Picturesque Observations on Portugal, illustrated 
by seventy-five coloured plates, including authentic plans of the sieges and battles fought in the 
peninsula during the late war. London, 1818. 2 Vols. 
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Ao chegar a esse local, a atenção dirigia-se para a “great rock of  Cintra” com as sua 

“high barren rocks”, de pontas elevadas, vários pés acima das regiões cultivadas, 

observando-se ainda as densas florestas e o palácio real115.   

As casas eram juntas e muito limpas, possuindo bons jardins, repletos de flores e 

arbustos116. Ao visitar o palácio dos Marialvas, recorda a Convenção de Sintra e 

transcreve a estância de Byron sobre esse acontecimento117.    

O oficial refere, muito estrategicamente, que Sintra é muito frequentada no Verão por 

visitantes que procuram ar puro e os mais “charming spots” que se podem imaginar. A 

temperatura nesta estação é 8 a 10 graus mais baixa que em Lisboa e a população da 

vila, de cerca de mil famílias, está bem fornecida de boas provisões, deliciosas frutas e 

abundância de excelente água118. 

Num registo um pouco mais poético, mas igualmente prático, confessa que os passeios e 

cavalgadas em Sintra eram “exquisitely enchanting”. Admirado com as condições 

atmosféricas,  assinala que aí tendo estado do final de Dezembro a Janeiro  não sentiu o 

Inverno. Por essa época, a vegetação parecia de Primavera avançada, com amêndoas, 

romãs e todas as árvores de fruto em flor a perfumarem o ar. O céu era brilhante e os 

pássaros, em grande número e variedade a cantar, pareciam contentes em celebrar as 

indescritíveis delícias deste “terrestrial paradise.”119  

O cenário que se vislumbrava da Penha era “too sublime to admit of description”, 

observando-se o Tejo, Lisboa, Palmela e o convento de Mafra120.  

Naturalmente por ter ido até ao cimo da serra, as suas últimas observações contemplam 

esse lugar: “the great part, if not the whole of this vast mountain, has been formed by 

volcanic power, or some other violent convulsion of nature.” Era, na verdade, curioso 

ver toda a superfície coberta de enormes pilhas de rochedos e rochas partidas que 

pareciam ter sido recentemente extraídas. Muitas delas eram tão altas que formavam 

notáveis características, enquanto a rocha sólida visível surgia somente em poucos 

lugares. A agulha da bússola, em várias zonas do cume, era muito afectada pelas minas 

de pedra-íman que perde a sua obediência aos polos121. Este fenómeno, recorda 

Landmann, já havia sido descrito nas Travels de Murphy quando o arquitecto revelou 

                                                           
115 Idem – 2º vol., p. 163. A descrição de Sintra encontra-se no capítulo 34, pp. 163-169.  
116 Idem, p. 164.  
117 Idem, p. 165. A estância de Byron é a XXVI.  
118 Ibidem.  
119 Idem, p. 166. 
120 Idem, p. 167. 
121 Ibidem. 
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que o estrangeiro que descobrira a mina suspeitou das ervas mais pálidas e fracas por 

cima do fenómeno geológico122. 

O oficial inglês, certamente um amante da caça, não deixa de escrever que, embora 

existisse  pouca vegetação nas partes superiores da serra, as perdizes podiam ser vistas 

em grande número123.    

Finalmente, como que partindo de Sintra a cavalo, George Landmann deixa este último 

desabafo: “In leaving Cintra, we shall repeatedly look back with regreat.”124 

 

2.8 Uma inglesa em Sintra  

Uma das mais interessantes descrições de Sintra é a de Marianne Baillie (1795/1798-

1831) traveler e verse-writer,  quando esteve a viver em Portugal com o seu marido e 

filho entre Junho de 1821 e Outubro de 1823125. Como poetisa, “a lady of fastidious 

sensibilities”126, os seus recursos eram algo limitados, mas as cartas que dirigiu suposta 

ou realmente a sua mãe, publicadas pelo editor John Murray em 1824127 - o célebre 

editor das obras de Byron - contém todos os tiques da epistolografia feminina inglesa: 

as frases não se esgotam em pontos finais, saltam sobre pontos e vírgulas; os 

substantivos são precedidos ou seguidos por cortejos de adjectivos; a observação é 

minuciosa e discriminativa; a sensibilidade reactiva e imediata; o humor mescla-se de 

ironia e mofa; a personalidade é autoritária e incorruptível128. 

As cartas de Baillie são igualmente interessantes por revelarem uma sensibilidade  

feminina, muitas vezes esquecida e rara nas descrições de viagens. São muito ricos os 

registos, não tanto da sociedade portuguesa, mas das pessoas em concreto que viu e com 

quem falou, compondo uma completa galeria de personagens, como os seus amigos, as 

crianças portuguesas, as criadas, os barqueiros, os saloios. Marianne Baillie é com toda 

a certeza a primeira mulher a descrever a experiência aterradora que viveu durante um 

tremor de terra dentro de uma casa pombalina com o moderno sistema de gaiola!129 A 

autora pode mesmo ter escrito o primeiro registo desta vivência.  

                                                           
122 Idem, p. 168. 
123 Ibidem.  
124 Idem, p. 169. 
125 Marianne Baillie – Lisboa nos anos de 1821, 1822 e 1823. Lisboa, 2002. Sobre a biografia de M. 
Baillie , vd. a Introdução de Albano Nogueira, pp. 7-13. 
126 Rose Macaulay – They went to Portugal too. Manchester, 1990, p. 184.   
127 Marianne Baillie – op. cit., Introdução de Albano Nogueira, p. 8. O título em inglês é: Lisbon in the 
years of 1821, 1822 and 1823. A edição de 1824 foi seguida por uma outra de 1825. 
128 Idem, p. 9. 
129 Idem, p. 220, Carta XLII, Lisboa, 9 de Julho de 1822. 
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Ao longo das suas missivas, vai revelando indeléveis traços românticos, quando esteve 

em Sintra, no Verão e Outono de 1821 (as cartas remetidas de Sintra vão de Julho a 

Outubro), contudo,  por uma questão de gosto ou de pudor, nunca se refere a Byron130. 

Como o poeta inglês, também ela refere que Lisboa vista do Tejo era de “suprema 

beleza” com as suas casas brancas, altas e libertas de fumo, mas, no momento do 

desembarque, tudo se alterava131.  

Baille era indiscutivelmente uma mulher do seu tempo, dotada de uma forte 

sensibilidade poética: 

 
“As nossas janelas dominam o Tejo e é realmente um espectáculo sublime olhar para o 
rio em baixo, enfurecido e encapelado pela tempestade, com as vagas brancas 
derramando-se contra as margens do lado oposto, em Almada, em chuvadas de espuma 
alva e sacudindo os barcos para baixo e para cima, apesar das âncoras.”132  
 

As descrições, sempre muito pictóricas e precisas, atingem momentos altos em Sintra, 

quando o cenário convidava a tais frases. 

Baillie, acompanhada pelo seu marido e filho ainda criança, vai para Sintra por 

recomendação do seu médico133, indo ao encontro das “brisas temperadas e refrescantes 

e o luxo agradável da sombra.”134  

Porém, algum tempo depois em Sintra, a autora, devido ao calor e à humidade do ar,  foi 

invadida por uma espécie de torpor, por um aumento da ansiedade mental e por uma 

depressão. Por muito bela que Sintra fosse, parecia que tinha este estranho efeito sobre 

os estrangeiros que ali permaneciam durante muito tempo135.  

Quando chega à vila , impressiona-se com o ar e a montanha: 

 
“O ar tornou-se menos opressivamente quente e, aqui e além, algumas árvores 
animaram os nossos olhos fatigados, ao mesmo tempo que uma enorme montanha, com 
o seu mais elevado e mais fantástico cume, coroado por um pitoresco convento, se 
ergueu diante de nós com soberba magnificência. 
(...) Como poderei eu descrever este belo, este requintado lugar da terra? As minhas 
fracas possibilidades recuam a tentá-lo!”136    
 

                                                           
130 Cartas VI a XXIV.   
131 Idem, p. 126, Carta XXVIII, Buenos Aires, 2 de Novembro [de 1821]. 
132 Idem, p. 173, Carta XXXI, Reeve’s Hotel, Rua do Prior, Buenos Aires, 28 de Dezembro de 1821.  
133 Idem, p. 36, Carta V, Buenos Aires, Julho [de 1821]. 
134 Idem, p. 33, Carta IV, Buenos Aires, Julho de 1821. Apesar do bom clima da vila, Marianne Baillie é 
acometida, em finais de Julho, por um passageiro ataque de reumatismo, devido ao seu clima húmido; p. 
66, Carta XII, Sintra, 30 de Julho [de 1821].  
135 Idem, p. 87, Carta XVII, Sintra, Hotel Victor Sassetti, Agosto [de 1821]. 
136 Idem, pp. 41-42, Carta VI, Sintra, Hotel do Costa, Julho [de 1821]. 
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Ao descrever as “montanhas” de Sintra, compara-as com as da Suíça: não eram tão altas 

como estas e, em vez de formarem uma contínua superfície rochosa, eram “partidas em 

mil massas irregulares (algumas muito pequenas) como se tivessem sido amontoadas 

umas nas outras em resultado de um tremor de terra, ou pela força de um torrente 

impetuosa.” Admirada pela geologia do lugar, não encontrou vestígios de regatos, nem 

descobriu ribeiros cintilantes, graciosas cascatas, lagos em miniatura ou quedas de água 

apertadas, vulgares noutras regiões montanhosas137.      

Perante tão espectacular cenário, Marianne Baillie teme não encontrar palavras para a 

sua descrição, como já tinha acontecido com o pastor sueco Carl Ruders. 

Interessante é o espanto da autora perante as árvores de citrinos, normal nos povos 

nórdicos. Para estes, os citrinos tal como as palmeiras representam a essência de tudo 

aquilo que o sul tem de saudoso, o mesmo é dizer, de sol, calor, uma natureza 

exuberante e toda a doçura do prazer, como Goethe já havia cantado em 1783138. O 

fascínio pelos citrinos de Sintra e dos seus arredores foi uma constante nos autores 

estrangeiros setentrionais que aqui estiveram.  

A inglesa regista os sentidos das frutas, do leite, da água e até do vinho: 

 
“Que ventania de fragrâncias se eleva lá fora! As laranjeiras e os limoeiros, que aqui 
atingem tamanhos enormes, no jardim variado, ou antes pomar, em baixo, lançam a 
combinação dos seus perfumes (do fruto e da flor), no vento doce, que sopra do oceano, 
cujas águas azuis posso perfeitamente distinguir (a uma distância de cerca de seis 
milhas) faiscando ao sol.”139   
 
(...) fruta reluzente das árvores, bom leite de vaca, e água a mais pura que alguma vez 
brotou da sua fonte cristalina, escondida nos recessos das montanhas, para não falar do 
vinho de Colares, um vinho macio, de sabor clarete, feito numa aldeia com este nome, 
muito perto daqui.”140    
 

No início da Primavera, o vale de Sintra era belo: avistavam-se plantas verdes no meio 

dos bosques e as laranjeiras estavam em plena floração. Os seus deliciosos perfumes 

contrastavam com os detestáveis cheiros de Lisboa, e as figueiras, com as suas flores de 

                                                           
137 Idem, p. 104, Carta XXII, Sintra, 7 de Outubro [de 1821]. 
138 Marion Ehrhardt – Lisboa no ano de 1836 vista por um escritor alemão acompanhante de D. 
Fernando II, in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica, p. 183. O poema de Goethe 
é o seguinte: “Conheces o país onde floresce o limoeiro? / Por entre a rama escura ardem laranjas de ouro 
/ (...) Conheces? Oh! Partir! Partir / Pra lá contigo, Amado! Oh! Quem me dera ir!”  
139 Marrianne Baillie – op. cit., p. 43, Carta VII, Sintra, Julho [de 1821]. 
140 Idem, p. 50, Carta VIII, Sintra, Julho [de 1821]. 
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uma suave cor de cravo, assemelhavam-se a amendoeiras, contribuindo para a alegria da 

paisagem141.     

Quando passeia pelos arredores de Sintra, de burro e por uma estrada, entre montanhas, 

regista as “lindas vistas da romântica região”142. Num outro passeio, ao cume da serra, 

ao convento da Penha, escreve o efeito “particularmente bonito”: 

 
“(...) as paredes cinzentas e os rochedos que as alicerçam estavam banhadas por um 
jorro de purpúreo esplendor, uma dádiva de despedida do sol a desaparecer!”143    
 

Numa outra jornada ao castelo dos Mouros, admira-se “com o mais belo panorama da 

região”144. Visita a fonte mourisca de água mais pura e transparente que é possível 

encontrar e observa o alecrim, o tomilho, a manjerona e a camomila que cresciam “por 

entre aqueles penhascos selváticos”, perfumando o ar “com os seus aromáticos 

odores”145      

Quando visita Monserrate, “de longe o lugar mais pitoresco nestas redondezas”146, 

deleita-se com o seu singular encanto, as suas “imagens românticas” e com a casa que 

parecia ter sido erguida por mãos de fada147. Perante as ruínas do edifício, escreve o 

seguinte: 

 
“Nunca vi imagem tão impressionante de desolado encanto e podia ter passado horas ali 
entregue a um sonho lúgubre e todavia envolvida por um indefinido encanto que 
somente os verdadeiros espíritos românticos podem aprender.”148 
 

Como Byron, que não cita, impressionou-a profundamente a presença constante de 

cruzes, supondo serem locais onde tinham sido perpetrados assassínios ou ocorrido 

acidentes. Uma dessas cruzes, colocada num dos mais belos e bravios lugares, servia de 

“peregrinação romântica para quase todos os forasteiros”, assinalava a «campa dos 

Amantes», que haviam falecido após uma trágica história149.       

 

                                                           
141 Idem, p. 200, carta XXXVI, Pátio das Chagas, 8 de Abril de 1822. 
142 Idem, p. 81, Carta XVI, Sintra, Agosto  [de 1821]. 
143 Idem, p. 99, Carta XXI, Sintra 4 de Outubro [de 1821]. 
144 Idem, p. 103, Carta XXII, Sintra, 7 de Outubro [de 1821]. 
145 Ibidem. 
146 Idem, 60, Carta XI, Sintra, Julho [de 1821]. 
147 Ibidem. 
148 Idem, p. 61, Carta XI. 
149 Idem, pp. 63-64, Carta XI. Também o Visconde de Juromenha – Cintra Pinturesca ou Memoria 
Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, e seus arredores. Lisboa, 1823, pp. 113-115, refere esta 



 172

Mesmo durante a noite, iluminada em honra do rei, Sintra apresentava-se esplendorosa: 

 
“(...) o efeito das luzes a brilharem nas janelas das várias quintas, alcandoradas entre 
montanhas, no meio de bosques escuros, é de uma beleza singular. Visto à luz do luar é 
um verdadeiro cenário de conto de fadas! Dificilmente terei alguma vez visto uma lua 
tão soberba como a que nesta altura nos olha lá de cima!”150 
 

Os habitantes da vila eram honestos, não havendo casos de assaltos a casas, por isso, as 

pessoas das quintas circundantes nunca fechavam as portas à noite, porém os sintrenses 

(como bons portugueses, dizemos nós), não se coibiam de trapacear e enganar, quer a 

comprar, quer a vender, considerando serem essas acções meros “pecadinhos”151. No 

aspecto físico, as gentes de Sintra e dos seus arredores pareciam gozar de melhor saúde 

que os moradores em Lisboa e ter mais força, dado que o clima e a alimentação 

enrijava-lhes os músculos e reduzia-lhes as carnes. Particularmente, em Sintra, as 

pessoas viviam até avançada idade152. 

Com tantas belezas naturais, Marianne Baillie admira-se de os portugueses das classes 

mais altas serem indiferentes a Sintra, à sua vegetação, sombra e frescura, “cenários 

impressionantes de natural encanto e simplicidade”, preferindo antes as repugnantes 

ruas de Lisboa. Quase todas as quintas estavam abandonadas e Sintra, apenas durante o 

Verão, conhecia alguma animação, quando “rebanhos de cidadãos” iam para hotéis, 

sábados à noite, e regressavam segunda-feira, aproveitando o tempo a montar, em 

grande velocidade, de maneira desordenada e brutal, “pobres burros”, em patuscadas ou 

a jogar153.   

Tal como Byron fez, também para honrar Sintra, Marianne Baillie não resiste a fazer um 

longo poema de dezassete estrofes, de duvidosa capacidade poética154, como confessa 

no fim do poema155, intitulado Sintra156. 

                                                                                                                                                                          
sepultura como “dos dois Irmãos”, descrevendo a sua trágica morte, com algumas diferenças 
relativamente à versão de Baillie em que a moça também se mata...  
150 Idem, p. 49, Carta VIII, Sintra, Julho [de 1821]. 
151 Idem, pp. 55-56, Carta IX, Sintra, Julho [de 1821]. 
152 Idem, p. 105, Carta XXII, Sintra, 7 de Outubro [de 1821]. 
153 Idem, pp. 94-95, Carta XIX, Sintra, 28 de Setembro [de 1821]. 
154 Idem, pp. 10 e 12 da Introdução de Albano Nogueira.  
155 Idem, p. 47, Carta VII, Sintra, Julho [de 1821]: “(...) completamente inadequados para exprimir esse 
êxtase, misto de admiração e de deleite, que me encheu a alma ao contemplar pela primeira vez as cenas a 
que dizem respeito.”  
156 Idem, pp. 44-45, Carta VII. O poema está reproduzido nas pp. 44-46. Escolhemos três estrofes que 
consideramos como as mais interessantes:  
 
“O sol glorioso está a levantar-se! Sobre o vale de Sintra 
(mais belo parece-me do que sonho assombrado de poeta), 
Ele sorri em luz, e rasga o véu brumoso 
Desde o cume da montanha distante, de onde muitos regatos 
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Além deste poema, escreveu em Sintra um outro, muito mais romântico, mas pouco 

interessante157, com o título The Exile’s Lament158. Não obstante todas as belezas, eram 

grandes as saudades da sua Inglaterra, do Tamisa, do clima, dos pássaros e dos  

ingleses159.  

Quando esteve na vila do Monte da Lua, Marianne Baillie, além dos viagens que fez e 

dos poemas que compôs, também desenhou: 

 
“Emprego o meu tempo a desenhar bastante. Os trajos dos camponeses e as adoráveis 
paisagens de Sintra oferecem amplo lugar ao lápis.” 
 
Sintra convidou a autora a desenhar, como já havia feito Beckford e, naturalmente, o 

arquitecto Murphy.  

Relativamente ao desenho, conhece-se um seu caderno, principalmente com 

representações de fidalgos, religiosos, freiras, personagens e costumes populares.  Onze 

dos seus trabalhos representam personagens ou cenas passadas em Sintra ou nos seus 

arredores160. Num registo algo ingénuo, os desenhos de Baillie valem sobretudo como 

documentos iconográficos. Um deles tem a particularidade de representar um carro de 

bois português. 

                                                                                                                                                                          
Dançando alegres, correm em frente em busca do seu brilho. 
 
Depois, deixai-me subir a romântica elevação do rochedo 
E chegar ao abrigo do lugar do distante eremita 
Um retiro de deleite, brilhando como uma senhora o quereria, 
Para o rigoroso asceta por demais braviamente agradável; 
Aqui deixem-me contemplar em volta, e descansar os meus pés de peregrino. 
 
Lá muito em cima, perfurando a abóbada celeste, 
O Convento de Nossa Senhora da Penha, 
Em calma preeminência de majestade, 
Levanta as suas paredes cinzentas, desafiando a violência da tempestade, 
E do terror dos tremores de terra parece zombar.” 

 

Atente-se aos “pés de peregrino”, claramente derivados do Childe Harold’s Pilgrimage. 

  
157 Rose Macaulay – op. cit., p. 186. Segundo esta autora, o poema, muito inferior ao de Byron, é mesmo 
muito pouco interessante. 
158 Marianne Baillie – op. cit. o poema encontra-se nas pp. 75-76, Carta XIV, Sintra, Agosto [de 1821].  
 
“Sim! Encantadora é esta terra estranha, 
Sublime a montanha , belo o vale; 
Abundantes são os laranjais distantes, e suave 
O perfumado hálito da murta dos brejos. 
 
Então porquê se afunda o meu coração caprichoso?  
Que quer dizer este constante soltar de suspiros? 
(...) 
 
159 Rose Macaulay – op. cit., p. 186. 
160 Marianne Baillie – Original Sketches of Portuguese Costume, 1821-1823 na BN. Este álbum está 
reproduzido no livro Marianne Baillie - op. cit., entre as pp. 128 e 161.   



 174

Nas suas derradeiras palavras, Marianne Baillie despede-se de Portugal, feliz por 

regressar à Inglaterra, da qual ela tantas vezes suspirou de saudades: 

 
“«Nunca verei outro nascer do sol sobre esta terra romântica», foi o meu pensamento 
silencioso e olhei para Lisboa quase em mágoa.”161   
 
 

2.9 O Éden no vale de um inglês 

Um dos livros de viagens mais conhecidos e valiosos do século XIX é o Portugal 

Illustrated; in a series of Letters de Kinsey de 1828162. O autor era Fellow Trinity 

College, em Oxford, e capelão de Lord Auckland. O livro é ilustrado com numerosas 

gravuras, mapas, desenhos de moedas, costumes e paisagens. 

Como todas as viagens, a jornada a Portugal acarretava perigos e inconvenientes 

decorrentes da natureza do clima. O viajante poderia ainda ser levado a conclusões 

erróneas devido a uma ordem repressiva e pouco sábia, típica de um país não muito 

civilizado para os padrões ingleses163. 

Kinsey apresenta Sintra como o local de refúgio do calor abrasador da capital, onde os 

lisboetas podiam desfrutar dos regatos da serra, da verdura refrescante e de uma 

atmosfera fresca de menos dez graus164. No entanto, o seu clima era bastante húmido, 

dada a proximidade do oceano, e por essa razão as famílias eram obrigadas a regressar 

às suas residências no Outono, antes do fim de Setembro, devido aos frios, febres e 

reumatismo. As lojas da vila eram numerosas e boas e o fabrico de cheesecakes 

empregavam um considerável número de habitantes165. 

Na sua descrição, cita abundantemente lord Byron o que traduz o enorme impacto que o 

retrato do local havia conhecido com o poeta inglês. Em doze páginas, faz cinco 

citações de estrofes do Childe Harold!166  

                                                           
161 Idem, p. 286, Carta LXV, A bordo do Paquete Stanmer, 30 de Setembro [de 1823], 21 horas. 
162 W. M. Kinsey – Portugal Illustrated; in a series of Letters. London, 1828. 
163 Idem, p. vi. 
164 Idem, pp. 128-129. 
165 Idem, p. 139. 
166 A descrição de Sintra está na carta V, pp. 128-139 com referências ao palácio e jardins do Ramalhão, 
Palácio Real, Castelo dos Mouros, Penha Verde, Monserrate, Convento de Cortiça, Convento da Penha e 
a zona até  Colares e ao Cabo da Roca. As cinco citações de estrofes do Childe Harold, encontram-se nas 
pp. 129, 131, 132, 133, 134; além da primeira, logo no início da carta, p. 122. Uma poesia de Southey é 
igualmente citada na p. 136 e um outro trecho do mesmo autor, “I know not how to describe to you the 
strange beauties of Cintra; it is perhaps more beautiful than sublime, more grotesque than beautiful...”, na 
p. 138. 
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Kinsey escreve que o poeta inglês felizmente antecipou toda a tentativa impotente de 

fazer justiça às belezas selvagens e à paisagem majestosa; uma vez que o objectivo do 

escritor era apenas “illustrate” Portugal, Byron servirá de desenhador e gravador167. 

Numa página, apresenta toda a estrofe do Cintra’s glorious Eden, explicando que: 

 
“The idea of quitting Lisbon, after sundry days of more than mortal endurance of heat, 
stench, and filth, for  
Cintra’s cold domain,  
The soothing refuge of the Naiad train, -  
was quite delightful and exhilarating. As we entered the sége, our imaginations drew 
scenes of paradisal bliss, consisting of bubbling rills, cool shades, groves of orange and 
lemon tress, and a pure atmosphere awaiting us, behind the bold and broken line of 
mountain on whose lofty summits the Penha convent and the Moorish castle present 
themselves to the view.”168 
 

Após ter explicado as origens de Sintra - conhecida pelos Montes Lunæ, próximas do 

cabo da Roca, o Promontorium Magnum, onde estava erigido um templo dedicado a 

Cynthia, de onde etimologicamente derivou o nome actual169 -, Kinsey concentra-se nas 

montanhas com todas as suas elevadas projecções, pontos isolados e cavidades cada vez 

mais grandiosas e surpreendentes170. A melhor  forma de descrever as rudes massas de 

pedra espalhadas pela serra era compará-las a pedras vulcânicas171.  

Uma vez no cume da serra, menciona o convento da Penha (para ele, etimologicamente, 

derivado da palavra celta pen172) mas principalmente o panorama que se avista: 

 
“(...) with its forest scenery of oak and cork-trees; its royal palace, numerous quintas 
shining amid the orange and lemon groves, which adorn the declivity of the Moorish 
hill -, and a lovely valley to the right, where nature is beheld in her richest and greenest 
garb, extending down to the sea, whose golden waves reflected at the moment the rays 
of the setting sun; and sun-sets can in no part of the world be more astonishing and 
glorious than in Portugal.”173 
 

Uma vez mais, os românticos crepúsculos e auroras são lembrados, fazendo douradas a 

ondas do oceano. 

                                                           
167 Idem, p. 132. São citados os  versos The horrid crags... até Mix’d in one mighty scene, with varied 
beauty glow. 
168 Idem, p. 122. Carta de Sintra de 1827. 
169 Idem, pp. 137-138. 
170 Idem, p. 128. 
171 Idem, p. 137. 
172 Idem, p. 137. 
173 Idem, p. 128. 
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Na sua descrição, refere-se ainda ao palácio real, “melancholy pile of building”174 e ao 

convento da cortiça, a propósito do qual cita uns versos de Southey175.  

Evidentemente, não foram esquecidos os perfumes das laranjeiras, limoeiros e das 

luxuriantes frutas176. 

Por fim, ao descer do convento da Penha, passando pelo castelo dos Mouros, avista-se  

o “glorious Eden” de Sintra177. O Éden de Byron é, portanto, para  Kinsey o vale... 

 

2.10 Dois alemães em Sintra  

Em 1836, o escritor alemão Gustavo Adolfo de Heeringen (1800-1851), acompanhando 

o noivo de D. Maria II, D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, a Portugal, escreveu uma 

obra, hoje muito rara, infelizmente, nunca traduzida para português178. Como Byron, à 

entrada do Tejo, admirou-se diante da visão da capital portuguesa: a “majestosa Lisboa” 

reluzindo de branco e prata, com igrejas, palácios de mármore, casario caiado e quintas 

verdejantes, dificilmente era ultrapassada por outra paisagem179. Quando entrou na 

cidade, achou as ruas cinzentas e incolores. Lisboa tinha um ar severo e melancólico180.  

Em Sintra, como todos os autores, admirou-se diante das suas belezas naturais. O seu 

entusiasmo é ainda mais extraordinário, porquanto estava habituado às colinas verdes da 

sua Turíngia natal181. Como bom alemão, extasiou-se diante de uma laranjeira num 

pátio lisboeta e, nos montes de Sintra, cobertos de laranjas, escreveu que estas frutas 

eram, metaforicamente, a sobremesa da cidade de Lisboa182. Perante a maravilhosa 

natureza da paisagem portuguesa, admirou-se, no atelier de Francisco da Silva Oeirense, 

por não encontrar um único quadro que a representasse!183 Como sabemos, apenas a 

geração dos pintores românticos, cerca de vinte anos depois, começou a representar e 

explorar a paisagem.           

Um dos mais interessantes livros sobre o nosso país da década de 40 do século XIX é a 

obra do príncipe Felix Lichnowsky – Portugal. Recordações do ano de 1842 

                                                           
174 Idem, p. 131. 
175 Idem, p. 136. 
176 Idem, p. 129. 
177 Idem, p. 138. 
178 Marion Ehrhardt – Lisboa no ano de 1836 vista por um escritor alemão acompanhante de D. 
Fernando II, in Romantismo. Imagens de Portugal na Europa Romântica, pp. 181-188. A obra na 
tradução portuguesa é: Viagem a Portugal na Primavera de 1836.  
179 Idem, p. 182. 
180 Idem, p. 184. 
181 Idem, p. 186. 
182 Idem, pp. 183 e 187. 
183 Idem, p. 186. 
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(1843/1845)184. Lichnowsky (1814-1848), político alemão e oficial do exército 

prussiano que serviu D. Carlos Maria Isidoro de Bourbon, na primeira guerra carlista, 

deixou um impressivo relato de viagens, da sociedade e dos políticos portugueses da 

época185.  

Embora não sendo um artista nem um escritor de superiores recursos186, o seu texto 

revela-se bastante rico, com uma escrita muito cuidada e viva. O príncipe, grande 

aristocrata de origem polaca, como Raczynski, era possuidor de uma vasta cultura e 

sensibilidade romântica. Naturalmente, não foi por acaso que Beethoven lhe dedicou a 

2.ª Sinfonia187.   

Algumas das suas páginas, nas quais se descrevem os diversos lugares que visitou, são 

bastante interessantes e pensamos que têm sido pouco valorizadas, em comparação com 

os seus registos sobre a sociedade e a política portuguesas. 

Felix Lichnowsky visitou, além de Lisboa, Sintra, Palmela, Setúbal, Arrábida, Calhariz, 

Azeitão, Mafra, Figueira, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Guimarães, Buçaco, Pombal, 

Leiria, Batalha e Alcobaça. 

Homem interessado pela literatura, inicia o seu livro com uma epígrafe de Camões188. 

Quando descreve Sintra, no início do segundo capítulo, manifesta o mesmo interesse 

pela literatura, com duas epígrafes de Byron, toda a estrofe “Lo! Sintra’s glorious Eden” 

e de Camões189. 

 

 

                                                           
184 Príncipe Felix  Lichnowsky – Portugal. Recordações do Anno de 1842. Traduzido do Allemão, 2ª 
edição, correcta e annotada, Lisboa. Imprensa Nacional, 1845. Foi esta a edição que utilizámos. A 
primeira ed. portuguesa de 1844 desapareceu muito rapidamente, pelo que se fez esta segunda.  
A ed. original é: Felix Maria Vincenz Andreas Lichnowsky - Portugal. Erinnerungen aus dem Jahre 
1842. Mainz: Verlag von Victor von Zabern, 1843. 
Além das ed. portuguesas referidas existe ainda uma de Lisboa: Edições Ática 1947, com Prefácio e 
Notas por Castelo Branco Chaves.  
Mais recentemente, foram publicadas duas novas ed. em Lisboa: Alfa, 1990 e Lisboa: Frenesi, 2005.  
185 Sobre a biografia de Felix Lichnowsky, vd. texto de Castelo Branco Chaves da ed. de 1947, pp. 5-10.   
186 Texto de Castelo Branco Chaves, Lisboa, 1947, p. 10 
187 Idem, p. 5. Além desta sinfonia, Beethoven também lhe dedicou alguns dos seus trios.    
188 Eis aqui quasi cume da cabeça 
Da Europa todo o reino Lusitano, 
Onde a terra se acaba, e o mar começa, 
E onde Phebo repousa no Oceano 
 

(Os Lusiadas. Cant. III. Est. XX)  
189 Idem, p. 33.  
E nas serras da lua conhecidas 
Subjuga a fria Cintra o duro braço, 
Cintra onde as Naiades escondidas 
Nas fontes vão fugindo ao doce laço 
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A abordagem à vila inicia-se com a autoridade dos dois poetas, como confessa mais à 

frente. Seguidamente, escreve uma reflexão poética do magnífico e conhecido lugar:  

 
“Cintra, glorious Eden de Byron, luzitano paraizo, quem deixa de sonhar comtigo, ou de 
retraçar a si proprio esse logar encantado, pintando-o com brilhantíssimas côres como 
quadro radiante da phantasia! É por isso que todo o estrangeiro se apressa o mais que 
póde em visitar Cintra, para ali á primeira vista, ou desfallecer-lhe o enthusiasmo 
forçado, ou sentir a convicção de que não fôra preenchida a sua expectação. Quasi 
sempre é o que acontece á cerca de todos os objectos, que gosam de uma denominada 
reputação européa, e dos quaes por muito tempo, e excessivamente se tem ouvido 
fallar.” 190  
 

“No fim de tres dias de residencia em Lisboa, quasi que me envergonhava de não ter 
ainda visto Cintra; quando porem a vi, achei-me desencantado; e com estranheza e 
admiração, procurava com ardor o momento importante em que deveria desenvolver-se 
a meus olhos o occulto prestigio da preconisada Cintra. Foi baldado o meu empenho; 
todavia, quanto mais tempo me demorava em Cintra, tanto mais aprazivel me parecia, e 
mais sonhadamente romantica; até que, quando finalmente me foi forçoso partir, 
repassou-me um tão intimo desgosto, que de todo se tornou manifesto para mim, que 
alli havia muito mais do que aquillo, que a principio tinham descuberto meus olhos 
profanos. O pesar da minha separação era a vingança do encantamento que eu 
desconheci. Essas frescas veredas cobertas de folhagem, o crescimento magestoso, e 
exuberante da vegetação; as cascatas e frigidos regatos, as montanhas, e penedias, a 
perspectiva das campinas, e do Oceano, tudo isso nunca o esquecerei, e com a 
authoridade de Byron, e de Camões, com a opinião dos poetas, e dos illiteratos de todos 
os tempos, e de todos os povos, proclamarei Cintra o mais bello de todos os sitios da 
terra.”  
(...) a cadêa das suas montanhas limita o horizonte da capital, e prolonga-se escarpada, e 
alterosa, com selvaticos, e extravagantes contornos do NE. Para SO. até ao cabo da 
Roca. O caminho de Lisboa para Cintra, talvez a unica estrada de Portugal nem está 
bem conservado, nem é agradavel; corre por incultas, e pedregosas collinas, e por 
bancos de arêa, e de pedra calcarea. As montanhas proximas são formadas de rocha 
granitica, com quarzo branco, algum feldspatho vermelho, e pedra calcarea branco-
cinzenta, e lamellosa. Para o lado do sul, o solo é arido, nú e requeimado; rochedos 
escalvados, e acastellados dão ao todo uma apparencia sombria e triste. Comtudo, como 
debaixo deste ceu tudo prospéra mesmo sem assiduos desvellos, vêm-se aqui, e alli 
alguns prados, que apresentam uma vista mais animada: milho elevado, searas espessas 
de trigo, mas muito poucas arvores, que pela maior parte são oliveiras entiriçadas ou 
nodosos sovereiros; piteiras elevadas acompanham as orlas da estrada, e dirigem 
melancolicamente para o ceu as suas folhas ponteagudas.”191 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
190 Ibidem. 
191 Idem, p. 34. 
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Após o relato das características naturais de Sintra, Lichnowsky escreve sobre os 

edifícios ali existentes:  

 
“Sobre os dois cabeços mais elevados da serra existem a Penha, e as ruinas de um 
castello mourisco (...) o palácio real, com as suas chaminés singulares, semelhantes a 
minaretes, e tão cheias de recordações cristãs, e mouriscas, com as suas ogivas, arcadas, 
e fontes; tudo tão adaptado para os torneios como para os prazeres do galanteio. Mas o 
que verdadeiramente dá a Cintra encantos, como se não encontram em logar algum do 
mundo, é a frescura perpetua das suas alamedas, e bosques.”192 
 
Depois, concentrou-se na construção do palácio da Pena que estava a ser dirigida pelo 

seu conterrâneo barão Eschwege193. Os trabalhos do castelo no cume da serra eram 

“verdadeiramente primorosos, e dão um testemunho tão grande do gosto delicado do 

real edificador, como da erudição especial e inteligencia do barão de Eschwege.”194   

No estaleiro, admirou-se com a qualidade dos trabalhos em pedra e com as capacidades 

técnicas dos mestres pedreiros e pela qualidade do edifício que se estava a erguer:  

  
“Um grande numero de escultores, e canteiros estavam occupados a fazer em calcareo 
branco columnas, frontões, balaustradas, capiteis, florões, e outros ornamentos, 
admirando-se em todas estas obras grande proficiencia artistica, muito gosto, e um 
esmero no acabamento, que entre nós não se attingio ainda.”195 
 
“A Pena, pela sua situação e pela sua apparencia, é seguramente maravilhosa, e póde 
honrosamente desafiar o parallelo de todos os castellos feudaes, antigos e modernos, 
collocados ou no vertice de elevadas serras, ou nas margens dos rios pictorescos; porém 
no que excede a todos, é na perfeição, no raro primor de seus ornatos architectonicos, e 
esculpturas. Existem no Rheno, e nos Alpes Bavaros castellos de reis, e de principes, 
achando-se todos elles em terrenos, que permittiam uma extensão de obras muito maior, 
e havendo alcançado a honra de serem celebrados em immensos escriptos tanto em 
prosa, como em verso; e todavia como parecerão pobres, e imperfeitos os seus 
ornamentos, se os compararmos com as delicadas laçarias, e phantasticos arabescos, que 
na Pena se elevam sobre as arcarias, e á semelhança de hera abraçam-se em tornos das 
columnas, e pendem das agulhas, e das balaustradas das janellas, desenhando-se 
admiravelmente com a sua côr alvissima, no azul escuro de um ceo meridional, e  
produzindo a mesma impressão que os sonhos, e as canções Arabicas.”196 
 
O real edificador da Pena, D. Fernando II, também alemão, foi igualmente enaltecido, 

como rei e como artista, num país muito pouco dado às artes, como concluiu 

                                                           
192 Idem, p. 35. 
193 Idem, p. 55. Segundo Lichnowsky, o barão de Eschwege, ainda coronel, pela obra que estava a realizar 
com o Palácio da Pena, deveria ser promovido a general.  
194 Ibidem. 
195 Idem, p. 125. 
196 Idem, pp. 126-127. 



 180

Lichnowsky depois das várias viagens pelo país. O gosto do rei pelas artes plásticas 

materializava-se principalmente nas estampas a água-forte que fazia197.   

A única perplexidade que assaltou o espírito do príncipe Felix Lichnowsky no paraíso 

de Sintra, cantado por Camões e Byron, foi o turismo emergente. Na verdade, a vila  

estava sempre repleta de gente, poucas eram as quintas abandonadas por fidalgos 

empobrecidos ou emigrados e todas as outras estavam ocupadas.  

Quem não possuía casa, alugava-a, e nas poucas hospedagens existentes também não 

havia lugar, principalmente depois de se tornar moda na Inglaterra “fazer romarias ao 

lugar encantado”, que o poeta e lord inglês tornou tão celebre. A continuar assim, 

Lichnowsky pensa que dentro de alguns anos seria insuportável a vida em Sintra, como 

já havia acontecido na Suíça e no Reno, “por causa da mania viajadora dos 

insulanos.”198 

A fama de Sintra, inventada e criada por Byron podia estar à beira do fim... Se o poeta 

inglês imaginasse as consequências do seu poema, certamente criaria um outro a 

vilipendiar todos aqueles que ameaçavam o glorioso Éden! 

 

2.11 Dois franceses em Sintra  

O escritor francês Ferdinand Denis (1798-1890) entusiasmou-se relativamente pouco 

com Sintra. Provavelmente por ser francês e possuir um espírito mais racional e 

pragmático, as referências à vila e à serra caracterizam-se pelo pragmatismo, sem 

grandes considerações poéticas. Contudo, na sua conhecida obra sobre Portugal199, 

Denis, em relação aos montes, promontórios e serras de maior nome de Portugal, faz um 

dos maiores elogios à serra de Sintra, considerando-a mais bela do nosso país e, talvez 

mesmo, de todo o mundo: 

 
“Esta serra, que dista de Lisboa pouco mais de cinco legoas, é a mais celebre do reino, e 
talvez do mundo pela composição rara com que a natureza a organizou de calhaus 
grandissimos postos uns sobre os outros, como se fossem montes de noses, que parece 
estão ameaçando ruina eterna. Sobre estes penedo [sic] descobriu o allegado Mervellu 
vestigios da antiga fortificação. O certo é que esta serra foi chamada antigamente 
promontorio da lua, d’onde Camões veiu a dizer: 
«E mas serras da lua conhceidas, 
Subjuga a fria Cintra o duro braço»”200   

                                                           
197 Idem, p. 169. D. Fernando II ofereceu algumas estampas da sua autoria a Lichnowsky. 
198 Idem, p. 36. 
199 Ferdinand Denis – Portugal. Paris, 1846 e Portugal Pittoresco ou Descripção Historia d’este 
Reino. Lisboa, 1847. 5 vols.   
200 Ferdinand Denis  - Portugal Pittoresco..., vol. III, p. 369.  
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É interessante a imagem dos calhaus como montes de nozes... e a inevitável alusão a 

Camões, por parte de um camoniano.  

Depois desta introdução, o autor francês desenvolve um pouco da história de Sintra, do 

antigo templo dedicado a Cynthia e de outras curiosidades histórico-geográficas201.    

Ao descrever a vila, transcreve vários excertos do livro Cintra Pinturesca do visconde 

de Juromenha202, com as referências habituais ao palácio real da vila, Seteais, Penha 

Verde, Monserrate e Convento da Cortiça203. O primeiro edifício era o monumento que 

mais recordações despertava, no meio das montanhas que Byron celebrou204, “au 

millieu de ces montagnes magnifiques célébrées par Byron (...)”205. Relativamente ao 

castelo da Pena, descobre-lhe apenas “goût sévère et le sentiment artistique”206 do rei e 

do arquitecto barão de Eschwege. 

A serra era Denis a mais bela de Portugal e das mais belas do mundo, como Byron pela 

primeira vez confessou numa das suas cartas. 

O barão Isidoro de Taylor, (1789-1876), escritor, crítico, artista francês, membro do 

Instituto e inspector-geral de Belas-Artes207, publicou a sua Voyage Pittoresque en 

Espagne, en Portugal et sur la Cote d’Afrique, de Tanger a Tétouan. Paris, 1861, com 

textos e gravuras208.  

Em Sintra, a sua atenção vai exclusivamente para o palácio da vila, elogiando o estilo 

particular português, tipo de força, de graça, de riqueza e de originalidade que não 

tinham paralelo na história da arquitectura, mistura de gosto oriental e do estilo 

ocidental, como se podia observar em Belém e na Batalha. O edifício, esse, encontra-se 

no “Tivoli de Portugal.”209 

 

                                                           
 
201 Idem, vol. III, p. 370. 
202 Idem, vol. IV, pp. 101 e seguintes. 
203 Idem, vol. IV, pp. 101-102. 
204 Idem, vol. IV, p. 328.  
205 Idem – Portugal, p.397.  
206 Idem, p. 398. 
207 Sobre a vida de Isidoro Justino Severino, barão de Taylor, vd. Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, vol. 30, p. 876. 
208 Le Baron I.Taylor (Membre de l’Institut) – Voyage Pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la 
Cote d’Afrique, de Tanger a Tétouan,  Deuxième Partie, Paris, 1861. 
A obra não possui páginas numeradas; apresenta sempre um texto e uma gravura, algumas desenhadas 
pelo autor e abertas por outro artista. As gravuras de Cintra foram desenhadas por Finden. 
A numeração das gravuras não é seguida, e algumas das gravuras não têm númoro, como no caso das de 
Sintra. 
209 Idem, texto da gravura do “Vestíbulo do Palácio de Sintra”. 
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2.12 Hans Christian Andersen em Sintra  

Tem sido algo esquecida a passagem de um dos mais importantes romancistas e poetas   

dinamarqueses por Portugal, no ano de 1866210  - Hans Christian Andersen (1805-

1875), célebre pelos seus contos de fadas e narrativas de viagem. Em 1863, publicou o 

seu livro Em Espanha, reputado como o seu melhor relato de viagem e em 1866 visitou 

o nosso país211.  

Apesar do esquecimento a que o criador dinamarquês tem sido votado no nosso país, 

como tantos outros que por cá passaram, registe-se que no ano de 2005, em que se 

comemoraram os duzentos anos do seu nascimento, Christian Andersen tem sido 

recordado no nosso país. Se, geralmente, de  pouco servem as efemérides, ao menos que 

algumas delas sirvam para cumprir o seu propósito. 

Para alguém que escreveu sobre fadas, evidentemente que Sintra - terra destas criaturas, 

como já havia sugerido a inglesa Marianne Baillie212 - lhe causou profunda impressão, 

como já lhe causara a jornada à serra da Arrábida213. Durante a sua estada na vila, 

recordada numa casa perto da igreja de S. Pedro, por uma pequena placa, o escritor 

dinamarquês escreveu algumas das passagens mais interessantes sobre a vila, os seus 

monumentos e os seus reais habitantes: 

 

“Um pouco mais para sul ergue-se a pitoresca serra de Sintra, em cuja crista mais alta se 
pode ver distintamente o velho castelo com as suas torres. Há muitas nuvens à sua volta, 
ficando assim encoberta.”214   
 
“Sintra, tão cantada pelos poetas (...) A mais bela e decantada parte de Portugal é a 
inigualável Sintra. «O novo paraíso», denominou-a Byron. «Aqui a Primavera tem o seu 
trono», assim a cantou o poeta português Garrett. Para lá íamos agora. 
No velho palácio da vila passa o rei reinante, D. Luís, uma parte do Verão. Seu pai, D. 
Fernando, vive na Pena, palácio na serra, na região das nuvens. Diplomatas e gente rica 
de Portugal têm as suas casas de campo no meio desta natureza fresca e viçosa. Os 
hotéis estão cheios de forasteiros, tanto estrangeiros como nacionais.”215 
 

                                                           
210 Hans Christian Andersen – Uma Visita em Portugal em 1866. Canelas / Vila Nova de Gaia, 2003. 
Tradução do Dinamarquês, Prefácio e Notas de Silva Duarte. Utilizámos esta 4.ª ed.  
211 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 2, p. 517. Depois da visita a Portugal, 
acrescentou ao seu livro I Spanien (Em Espanha) um capítulo intitulado Et besoeg i Portugal (Uma visita 
a Portugal);  e Silva Duarte – Prefácio do Tradutor, in Hans Christian Andersen – Uma Visita em 
Portugal em 1866, p. 9.   
212 Vd. as notas 147-148 e 150. 
213 Hans Christian Andersen – Uma Visita em Portugal..., pp. 58-63. A propósito da Arrábida, compôs 
uns versos profundamente místicos de raiz claramente panteísta, vd. p. 61.  
214 Idem, p. 32.  Esta descrição da vista de Sintra é feita da Quinta do Pinheiro em Palhavã, na direcção da 
estrada da serra de Sintra sobre o vale de Alcântara, nota 49, p. 109. 
215 Idem, pp. 83-84. 
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O palácio da Pena, onde D. Fernando passava o Verão, era “mais belo e pitoresco” que 

o palácio da vila, a que faltava beleza, pontuado pelas duas chaminés acopladas que 

mais pareciam “garrafas de champanhe”.216   

Ao chegar à vila o escritor dinamarquês escreveu: 
 
“Um espesso véu de névoa cobria ainda a próxima Sintra, mas em breve vimos os 
primeiros anúncios do seu verde luxuriante: uma quinta com majestosas árvores.”217   
 

Christian Andersen ficou hospedado na casa da família O’Neil. Desse local contemplou 

e retratou Sintra: 

 
“Daí se via, sobre as rochas e bosques, entre nuvens esfarrapadas, o palácio do rei D. 
Fernando, no seu estilo meio mourisco, meio italiano.”218  
      

Ao descrever a quinta maior de O’Neil, do outro lado da estrada, escreve romântica e 

muito pictoricamente: “Fazia frio aí e tudo era sombra e solidão.”219    

A concluir, o escritor dinamarquês, como que sintetiza a verdadeira essência de Sintra: 

 

“Diz-se que todo o estrangeiro poderá encontrar em Sintra um pedaço da sua pátria. Eu 
descobri aí a Dinamarca. Mas julguei reencontrar muitos pedaços queridos de outras 
belas terras, o verde-Câncio ou a natureza agreste de Brocken, com os seus blocos de 
pedra. Podia crer-me nas extensas margens do lago de Genebra ou nos bosques de 
vidoeiros de Leksand. Tudo era uma variedade e uma pujança maravilhosas. Estavam aí 
os loureiros, com os seus frutos vermelhos-escuros, cresciam em grande extensão os 
grandes arbustos dos gerânios e do tamanho de árvores as fúchsias. De castanheiros e 
bananeiras suspendiam-se trepadeiras em tão grande quantidade que fariam recordar aos 
sul-americanos as matas e o solo pátrio.”220   
 

A descrição que faz Hans Christian Andersen é, provavelmente, das mais sentidas, 

completas e belas. O autor socorre-se dos grandes clássicos Camões, Byron e Garrett 

para ilustrar várias passagens. A este propósito, sabe-se que leu obras sobre Sintra e 

apontou vários excertos destes três poetas221. No seu texto, são recorrentes as alusões às 

nuvens e às névoas, como se de fenómenos plásticos se tratassem222. 

                                                           
216 Idem, p. 86 
217 Idem, p. 84. 
218 Idem, p. 85. 
219 Ibidem. 
220 Idem, pp. 85-86. 
221 Idem, nota 171 na p. 132. 
222 Quando Hans Christian Andersen partiu para a Setúbal, escreveu: “(...) nem na própria serra de Sintra 
havia nuvens (...)”, idem, p. 53.    
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A sua riquíssima escrita denuncia mesmo traços cómicos: o facto de D. Fernando viver 

na “região das nuvens” e as chaminés do palácio da vila terem a forma de “garrafas de 

champanhe.” 

 

2.13 Gravuras de Sintra 

Uma das obras mais importantes da década de 70 sobre a iconografia de Sintra é o 

conjunto de gravuras de W. Colebrooke Stockdale – Souvenir of Cintra. Drawn from 

Nature223. As 10 estampas (Fig. 1) aguareladas de Sintra, Pena, Caminhos dos 

Capuchos, Castelo dos Mouros, S. Pedro, Monserrate, Convento dos Capuchos, Estrada 

de Colares, são precedidas de um texto introdutório onde surge, na primeira página, o 

“Lo Cintra’s glorious Eden” e o seguinte  texto do autor: 

 
“During a series of lengthened visits to this far-farmed locality in the years 1873-4-5, I 
had every facility for studying its various characteristics. Having obtained numerous 
subjects of interest, I have, at the suggestion of friends, selected ten sketches for 
reproduction, in order that visitors to this shrine of beauty might possess a pictorial 
record of their pilgrimage; and my hope is, that they will be considered a pleasing 
SOUVENIR OF CINTRA.”224        
 
As imagens, assaz românticas, representam perspectivas tiradas dos mais curiosos e 

pitorescos lugares,  mostrando sempre uma série de pequenas figuras, como viajantes, 

pastores e até desenhadores a captarem as paisagens... 

Uma outra versão das mesmas gravuras é a sua coloração a sépia. Nessas imagens, a  

atmosfera romântica é cromaticamente mais densa e misteriosa, revelando paisagens de 

pendor mais melancólico e distante225.  

 

2.14 O Éden ajardinado por Robinson 

Um dos livros que mais exploraram o Éden de Byron é da autoria de J. C. Robinson, 

datado de 1887226.  

O estudo inicia-se com duas gravuras do próprio escritor, sendo estas imagens talvez 

das mais interessantes e originais da vasta iconografia de Sintra (Fig. 2).  Nesses 

                                                           
223 W. Colebrooke Stockdale – Souvenir of Cintra. Drawn from Nature. Devon, [1875]. 
Dimensão total das gravuras: 446x335; mancha cerca de: 260x165-180. 
224 Idem, 1.ª página. 
225 W. Colebrooke Stockdale – Souvenir of Cintra. Drawn from Nature. Devon, [1875]. 
Contém o mesmo texto e as mesmas gravuras, mas coloridas a sépia (fotogravuras a sépia). Dimensões 
380x285, mancha 260x165-175. 
226 J. C. Robinson – Cintra. “An English Landscape Garden in Portugal.” Extracted from the Times 
newspaper, Dec. 28, 1886. London, 1887. 
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registos gráficos, é evidente a exploração de uma flora exuberante e a respectiva 

densidade plástica de luz e, principalmente, de  sombras. 

O estudo é basicamente um panegírico a “Montserrat” e aos seus proprietários ingleses, 

nomeadamente Francis Cook. Todo o texto se desenvolve em torno das maravilhas  

botânicas da serra de Sintra. 

Como tantas vezes aconteceu com Sintra, a sombra de lord Byron revelou-se em todos 

os pormenores relativos à vila e à sua serra. Robinson afirma que foi nesse local que o 

“epicurista” Beckford criou algumas das suas melhores páginas e que Byron teve a 

inspiração para escrever o Childe Harold227.   

Mas, antes de descrever Sintra, Robinson faz uma advertência: 

 
“Everybody has heard of Cintra, but how few people have visited that veritable eye of 
the world, that earthly paradise, that “buen retiro” where one can imagine that to retire 
and dream away one’s days like the Lotus-eaters would be the supremest of conceivable 
delights. Here indeed at all times have come the wornout heroes of the land itself, to die 
in peace, setting in their glory as the sinking sun in the deep blue Atlantic before their 
eyes.”228 
 

A seguir, faz um longo e exaustivo relato das maravilhas do lugar, do “portuguese 

paradise”, quase sempre evocando as opiniões de lord Byron229: 

 

“Nowhere in the world, perhaps, is there a spot – literally it is but a spot – a mere scant 
oasis, so beautiful in all lines and features and so wonderfully endowed by nature with a 
climate of its own, heavenly in itself, where there comes never frost or snow, nor too 
great heat or drought. Few places, moreover, are there with a more copious and 
enthralling record in history and romance. Here in short, assuredly, if it had to be 
planted again, would the garden of Eden be fixed.”230 
 
“Cintra is but a single, isolated mountain, or rather group of serrated, conical mountains, 
abruptly rising from a vast, rolling palin, some twenty miles north of Lisbon, and 
abutting on the sea. It is a huge mass of granite, pushed upwards at some far-distant 
antediluvian time through subjacent limestone strata. The highest summits, some 3,000 
ft. high, are sharp, serrated peaks, worn and fretted into a thousand fantastic shapes, and 
everywhere huge boulders, obelisks columns, and spires of granite are seen interspersed 
among the rich verdure which clothes the mountain sides.”231 

                                                           
227 Idem, pp. 5-6. Além de Beckford e Byron, o autor refere que estiveram em Sintra D. João de Castro, 
Colombo e Pombal. Também Camões aí esteve e cantou em versos as suas belezas. Da mesma forma, o 
duque de Wellington quando passou  por Portugal, na Guerra Peninsular, e organizou as notáveis Linhas 
de Torres, esteve naturalmente em Sintra. Esta vila e as linhas defensivas em redor de Lisboa como que 
culminaram em Waterloo.    
228 Idem, p. 5. 
229 Idem, p. 6 
230 Ibidem. 
231 Idem, p. 7 



 186

“Forests oh ancient cork trees and great table pines cover the higher reaches, while 
beneath, a splendid sea of green and golden orages trees, arbutus, flowering rock cystus, 
aloes, geraniums, and endless orchard trees and wild flowers fill up every ravine, and 
clothe the lower rocky spurs. The district, indeed, forms one continuous natural and 
most beautiful wild garden. The soft moisturure-laden breezes from the near Atlantic 
always play around the flavoured mountain, whilst mist and clouds hang on high 
summits ever ready to distil refreshing rain when all the low, outlying region is burnt up 
with furnace heat. A thousand rills and rivulets course in splashing cascades down the 
rugged gullies and ravines; the refreshing sound of falling water, indeed, is everywhere, 
and every quinta and garden-patch can have its own system of unfailing irrigation.”232 
 

Depois, Robinson faz uma descrição do “grim old Moorish fortress” e da Pena, um 

“wonderfully picturesque castle palace in the sky.”233 

Para o escritor inglês, “the most beautiful and favoured Cintra region is situated on the 

lower slopes of the mountain, to the west of the town itself, looking towards the Torres 

Vedras mountains and the sea (...)”234 Por esta razão, uma das suas gravuras é desse 

local. 

Antes de se deter no relato de Monserrate, o autor inglês assinala que, em termos 

sociológicos, antigamente, todas as grandes famílias portuguesas tinham uma quinta em 

Sintra, que era herdada e muito disputada. Não possuir uma quinta era um pesado 

estigma de inferioridade social. As casas eram “more or less romantic and picturesque-

looking are all these old country houses, their massive gray granite walls, towers, 

terraces, and overhanging tile roofs moreover being in perfect keeping with the scenery 

around.”235 

Durante a visita a Sintra, o sentido estético de Robinson foi, algumas vezes, perturbado 

pelos modernos “bungalows” na paisagem, pintados com todas as cores do arco-íris. 

Tais visões levaram-no a, amigavelmente, protestar e a negociar a sua demolição236. 

Monserrate de Francis Cook é o ponto alto do texto de Robinson237. 

 
“Cintra, and indeed all Portugal, have to thank him for the most vigilant care for natural 
and artificial beauties of the district, but perhaps even more for the importation and 
acclimatization of a vast number of useful and beautiful exotic tress, shrubs, and 
flowers, which now, indeed, is some instances have already spread themselves from one 
end to the other of the land.”238  
 
                                                           
232 Idem, p. 8. 
233 Idem, pp. 8-9. 
234 Idem, p. 9. 
235 Ibidem. 
236 Idem, p. 10. 
237 Idem, pp. 6-7, 9-11. 
238 Idem, pp. 10-11. 
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A quinta era o centro do “landscape garden” de toda a região239. Ao referir-se à quinta, 

alude às recordações da presença de Beckford, que organizou terrenos e jardins nas 

vertentes da montanha e que criou algumas cascatas artificiais240. Naturalmente, após a 

evocação do autor do Valthek, Robinson relembra a mais célebre estrofe sobre Sintra241.   

Estando Monserrate em ruínas, foi reconstruída pelo seu actual dono, cuja casa branca, 

com mármores da zona, cúpulas e terraços suspensos, formava um “complete art 

museum” para os turistas e visitantes, enfatizada pelos seus jardins e arredores. Perante 

este conjunto, podia afirmar-se que existiam poucos locais mais notáveis em toda a  

Europa242. A opinião de Byron sobre de Sintra, aplicava-a Robinson especificamente a 

esta célebre quinta. 

Depois de escrever as suas impressões sobre o Convento da Cortiça e da Penha 

Longa243, o autor revela o maior segredo de Sintra: 

 
“But after all the greatest attraction of this Cintra paradise will be for the practical 
gardener and scientific botanist.”244 
 

Após descrever algumas das espécies botânicas ali plantadas245, explica que a vila e a 

sua serra permitiam todos os tipos de temperatura, desde o calor tropical nos vales a 

temperaturas frias nas vertentes da montanha a 1.000 ou 2.000 pés de altitude246. O 

visitante parecia subir da África ao México, da Nova-Zelândia ao Perú, Austrália, China 

ou Japão247. 

Perante tantas maravilhas da botânica, uma vez mais Francis Cook havia prestado um 

grande serviço a Portugal por introduzir muitas destas espécies que se espalharam por 

todo o país248. 

 

 

 

                                                           
239 Idem, p. 14. 
240 Idem, p. 11. Depois de Beckford não ter conseguido comprar a quinta, caiu em ruínas. 
241 Idem, pp. 11-12.  
Nas pp. 16-18 encontra-se o apêndice com o Childe Harold’s Pilgrimage, Canto I, estrofe XIV até XXIII, 
saltando a XVII.    
242 Idem, p. 14. 
243 Idem, pp. 12-14. Cita a passagem de Byron sobre o convento da Cortiça, p. 12.  
244 Idem, p. 14. 
245 Idem, pp. 14-15 
246 Idem, p. 14. 
247 Idem, pp. 14-15. 
248 Idem, p. 15. 
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Ao terminar o seu texto, Robinson não resiste a dar uma nota de ironia e humor 

britânico: 

 
“There is a but one drawback to the pleasure of visiting this really grand garden – that 
is, to those who have cherished possessions and horticultural hobbies of their own; it is 
that hereafter all trees, shrubs, flowers, and fruits will seem dwarfed, colourless, are 
poor by comparison with the favoured developments of Cintra.”249    
 

 

O Éden de Byron como que se domesticava na ciência e nas técnicas da botânica...  

Mas, por muito que se pudesse explicar a flora e as maravilhas do Monte da Lua, o 

paraíso de lord Byron sintetizava de forma perfeita tudo o que se poderia dizer (ou não 

dizer) sobre tão poderoso lugar.  

 

2.15 Viajantes polacos 

A Polónia conheceu no século XIX uma complexa e dramática história política, no 

entanto a sua vida cultural foi riquíssima, tendo produzido em finais de Setecentos e  

inícios de Oitocentos uma geração brilhante de intelectuais250. O romantismo nesse país, 

muito cosmopolita e culto, pode ser datado a partir de 1818251. Curiosamente, o nosso 

Camões desempenhou, entre os românticos polacos, um papel de relevo, fazendo parte 

da cultura polaca da época252.  

Dos vários polacos que visitaram Portugal, podemos citar dois nomes que escreveram 

sobre Sintra253. 

Em 1838, o médico polaco Teodoro Tripplin (1813-1881), que veio de Londres para 

Portugal, escreveu, no seu livro Portugalia, publicado em Varsóvia no ano de 1851, o 

seguinte, a propósito da vila:   

 
“Se existe no mundo um lugar digno de ser chamado encantador, esse lugar é Sintra. 
Quem viu o paraíso português esquecerá depressa Aranjuez, Trianon, Schöenbrunn e 
mesmo Tivoli. Estou a falar não somente da cidadezinha, mas de toda a região, do 
palácio, das casas, das florestas, rochedos, ruínas dos castelos dos mouros.”254      
 

                                                           
249 Ibidem. 
250 Janine Klawe - Reminiscências portuguesas nas obras dos escritores românticos polacos, in 
Romantismo – Da Mentalidade à Criação Artística. Sintra, 1986, p. 140. 
251 Ibidem. 
252 Idem, p. 143. 
253 Vd. a este propósito a mesma autora, Janine Klawe – Os polacos em Portugal no século XIX, in 
Romantismo. Imagens de Portugal, pp. 245-255.  
254 Idem, p. 247. 
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Mais tarde, em 1881, o historiador polaco Adolfo Pawinski, por ocasião do congresso 

de Arqueologia e Antropologia que se realizou em Lisboa, em 1880, descreve Sintra, 

citando os versos de Byron, e conclui que apenas um poeta era capaz de exprimir a 

beleza do lugar255. 

Deste modo, foram os estrangeiros e, entre estes, sem dúvida, os ingleses que mais se 

impressionaram com o lugar. Existe uma constante inglesa, mais rigorosamente 

setentrional – de ingleses, alemães, polacos e até de um notável dinamarquês que 

escreveram sobre Sintra. Além destes, existem também algumas referências de 

franceses, quase sempre menos entusiastas. A questão da sensibilidade nórdica se 

maravilhar ante o esplendor de Sintra denuncia a visão romântica típica desses povos, 

mais habituados ao verde da vegetação (aos “esmaltes das campinas” e aos “esmaltes 

dos campos”, nas felizes expressões de Garrett) e aos mistérios das nuvens, do nevoeiro 

e da atmosfera húmida. A água, junto à serra e no ar, sempre adensou de cores mais 

estranhas e subtis todo o cenário, já por si, exageradamente, eloquente e grandioso. 

Percebe-se, por todos os exemplos apresentados, que a invenção de Byron frutificou 

extraordinariamente, tendo sido seguida e aprofundada por uma série de viajantes 

estrangeiros. Desta forma, graças ao vate inglês, Sintra converteu-se num dos mais 

impressivos cenários do roteiro do romantismo europeu.  

 

                                                           
255 Idem, p. 253. O livro escrito por Adolfo Pawinski intitula-se Portugalia – Listyz podrósy (Cartas de 
viagem). 
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3. SINTRA VISTA PELOS PORTUGUESES 

 

3.1 Gil Vicente: um jardim do rei Salomão e uma dama 

Sintra foi, antes e depois do Childe Harold’s Pilgrimage, cantada e louvada por 

escritores e poetas nacionais e, sobretudo, por muitos estrangeiros.  

Vejamos alguns dos casos mais significativos no contexto português. Muito antes de 

Byron, dois dos nossos maiores vultos das letras, Gil Vicente e Camões, contemplaram 

Sintra, embora de forma breve, em algumas das suas obras. 

O extraordinário dramaturgo renascentista, imbuído do espírito do seu tempo na 

descoberta do esplendor da Natureza, descreveu no Triunfo do Inverno, em 1529, Sintra 

como: “Um jardim do paraiso terreal.”1   

Notável desde logo o aparecimento do Éden, como jardim do paraíso terrestre que 

apenas um monarca bíblico, célebre pela sua sabedoria e riqueza, poderia dar de 

presente a um rei português!  

Sintra além de magnífico jardim, só se podia comparar a uma dama e a todo o subtil 

universo feminino. 

 

3.2 Camões entre as náiades em Sintra 

Também o genial Camões se refere brevemente a Sintra na sua obra literária. N’Os 

Lusíadas, a vila surge em duas ocasiões2. 

                                                           
1 Gil Vicente – Triunfo do Inverno, cit. por D. G. Dalgado - Lord Byron’s Childe Harold’s 
Pilgrimage to Portugal. Lisboa, 1919, pp. 25-26 e Visconde de Juromenha – Cintra Pinturesca, ou 
Memoria Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, e seus arredores. Lisboa, 1838, pp. 25 e 130-131.  
 
 
“Um jardim do paraiso terreal  
Que Salomão mandou aqui 
A hum Rei de Portugal” 

 
Comparando a serra a: 
 
“Uma dama polida, 
Brava, dulce y graciosa, 
Namorada e engrandecida.”  
 
2 Utilizámos para Os Lusíadas a obra de Afranio Peixoto e Pedro A. Pinto – Dicionario d’Os Lusiadas 
de Luis de Camões. Rio de Janeiro, 1924, p. 540.  
As citações dos poemas de Luís de Camões - Os Lusíadas, vol. I, Lisboa, 1984. Prefácio e fixação do 
texto de Hernâni Cidade.  
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Nas duas estrofes, surge a serra de Sintra “fria” e “fresca”, o lugar das náiades, 

escondidas nas suas múltiplas fontes... A serra era igualmente o último elemento que se 

via da “terra amada”, quando se partia do Tejo por barco. Uma visão que o próprio 

Camões experimentou durante a sua vida.  

Na peça de teatro Auto de El-rei Seleuco, surge novamente uma referência à vila do 

monte da Lua3.  

Nunca o afirmando explicitamente, ficamos convencidos de que, para Camões, Sintra 

era um local de grande beleza, a pátria das náiades em Portugal, as ninfas das fontes e 

rios4, que naturalmente inflamavam com paixões e amores as moças e moços que por lá 

andavam.  

  

3.3 As pedras antigas e as cruzes de Francisco de Holanda 

Pouco poético relativamente a Sintra foi Francisco de Holanda (1517-1584). O 

iluminador, pintor, arquitecto e, principalmente, teórico da arte refere-se à vila no seu 

                                                                                                                                                                          
“A estas nobres vilas submetidas 
Ajunta também Mafra em pouco espaço, 
E nas serras da Lua conhecidas  
Subjuga a fria Sintra o duro braço, 
Sintra, onde as Náiades, escondidas 
Nas fontes, vão fugindo ao doce laço 
Onde Amor as enreda brandamente, 
Nas águas acendendo fogo ardente.”  (Canto III, 56) 
 

“Já a vista pouco e pouco se desterra 
Daqueles pátrios montes, que ficavam; 
Ficava o caro Tejo e a fresca serra 
De Sintra, e nela os olhos se alongavam; 
Ficava-nos também na amada terra 
O coração, que as mágoas lá deixavam; 
E já despois que toda se escondeu, 
Não vimos mais enfim que mar e céu”  (Canto V, 3)  
 
3 Utilizámos para a pesquisa da palavra Sintra, além do referido dicionário de Afranio Peixoto e Pedro  
Pinto, o CD-Rom da autoria de Maria Almira da Silva S. Santos Soares - Todo “Os Lusíadas”. Luís de 
Camões Vida e Obra completa. Lisboa: Texto Editora, s.d. Luís de Camões – Auto de El-rei Seleuco in 
Teatro e Cartas, vol. II, Lisboa, 1984, p. 117. Quando o Representador entra em cena, diz o seguinte:  
“(...) Entrarão logo primeiramente quinze donzelas que vão fugidas de casa de seus pais, e vão com 
cabazes apanhar azeitona; e trás elas vêm logo oito mundanos, metidos em um covão, cantando: Quem os 
amores tem em Sintra; e despois de cantarem, farão ũa dança de espadas, cousa muito pera ver (...).” 
4 N’Os Lusíadas as náiades só aparecem em Sintra, vd. Afranio Peixoto e Pedro  Pinto – op. cit., p. 397. 
As náiades eram filhas de Júpiter, presidiam aos rios e às fontes, e honravam-se como divindades.  
Chompré – Diccionario Abbreviado da Fabula... Lisboa, 1783, p. 144.  
As náiades eram divindades femininas inferiores que presidiam a uma fonte ou regato. Eram as ninfas das 
águas correntes, dos rios, regatos e fontes. A lenda dá-as como filhas de Zeus, mães dos silenos e sátiros. 
Educaram alguns deuses como Hermes, Dionísio. Atraíram mancebos belos como Hilas. Segundo Ovídio, 
as náiades foram metamorfoseadas em ilhas pelo rio Aquelóo, por não o haverem convidado para um 
festim. São representadas como lindas donzelas, coroadas de flores, apaixonadas pelos divertimentos e 
pela música. Por toda a Grécia foram objecto de culto, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 
vol. 18, p. 355. De acordo com  A. J. T. - Noticia da Mythologia. Lisboa, 1780, pp. 91, 139-141. As 
náiades guardavam as fontes e os rios.   
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manuscrito Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa, de 15715. O seu pensamento é 

pouco platónico face às maravilhas naturais do lugar e da sua serra, preferindo uma 

postura mais aristotélica de descrição das condições climatéricas, das potencialidades 

contra o “enfadamento” e dos vestígios da presença dos antigos romanos. Assim, Sintra 

era um local de trovoadas e Invernos, mas igualmente um sítio para o rei e a sua corte 

caçar6. No entanto, é nas suas imediações, junto ao rio Colares, que Holanda concentra 

toda a sua atenção. 

A visita que fez a Sintra e esse local em particular, deveu-se ao infante D. Luís, que o 

levou e lhe mostrou a vila e os seus arredores. Na foz do referido rio, “sobre um 

pequeno outeiro junto do mar Oceano”, estava um círculo formado por “cipos e 

memórias dos imperadores que vieram àquele lugar; e cada um punha um cipo com o 

seu letreiro ao Sol Eterno e à Lua, a quem aquele promontório foi dos gentios 

dedicado.”7   

Já fortemente influenciado pelo Concílio de Trento, Holanda sugere que os cipos e 

demais pedras fossem bases para cruzes, “em louvor e memória do verdadeiro Sol de 

justiça, Jesus Cristo, e da verdadeira e sempre cheia de graça Santa Maria Nossa 

Senhora (...).”8   

A ideia de cristianizar o passado pagão era algo que Francisco de Holanda deve ter 

aprendido durante sua viagem a Itália, nomeadamente do tratado de Sebastião Serlio 

(1475-1552), de quem recebeu um exemplar da sua própria mão, na cidade de Veneza9. 

Analogamente, o tratado de Pietro Cataneo (1510-1569), os Quattro Primi Libri di 

Architettura, de 1554, apontava claramente  para a cristianização da arquitectura 

religiosa10. 

                                                           
5 Francisco de Holanda – Da Fábrica que falece à Cidade de Lisboa. Lisboa, 1984.  
6 Idem, Capítulo 9.º, “Dos Cipos do sol e da Lua”, pp. 22-23. [fl. 15 e 16 do manuscrito].    
7 Idem, p. 31 [fl. 24 v.º do manuscrito]. 
8 Ibidem. 
9 Francisco de Holanda – Da Pintura Antiga. Lisboa, 1984, p. 83. As ideias de Serlio para cristianizar o 
passado pagão encontram-se na sua teoria das ordens de arquitecturas (Livro IV, 1.ª ed. de 1537) e sobre 
os templos sagrados (Livro V, 1.ª ed. de 1547). Pela data da visita de Francisco Holanda a Itália, 1537-
1541, deve ter recebido os Livro IV e III (Livro III, Antiguidade, 1.ª ed. de 1540). Vd. Sebastiano Serlio – 
Tutte l’Opere d’Architettura. Oviedo, 1986 [ed. fac-similada da ed. de Vinegia, 1600], Livros IV e V). 
Acerca das questões ligadas a Serlio e às suas ideias arquitectónicas, vd. José Fernandes Pereira – A 
Cultura Artística Portuguesa (Sistema Clássico). Lisboa, 1999, pp. 71-74.      
10 José Fernandes Pereira – op. cit., pp. 50-52.  



 193

Mais perto de nós, a ideia de aproveitar os cipos e as pedras romanas como bases para 

cruzes é em tudo idêntica ao pensamento estético e artístico do arcebispo de Braga, D. 

Frei Bartolomeu dos Mártires (1514-1590)11  

Holanda defendeu a colocação de cruzes de pedra nos lugares públicos e nos caminhos 

em redor de Lisboa, em substituição das de madeira quase todas quebradas e velhas ou 

simplesmente inexistentes12. 

Voltando à Fábrica, devemos analisar, com alguma atenção, o desenho que nos deixou 

desse local. O registo não mostra a serra de Sintra, que fica para sul da foz do rio de 

Colares, e não é desse local visível. Francisco de Holanda desenha o promontório visto 

ligeiramente de cima, com o círculo das dezasseis pedras romanas e a representação do 

Sol em relevo, no chão. Do lado direito, observa-se a margem do rio de Colares e, junto 

à foz, as ondas provocadas pelo encontro deste com o mar. A linha de horizonte é 

dominada por um monumental pôr-do-sol, rasgando algumas nuvens, com a Lua a 

aparecer, em quarto crescente, no canto superior esquerdo13. (Fig. 3 ) 

O Sol, a Lua, as antigas pedras em círculo, o promontório e o mar, tudo está colocado 

de forma simbólica e de alguma forma mágica, ou não estivéssemos em Sintra e no 

estranho monte da Lua.    

 

 
3.4 Garrett e Byron caminham juntos pela serra 

Como se sabe, Garrett elogiou Byron e cantou Sintra em diversas ocasiões. No exílio 

em Inglaterra, sobretudo no segundo, de 1823-1824, leu e conviveu com as obras 

                                                           
11 D. Fr. Bartolomeu dos Mártires - Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais. Braga, 1962. 
[15.ª edição]. Sobre as ideias estéticas e artísticas de Fr. Bartolomeu dos Mártires, vd. Eduardo Alves 
Duarte – Carlos Amarante (1748-1815) e o Final do Classicismo. Porto, 2000, pp. 28-31.  
O arcebispo, no Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais (1ª ed. de Braga, 1564), defende 
a proliferação de cruzes, naturalmente, nas frontarias das igrejas, mas também nos lugares devotos, 
estradas, caminhos, praças e ermos (Catecismo ou Doutrina Cristã..., pp. 15 e 17), com o objectivo de:  
“ (...) em todas a partes, nos experte a memória à lembrança da Morte e Paixão do Senhor, e pera que, 
neste desterro, nos defenda e ajude em todos os caminhos e carreiras até nos levar à Pátria celestial 
(Catecismo ou Doutrina Cristã..., p. 18). 
Francisco de Holanda certamente conheceu e leu o livro do arcebispo de Braga, na sua época um 
verdadeiro fenómeno de vendas em Portugal e nos seus domínios ultramarinos. (Catecismo ou Doutrina 
Cristã..., p. XXVII, da Introdução de Fr. Raul de Almeida Rolo). 
12 Francisco de Holanda – op. cit., Capítulo 8.º, “Das Cruzes e Miliários”, pp. 29-30. Holanda dá o 
exemplo do cardeal D. Henrique que, em Évora, colocou cruzes em mármores de Estremoz em todas as 
entradas e saídas da cidade. Segundo Francisco de Holanda, a base das cruzes poderia indicar os 
percursos, caminhos e distâncias das terras, etc., como os miliários dos antigos romanos.  
13 Francisco de Holanda – op. cit., pp. 90-92, notas sobre este desenho. Também sobre este desenho, vd. 
Jorge Segurado – Francisco d’Ollanda. Lisboa, 1970, pp. 218-219. O local, identificado por Jorge 
Segurado, é o actual Alto da Vigia, no planalto sobranceiro à praia das Maçãs.    
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românticas de Byron e de Scott, entre outros, que o formaram no essencial no gosto 

romântico14. 

Tem existido, muitas vezes, a tentação de aproximar Almeida Garrett e lord Byron em 

termos de idealismo político e de um suposto donjuanismo. Contudo, em ambos 

algumas diferenças devem ser, desde logo, sublinhadas:  

 
“(...) Byron era um expatriado mesmo quando no seu país e Garrett um nacionalista 
mesmo quando exilado. E o donjuanismo de Byron tem muito de disfarce – incluindo o 
disfarce da sua ambivalente sexualidade – enquanto Garrett revela sempre as 
ambiguidades do amor.”15     
 

Na vasta obra de Garrett, encontram-se algumas alusões à obra e ao poeta inglês. Desde 

logo, na sua obra mais conhecida, Viagens na Minha Terra, Byron surge logo no 

capítulo I - “Lord Byron e um bom charuto”. Com efeito, o lord inglês é o primeiro 

nome de escritores e poetas de craveira universal a surgir neste livro (após a epígrafe 

dedicada a Xavier de Maistre e a alusão ao seu opúsculo Voyage autour de ma 

chambre), só depois aparecendo o de Cervantes, no início do capítulo II, e 

posteriormente muitos outros referidos ao longo dos capítulos das Viagens. O poeta, 

nascido na Inglaterra, é mesmo o primeiro nome próprio a ser citado depois do conde da 

Taipa, companheiro de Garrett nessa sua viagem. Este facto não deve ser ignorado, tal a 

sua relevância. Curiosamente, o poeta, o viajante e o “peregrino” Childe Harold surge 

envolto numa consideração algo cómica, ainda para mais nos dias de hoje, marcados 

pela fobia do tabaco: 

 
“No entretanto, vamos accender os nossos charutos, e deixemos os precintos 
aristocraticos da ré: á prôa, que é o paiz de cigarro livre. 
Não me lembra que lord Byron celebrasse nunca o prazer de fumar a bordo. É notavel 
esquecimento no poeta mais embarcadiço, mais marujo que ainda houve, e que até 
cantou o enjôo, a mais prosaica e nauseante das miserias da vida! Pois n’um dia d’estes, 
sentir na face e nos cabellos a brisa refrigerante que passou por cima da agua emquanto 
se aspiram mollemente as narcoticas exhalações de um bom cigarro da Havana, é uma 
das poucas coisas sinceramente boas que ha n’este mundo. 
Fumemos!”16   
 

                                                           
14 José Baptista de Sousa – Contribuições para o estudo dos exílios de Almeida Garrett na Inglaterra, in 
Almeida Garrett – um Romântico, um Moderno, vol. II, Lisboa, 2003, p. 292. 
15 Helder Macedo – Garrett no romantismo europeu, in Almeida Garrett – um Romântico, um 
Moderno, vol. I, Lisboa, 2003, p. 37.  
16 Almeida Garrett – Viagens na Minha Terra, in Obras Completas, vol. II, p. 151.  
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Almeida Garrett, segundo a sua filha, Maria Adelaide Garrett, mais conhecida por Mimi 

Garrett, adorava a vila de Sintra porquanto, “entre as sombras frescas da formosissima 

Cintra levou toda a sua mocidade.”17 

Sintra surge em Garrett pelo menos em três ocasiões: na peça de teatro, O «Impromptu» 

de Cintra18, no poema Solidão e no conhecido poema Camões. 

Curiosa e bastante reveladora em relação a Sintra é a nota que deixou acerca dessa peça:  

 
“Conservo isto, não pelo que vale, mas para memoria d’estes saudosos dias que, na 
companhia de amigos, passei no delicioso sitio de Cintra.”19   
 

O lugar da cena é a própria vila e os cenários de Sintra. A peça, muito pequena, com 

apenas duas cenas, é um uma combinação de seis amigos que, estando em Sintra, 

pretendem representar a peça de teatro, O Corcunda por Amor. A cena I é toda ela 

protagonizada pelo próprio Garrett que começa por elogiar Sintra e as suas belezas20: 

                                                           
17 Teófilo Braga – Garrett e os Dramas Românticos. Porto, 1905, p. 673, nota 1. Informação revelada 
por  D. João da Câmara numa carta para a Gazeta do Rio de Janeiro.   
18 O «Impromptu» foi composto e representado em 8 de Abril de 1822, na Quinta da Cabeça, em Sintra, 
tendo tido como actores Garrett, que se representou a si próprio, o seu futuro sogro e cunhado, 
respectivamente, Luís Francisco Midosi, que fazia de ingénua, e José Midosi, que fazia de gracioso, entre 
outros amigos. A peça de teatro foi composta por ocasião de um grande piquenique nessa vila que a futura 
esposa do poeta, Luísa Midosi, organizou e para o qual foram convidadas vinte pessoas, que se faziam 
transportar, como era costume, em burros (Teófilo Braga – História do Romantismo em Portugal. 
Lisboa, 1984, p. 142 e Garrett e o Romantismo. Porto, 1903, pp. 278-279). 
Por ter sido despachado oficial da secretaria do ministério do reino, a 12 de Agosto desse ano, deixou o 
«Impromptu» inédito (Idem – História do Romantismo... p. 142). Com esta nomeação, Garrett 
conseguiu os recursos para realizar o casamento, que se celebrou em 11 de Novembro desse ano de 1822 
(Idem – Garrett e o Romantismo, pp. 278-279). 
19 Idem – História do Romantismo... p. 142 e Garrett e o Romantismo, p. 279. 
20 Almeida Garrett – O «Impromptu» de Cintra, in Obras Completas, vol. I, pp. 615-616.  
 
“Que ar tam suave se respira em Cintra! 
Que amenos prados, que gentis outeiros! 
Que horisonte, que ceu, que estancia amavel! 
Por entre esses esmaltes de verdura 
Como é saudoso o murmurar das fontes! 
Parece quasi ouvir que ellas suspiram, 
E a suspirar os peitos nos convidam 
 
Ditosa habitação! que almo recôbro 
Não dás aos corações affadigados 
Do pezo da existencia trabalhosa, 
Talvez aborrecida... amarga, ao menos! 
Aqui longe do fasto e do tumulto, 
No regaço da simples natureza, 
Sem efeites, sem arte, em desalinho, 
Entermeiando a solidão fagueira 
Com mais fagueira sociedade amena, 
Aqui, se ha gozo, se ha prazer na terra, 
Aqui se encontra, só aqui habita. 
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É para não ficarem assim que decidem, nesse momento, preparar uma representação 

teatral e dividir os papéis. 

Já quase no fim da peça, uma vez mais, Garrett, o único actor a louvar Sintra, termina a 

sua fala com uma nova descrição encomiástica do lugar21. 

Após a representação do Impromptu, logo a 26 de Maio, representou-se também em 

Sintra o seu drama em dois actos Os namorados extravagantes22.  

Semelhante a essas descrições de Sintra, são algumas das linhas de Garrett contidas no 

Diário da Viagem a Inglaterra e o Castello de Dudley23:   

 
“Que belleza de campos e de arvoredo! Que lindas e pittorescas situações de casas, 
cottages, e quintas!”24  
 
“O esmalte das campinas vae diminuindo de seu viço (...)”25 
 
“O esmalte dos campos, o crystal das fontes, a folhagem das arvores, a mais singella 
florinha do prado...”26 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
Mas que avara não é natureza! 
Porque não hade na estaçao das flores, 
N’este de Cintra candido horisonte 
Demorar por mais tempo o sol e as luzes? 
Fazer que um dia succedendo ao outro 
Não ousem trevas offuscar-lhe o brilho, 
E o risonho espectaculo dos campos 
Horas tão longas escondêl-o aos olhos? 
 

Na cena II, o actor José Miguel Silva constata que: 
 
“Ora ahi temos por fim chegada a noite, 
unicas horas, que aborrece em Cintra. 
Jogos, passeios, acabou-se tudo. 
E agora? Agora ficaremos todos 
Muito frescos a olhar uns para os outros.” 

 
21 “(...) De Collares e Cintra amenas vistas, 
Sombras meigas, passeis deleitosos; 
Das fontes o cristal, do prado o esmalte, 
E todo o encanto d’este sitio amavel; 
Onde entre rochas alcantis que o cercam,  
Seus thesouros esconde a natureza.” 

 
22 Teófilo Braga - Garrett e o Romantismo, p. 279. 
23 Almeida Garrett - Diário da Minha Viagem a Inglaterra e O Castello de Dudley, in Obras Completas, 
vol. II, pp. 471-480 e 481-486, respectivamente. O Diário de Inglaterra é de Birmingham, 1823 (p. 471) 
e O Castello de Dudley – Folhas tiradas de um album de um emigrado, do mesmo ano, mas publicado em 
1845-1846 (p. 481). 
24 Almeida Garrett - Diário da Minha Viagem a Inglaterra..., p. 474. 
25 Almeida Garrett - O Castello de Dudley..., p. 481.  
26 Idem, p. 485. 
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Mas  a sua  impressão  geral de  Inglaterra  é quase sempre tratada em tons algo escuros,  

talvez pela presença de minas e de uma indústria nascente: 

 
“Em breve démos n’um paiz arido, feio, e melancholico como um dia de derradeiro 
outomno inglez. Campos negros, casas tristes, o chão revolvido e queimado (...)”27 
 

Garrett escreveu ainda um poema chamado Solidão, que faz parte das Flores sem 

Fruto28. O texto, escrito no ano de 1822, em Sintra, tem como cenário esse lugar, 

revelando o manuscrito algumas diferenças em relação à versão final das Flores sem 

Fruto. Na versão original manuscrita, o poema teria o título de “Cintra”. No poema, 

surgem os típicos elementos sintrenses: os “rochedos majestosos”, os “penhascos”, as 

“penhas”, as “nascentes do seio das rochas”, as “ruínas”, a “pedra do sepulcro”, as 

“árvores frondosas” e os “prados por entre o matiz das flores.”29 

Mas, voltemos a Sintra e à geografia sentimental da sua paisagem30. As mais 

importantes e longas referências à vila e à sua serra encontram-se no poema Camões (no 

final do canto V, nas estrofes VIII a XV), publicado em 1825 na cidade de Paris. Este 

                                                           
27 Idem, p. 481. 
28 Almeida Garrett – Flores sem Fructo, in Obras Completas, vol. I, p. 148. O poema Solidão tem o 
número XXI e faz do Primeiro Livro das Flores sem Fructo.  
Sobre este poema Vd. Luís Augusto Costa Dias – Sintra e o romantismo iluminista de Almeida Garrett, 
in Jornal de Sintra, n.º 2659, 25 de Outubro de 1985, pp. 1 e 4;  n.º 2660, 1 de Novembro de 1985, pp. 1 
e 5; n.º 2661, 8 de Novembro de 1985, pp. 1 e 4. O primeiro destes artigos, no 2659, 25 de Outubro de 
1985, tem o título Sintra e o romantismo iluminante de Almeida Garrett, que certamente se deve a uma 
gralha. Do poema, escolhemos os seguintes versos: 
 
“Sintra! Oh Sintra ! franqueia-me  
 franqueia-me o tesouro das tuas 
selvas, abre-me o santuario das  
tuas grutas.” 
 

Os versos sobre os rochedos são muito interessantes, revelando a natureza na serra de Sintra espantosas e 
inimitáveis qualidades escultóricas: 
 
“E vós, rochedos magestosos, repousae tranquillos 
nas elevações da terra: que não virá o cinzel do 
estatuario roubar-vos as fórmas da natureza 
(...)” 

 

O poema termina muito romanticamente com um desabafo e uma saudação: 

 
“A cidade é para mim o deserto; a solidão é a minha pátria. 
Solidão, eu te saúdo! Silencio dos bosques, salve!”  

 
Estes últimos versos coincidem no manuscrito e na versão final. 
 
29 Luís Augusto Costa Dias – op. cit., in Jornal de Sintra, n.º 2659, 25 de Outubro de 1985, pp. 1 e 4.  
30 Sobre Garrett e Sintra, vd. José Fernandes Pereira – No Bi-centenário de Garrett, in Arte Teoria, n.º 1, 
Lisboa, 2000, p. 10.  
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poema narrativo, composto por dez cantos, como Os Lusíadas31, em verso branco, canta 

as amarguras e as saudades do exílio do poeta d’Os Lusíadas e do próprio Garrett, 

também ele um exilado32.  

Segundo Teófilo Braga, foi o sentimento da poesia das navegações portuguesas que 

inspiraram Garrett nesse poema33. Costuma considerar-se 1825, com a publicação do 

poema Camões, o início do nosso romantismo, apesar de formalmente ser um poema 

arcádico34. Colocando de lado esta discussão, a obra é o que de melhor o romantismo 

português produziu, na exigente e crítica opinião de Teófilo35.    

Também para Eduardo Lourenço, o poema, “injustamente petrificado na nossa memória 

literária”, é um momento da nossa da mais alta poesia. Se dúvidas existissem, bastava o 

canto V para o imortalizar, dentro do qual se:  

 
“(...) banha numa atmosfera de crepúsculo e morte, onde, em sentido próprio e figurado, 
tudo se espectraliza.”36      
 

Chegado a Lisboa, à capital do império, “evocada com as cores sublimadas da vida, 

autêntica e maravilhosa pintura”, Camões é como que aspirado por todos os fantasmas 

que a imaginação da morte inspira37. Duas questões essenciais dominam todo o poema, 

a chegada do poeta em 1570, depois de dezassete anos de ausência e a sua morte após o 

desastre de Alcácer-Quibir38. Como o próprio Garrett confessa, o poema é em tom de  

romance, para interessar os menos curiosos nas letras, e o seu estilo moldado ao de 

Byron e de Scott, nesse tempo ainda desconhecidos em Portugal39.     

O canto V, em particular, é todo ele profundamente subjectivo e elegíaco; tudo em 

Sintra recorda ao poeta as horas dos seus amores e as ilusões passadas. É por isso, no 

conjunto do poema, o canto que menos acção apresenta, sendo esse lugar a estância 

amena e o trono da Primavera, onde o poeta se torna (ainda mais) um cismador 

                                                           
31 Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo,  p. 331. É o próprio Garrett que confessa esta semelhança 
numa carta dirigida a Duarte Lessa, em 27 de Julho de 1824. 
32 António José Saraiva – Iniciação na Literatura Portuguesa , vol. 1 , Lisboa, 1996, p. 100. 
33 Teófilo Braga – Garrett e os Dramas Românticos, p. 8. 
34 António José Saraiva – op. cit., p. 100. Garrett iniciou este poema no Havre no dia 13 de Maio de 1824, 
cf. Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo. Porto, 1903, pp.  330-332.  
35 Teófilo Braga – op. cit., p.188.  
36 Eduardo Lourenço – Garrett e a figura espectral, in Almeida Garrett – um Romântico, um 
Moderno, vol. I, Lisboa, 2003, p. 67. 
37 Ibidem. 
38 Teófilo Braga – História do Romantismo..., p.182. 
39 Teófilo Braga – Garrett e o Romantismo, p. 331, da mesma carta dirigida a Duarte Lessa. 
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melancólico40 e consequentemente mais próximo de uma contemplação estética 

pictórica do que de outra coisa.   

A descrição da vila e da sua célebre serra surge quando Camões ali se desloca para ler a 

sua obra ao rei e à corte. Toda a descrição é assim uma espécie de monólogo de Garrett-

Camões sobre o lugar, na qual, com pouco esforço, se detecta a influência do poeta 

inglês quando visitou Sintra. A leitura do Childe Harold deve ter-lhe incendiado a 

imaginação para descrever com as suas próprias palavras e cores esse local.  

Numa reveladora nota ao Canto V, Garrett refere-se a lord Byron e ao seu poema:  

 

“extraordinario e inimitavel poema, o Child Harold, fala de Cintra com o enthusiasmo 
que as bellezas da natureza excitam em genios como o dele. Este poeta, o maior do 
seculo presente, acabava de expirar na Grecia, onde o levára a nobreza dos seus 
sentimentos, quando se isto se escrevia (...)”41    
 

Com seria de supor, a descrição de Almeida Garrett  é toda ela um elogio à serra e aos 

seus espaços (por vezes algo repetitivo nas descrições pormenorizadas e faltando-lhe a 

síntese de Byron ao cantar Sintra), com múltiplas referências ao universo do local - ao 

céu, à névoa, ao mar, à serra, aos rochedos, às grutas, ao castelo, às fontes, à campina, 

aos prados, às árvores, às folhas, às plantas, aos frutos, à relva e ao musgo42:  

Nesta verdadeira pintura de Garrett, celebram-se menos os castelos e as ruínas 

tenebrosas de origem inglesa, com os seus crepúsculos nostálgicos, que a luminosa 

Sintra43. 

Para este autor, esse lugar era, no seu conjunto - como Byron  escrevera no Childe 

Harold e numa das suas cartas -, um dos locais onde se via o “mais bello no universo”, 

o lugar cujo “nome sôa eterno já nos hymnos enramados”. Sintra, além das suas belezas 

naturais, tinha igualmente o seu mistério, a sua magia, sendo um forte tónico para a 

imaginação – “Quem, descansado á fresca sombra tua, / Sonhou senão venturas?”44 

Se dúvidas existissem, a nota 1 da estrofe XIII, dissipa-as, quando se identifica o poeta 

“Do bardo mysterioso o eterno canto, / A harpa sublime agora pendurada.” Na verdade, 

Byron havia morrido um ano antes da publicação do poema Camões e a sua harpa 

estava, nesse momento, definitivamente pendurada. Não deixa de ser interessante ainda 

                                                           
40 Idem – História do Romantismo..., p.186. 
41 Almeida Garrett – Camões, in Obras Completas, vol. I, Nota D ao canto V, p. 254. 
42 Idem, pp. 220-221.  
43 Eduardo Lourenço – op. cit., p. 68. 
44 Almeida Garrett – Camões, in Obras Completas, vol. I, canto V, estrofe XI, p. 220. 
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a observação de Garrett aos versos de Byron sobre Sintra: o seu bardo havia sido 

“mysterioso”, uma importante categoria romântica, que se coadunava perfeitamente 

com a magia do lugar.  

O canto V termina com Camões e um velho cavaleiro, que o poeta encontrou em Sintra, 

quando: “Ambos desciam / A  ingreme Serra (...)”45. Esse encontro e a consequente 

viagem do cimo para o sopé da serra como que simbolizam o encontro entre Garrett e o 

poeta inglês... Temos a certeza de que o iniciador do romantismo português adoraria ter 

estado com Byron em Sintra. Afinal, quem desdenharia semelhante companheiro de 

viagem?      

 

3.5 Herculano e uma cruz na serra de Sintra 

 Nas suas memórias, o poeta Bulhão Pato, discípulo amado de Alexandre Herculano46, 

relata uma viagem a Sintra que fez na companhia do seu mestre e do marquês de 

Sabugosa47. Os três foram para a vila a pé, no fim de Setembro de 1849, com a intenção 

de passarem uma semana na serra, mais precisamente no convento do Carmo, que 

pertencia ao conde do Lavradio, cunhado de Sabugosa48. 

O relato, com algumas curiosidades pelo meio, como a circunstância de Alexandre 

Herculano se pelar por carne de porco49, termina na serra com uma descoberta do 

mestre de Bulhão Pato: 

 
“A pouca distancia do convento do Carmo, n’aquelle agreste e encantadora posição da 
nossa Cintra, a que o proprio lord Byron, inimigo figadal dos portuguezes, chama a - 
mais bella da Europa, estava a cruz que impressionou Herculano.”50     
 

Diante da visão dessa cruz, profundamente romântica, porquanto tinha um braço partido 

e estava rodeada de “ramos verdejantes e cariciosos” de hera, Alexandre Herculano 

escreveu uns pungentes versos dedicados à Cruz Mutilada: “Amo-te, ó cruz, no vertice 

firmada / De espendidas egrejas; / Amo-te quando, á noite, sobre a campa, / Junto ao 

cypreste alvejas (...)”51  

                                                           
45 Almeida Garrett – Camões, in Obras Completas, canto V, estrofe XV, p. 221. 
46 Artigo sobre Bulhão Pato na Grande Enciclopédia Poruguesa e Brasileira, vol. 5, p. 189. 
47 Bulhão Pato – Memorias, Scenas da Infancia e Homens de Lettras, tomo I, Lisboa, 1894, pp. 163-
178. Este capítulo tem o seguinte título: A Cruz Mutilada e foi escrito por Bulhão Pato em 29 de 
Setembro de 1883 (p. 178).   
48 Idem, pp. 166-167. 
49 Idem, pp. 171-172.  
50 Idem, p. 174. 
51 Idem, p. 175. 
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Ao que parece, mesmo convocando o mal-amado Byron, o que impressionou 

verdadeiramente Alexandre Herculano foi uma cruz de madeira; por ironia, uma das 

muitas que o poeta inglês vira espalhadas pela serra. O objecto de madeira transformou-

se num pequeno registo pitoresco, na verdade um estereótipo da mais pura estética do 

romantismo, lembremo-nos, por exemplo, do conhecido quadro de Caspar David 

Friedrich (1774-1840), a Cruz da Montanha (O altar de Tetschen) de 1808, entre outras 

pinturas e desenhos deste pintor alemão, nos quais é comum surgirem cruzes na 

paisagem52.  

Diante da cândida cruz já meia destruída e vencida pela natureza, o nosso historiador, 

escritor e poeta, fez uns versos que Bulhão Pato considerou magníficos e a prova de que 

Herculano, censurado de ímpio e herege, era uma alma profundamente religiosa. Para 

tal bastava ler os seus livros53.   

O sentido profundamente religioso e panteísta facilmente podia surgir de uma simples 

cruz que o vate contemplou e cantou, esquecendo a natureza da serra de Sintra. 

  

3.6 A pintura da “Sintra Pinturesca” 

A passagem de lord Byron por Portugal e, mais concretamente, por Sintra valorizou de 

forma significativa esse lugar. Todos os autores portugueses que lhe sucederam, ao 

escreveram sobre a notável vila, a serra e os seus locais mais emblemáticos, nunca 

esquecem a mensagem do genial poeta inglês, recordando os seus versos e algumas das 

suas ideias sobre o sítio. 

Entre as várias obras que foram dedicadas a Sintra, destaca-se o livro Cintra Pinturesca, 

ou Memoria Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, e seus arredores, do visconde de 

Juromenha (1807-1887), publicado em 183854. A obra é importante por ser a primeira 

monografia completa sobre a vila, com uma exaustiva descrição dos seus lugares, 

geografia, vestígios arqueológicos, monumentos, história, personalidades ligados às 

vilas de Sintra e Colares, geologia, botânica, etc. Juromenha escreveu vários livros 

essencialmente sobre história e geografia, tendo ainda fornecido muitas e importantes 

                                                           
 
52 Vd. William Vaughan – Friedrich. London-New York, 2004. Entre pinturas e desenhos do artista 
alemão em que aparecem cruzes destacamos: desenho aguarelado a sépia Cena Trágica na Costa (1799), 
p. 46; desenho, hoje destruído, a sépia Ruínas de Eldena com uma Campa (c. 1800), p. 54; desenho a 
sépia Procissão ao nascer do Sol ou Procissão em Dusk (1805), p. 77; óleo Manhã em Riesengebirge 
(1810-11), p. 132; óleo A Cruz nas Montanhas (1811-12), p. 142; óleo Cruz frente ao Báltico (1815), p. 
124, entre outros trabalhos. O tema da cruz e as paisagens pontuadas por cruzes (de cruzeiros ou de 
sepulturas) é  recorrente na obra de Friedrich e de outros pintores alemães.  
53 Bulhão Pato – op. cit., tomo I, pp. 175-176.  
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informações a Raczynski que o historiador de arte utilizou. Foi igualmente um 

camoniano de mérito. Colaborou em vários periódicos e deixou várias obras impressas e 

manuscritas.  

Logo na primeira página da obra que estamos a analisar, a epígrafe escolhida são quatro 

versos da estância “Lo Cintra’s glorious Eden... de Byron”55   

O objectivo primeiro da publicação do Cintra Pinturesca era preencher uma lacuna 

grave, um vez que não existia qualquer obra ou estudo sobre o “paiz encantador” e “paiz 

de fadas” que era a vila, as suas belezas naturais e os monumentos56. Os estrangeiros 

sobretudo pediam um guia, que, por não existir, tinham somente no “estupido 

burriqueiro” a sua deprimente fonte de informação57. O livro seria um guia do viajante 

estrangeiro, para que pudesse ser convenientemente informado quando passava por 

“esta parte romantica do nosso paiz.”58  

Após a explicação referente ao objectivo da publicação, Juromenha assume o habitual 

discurso panegírico da vila, da serra e das belezas naturais: 

 
“(...) he difficil de encontrar em outra qualquer parte tão variada belleza, tão lindos 
horisontes, e viçosos arvoredos, como se encontrão no limitado espaço desta serra, a 
mesma asperesa dos penedos contrastando com a amenidade dos bosques he talvez hum 
dos seus mais bellos ornatos. Estes enormes calháus que parecem expellidos do centro 
da terra, e provavelmente o forão em alguma commoção deste elemento, formão hum 
effeito optico, que não he facil descrever: são huma coroa que remata tão bella 
producção da natureza.”59 
 

(...) estas nuvens de nevoa que se aglomérão, se sepárão, que fantasticas scenas 
produzem! Hum brado vento impelle essas ondas volateis, que pairão na atmosphera: 
rareão as nuvens, lá se descobre hum palacio, mais ao longe hum bosque, eis 
desaparece.... parece verificarem-se as illusões dos nossos antepassados, em que fadas 
beneficas nos brindávão com palacios encantados, viçosos bosques, crença de nossa 
juvenil idade.”60 
 
Os passeios que se podiam dar por esses locais suscitavam várias experiências: o sábio 

tinha um objecto de meditação e podia soltar as rédeas da sua imaginação e as suas 

sublimes cogitações; o amante encontrava um novo Éden; o infeliz achava uma solidão 

                                                                                                                                                                          
54 Visconde de Juromenha  - Cintra Pinturesca, ou Memoria Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, 
e seus arredores. Lisboa, 1838. Utilizámos a ed. de Sintra, 1989-1990; esta a reimpressão é anastática da 
edição original.   
55 Idem, p. 5. 
56 Idem, p. 6. 
57 Ibidem. 
58 Idem, p. 7. 
59 Idem, pp. 22-23. 
60 Idem, p. 24. 



 203

amiga a quem podia confiar as suas mágoas; e o poeta deparava-se com novas 

inspirações61.    

Mas a magia e a candura do lugar, reforçadas pelo canto das aves e do rouxinol62,  

podiam ser experimentadas de modo absolutamente diverso, de acordo com o sublime 

da natureza:   

 
“Se quereis, porem, que a vossa alma seja agitada por impressoens violentas, se quereis 
gosar de hum voluptuoso horror, se o genio de hum Byron vos inspira, ou vos 
atormenta, vinde passar hum dia de tempestade a Cintra. O mugido das ondas que se 
levantão em montanhas encapeladas, os ventos arrebatados, que sibilão por entre as 
arvores carcomidas, que mistúrão o sussuro de seus ramos com o rouco fragor das vagas 
do mar rebentando na rocha; o raio que estalla, e dilata por entre os valles o medonho 
som do trovão, o cerrado do dia tornado em noute escura; este dia facticio, que vai 
emprestar ás trevas da noute huma luz de inferno; toda esta confusão da natureza, como 
se o dia se tivesse trocado com as sombras, o elemento humido quizesse invadir os 
limites do elemento arido, o firmamento amalgamar-se com a terra; achareis nesta 
confusão da natureza huma musica compassada ao vosso coração, se elle nutta entre 
vagas como estas. 
Mas levantemos o nosso tosco pincel, que mal póde debuxar scenas, cujos effeitos se 
sentem, mas não se podem descrever, e tomemos novamente a pena para continuar-mos 
com a descripção estatistica  topographica desta vila.”63  
 

Como o próprio nome Cintra Pinturesca indica, e com já referimos na nossa introdução, 

o visconde de Juromenha é, por vezes, tentado a pintar o que vê. A descrição do quadro 

em cima é do mais puro e dramático romantismo, que, infelizmente, não temos em 

Portugal. O único quadro que se aproxima desta temática é o óleo de António José 

Patrício, A tempestade (1858), mas revela apenas a ameaça de tempestade e uma família 

que apressadamente foge dela.   

Juromenha pintou, mesmo se, pelos visto, não tenha possuído uma mão muito destra 

para os pincéis, lápis e tintas. Contudo, a riqueza visual de Sintra era de tal qualidade 

que convidava, quase compulsivamente, a pintar e a debuxar cenas.  

Numa outra descrição da paisagem, escreve o autor: 

 
“Como he bella huma manhãa de estio passada neste sitio encantador. Ver erguer-se o 
sol dando nova vida á natureza, que só repousou para surgir novamente radiosa: ver 
avivar-se as cores deste quadro admiravel, que vão descortinando os nossos olhos 
(...)”64  
 

                                                           
61 Idem, p. 23. 
62 Idem, p. 24.. 
63 Idem, pp. 29-30. 
64 Idem, p. 23. 
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O visconde refere ainda no seu livro várias vezes Gil Vicente, Camões, Bernardino, 

Garrett65 e Byron, entre outros escritores.  

Sobre o poeta inglês refere: 

 

“(...) o tétrico Byron não pôde ser indifferente a tão sublime variedade de bellezas; a sua 
musa arrebatada lançou flores, ainda que com espinhos, sobre este novo paraiso (...)”66    
 

Como escapar à vila de Sintra e ao sobranceiro monte da Lua se nem lord Byron havia 

resistido às suas maravilhas e magias dos lugares? Era impossível...  

 

3.7 D. Pedro V e D. Estefânia em Sintra 

D. Pedro V e D. Estefânia passaram a lua-de-mel em Sintra. Reza a lenda que 

passeavam abraçados entre o arvoredo67.  

Muito provavelmente, foi a primeira lua-de-mel de reis de Portugal passada nessa vila, 

mas, com toda a certeza, uma das mais românticas e idealizadas. Sintra, cheia de belezas 

naturais e de poesia,  transformou-se no lugar mítico da celebração do amor.  

D. Estefânia, como boa alemã, achou Sintra encantadora. Em várias cartas a sua mãe, a 

rainha refere-se ao Éden do poeta inglês.  

Quando chegou a Portugal, vendo a paisagem de barco, escreveu que Sintra e a Pena 

eram “belles montagnes avec des formes si pittoresques.”68 Aos olhos da rainha, 

certamente que o relevo e as pedras que povoam a serra contribuíam para essa aparência 

de pintura.   

Numa outra carta, datada de Sintra de 2 de Agosto de 1858, regista exaustivamente 

todas as belezas do magnífico local. As vistas e gravuras de Portugal que D. Estefânia 

vira na Alemanha e que pertenciam a sua mãe, sobretudo as célebres de Vivian, eram 

muito fiéis. Em Sintra, o ar era muito fortificante e agradável, pois resultava do mar e da 

montanha. Podia-se passear, como fazia sempre, com um casaco de lã, porque o vento 

era muito fresco e o sol pouco quente. Ao invés, em Lisboa fazia muito calor, e em 

virtude de as casas serem brancas e haver poucas árvores, a claridade era tão intensa que 

                                                           
65 No frontispício do livro estão quatro versos do poema  Camões, de Almeida Garrett, retirados do Canto 
V e alusivos a Sintra. Na primeira folha do livro, como já escrevemos, surgem os conhecidos versos de 
Byron sobre o éden de Sintra. 
66 Idem, p. 7. Sobre a Convenção de Sintra, assinada em Seteais, o mesmo Byron é descrito por 
Juromenha. “com o seu estilo de vibora anathematizou os authores de tão vergonhoso feito”, p. 58. 
67 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V. Lisboa, 2005, p. 128. 
68 Júlio de Vilhena – Cartas Inéditas da Rainha D. Estefânia. Coimbra, 1922, p. 104. Carta XIII da 
rainha D. Estefânia para sua mãe, não datada. Sobre Sintra, vd. No mesmo livros as pp. 78-79.  
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encandeava a rainha. Além do mais, o vento era contínuo e trazia poeiras. Quando fazia 

calor, a cidade cheirava mal69.  

Numa outra carta anterior, D. Estefânia havia descrito Lisboa com uma cidade bela, pela 

sua localização, mas com um aspecto algo melancólico devido à ausência de vegetação. 

O panorama da cidade era verdadeiramente belo, com o Tejo, como se fosse um grande 

lago, e no horizonte a serra da Arrábida, cujas formas eram das mais pitorescas. Do 

outro lado do rio, avistava-se uma planície de pinheiros até às serras70. A melancolia, 

provocada em parte pela falta de vegetação, era evidentemente sentida por uma jovem 

alemã habituada ao verde da sua terra natal. 

Sintra afigurava-se “charmant [sic]” e as suas montanhas recordavam-lhe a Suíça, a 

Escócia e até Bade. Tudo era aprazível. Na vegetação, soberba, dominavam grandes 

bosques onde existiam árvores de todas as espécies: pinheiros alemães, carvalhos, 

nogueiras, castanheiros, figueiras, araucárias, cedros. O que mais impressionou a rainha 

é que todas elas só haviam sido plantadas há 18 anos. Contudo, algumas já tinham a 

dimensão de árvores de 40, 50 ou 60 anos na Alemanha, sendo isso resultado do clima e 

do terreno de Sintra71.           

Segundo a rainha, D. Pedro apreciava mais Mafra que Sintra, ao contrário dela, que 

achava Sintra, sem comparação, “plus joli [sic]”. D. Estefânia considerava a região de 

Mafra espantosamente semelhante à Escócia, pelas montanhas solitárias e pouco 

cultivadas.  À sombra do mosteiro, fundado por D. João V, o casal real sentia-se mais 

livre, podia passear no grande parque sem encontrar ninguém72. O ar de Mafra era 

igualmente puro e vivificante como o da sua Suábia natal. O ar de Sintra era menos 

puro, porque mais húmido73.  

D. Pedro gostava mais de Mafra devido à caça e ao isolamento. O rei adorava caçar, 

sobretudo coelhos, sendo, por vezes, acompanhado por D. Estefânia, que também o ia 

esperar de carro ou a cavalo74. A rainha, além dos longos e belos passeios com o marido 

                                                           
69 Idem, pp. 128-129. Carta XX da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Sintra, 2 de Agosto de 
1858 
70 Idem, pp. 114-115. Carta XVI da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Lisboa, 17 de Junho de 
1858. 
71 Idem, p. 129. Carta XX da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Sintra, 2 de Agosto de 1858. 
72 Idem, p. 138. Carta XXIII da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Mafra, 24 de Agosto de 1858. 
73 Idem, p. 149. Carta XXV da rainha D. Estefânia para sua mãe, não datada. 
74 Idem, pp. 138-139. Carta XXIII da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Mafra, 24 de Agosto de 
1858. 
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pelos campos e bosques, fazia bouquets de flores e visitava a escola primária, fundada 

pelo rei, e uma outra de raparigas na vila75. 

Se o casal régio preferia Mafra e Sintra, ao invés, detestava Queluz, sobretudo D. Pedro. 

Na sua descrição, D. Estefânia refere que a vista do palácio, construído num buraco, era 

desagradável, avistando-se somente colinas cobertas de trigo ressequido e coroadas por 

tristes e monótonos moinhos de vento76.  

Certamente que esta paisagem demasiado árida era pouco estimulante para a rainha 

nascida na Alemanha, habituada a montanhas e árvores que podia encontrar no Éden 

verde de Sintra. 

 

3.8 Desenhar Sintra   

Nas páginas da Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, periódico importante na 

divulgação dos trabalhos dos nossos pintores românticos, surgiu uma obra literária, com 

o título de Um Mez em Cintra. Fragmentos de um Livro, da autoria de António 

Brederote77, em 1860.  

António Xavier Brederote é referido na mesma revista com sendo um amante e 

coleccionador de arte, contando com quatro quadros de Anunciação78.     

O autor talvez seja António Xavier Teixeira Homem Brederote (1826-1905), oficial do 

exército, que pode ter feito esta breve incursão literária, de resto, sem consequências79.       

Logo no início do texto, o escritor coloca o leitor no cenário sintrense: 
 
 
“Eu fiz então como faço quasi todos os annos, fui passar o setembro a Cintra, glorious 
eden de Byron. Passeios á Pena, tardes passadas a conversar no melancolico Sette-ais, 
de que até o nome rescende melancholia, cavalgadas a Collares e ahi passeios 
embarcados, n’aquella varzea tão bonita, entretinham-me os dias e faziam-me esquecer 
um pouco os motivos de tristesa que eu tinha então (...)”80 
 

                                                           
75 Idem, pp. 209-215. Carta LXVIII da rainha D. Estefânia para sua mãe, datada de Mafra, 30 de Março 
de 1859.  
76 Idem, p. 136. Carta XXII da rainha D. Estefânia para sua mãe, não datada.  
77 António Brederote – Um Mez em Cintra. Fragmentos de um Livro, in Revista Contemporanea de 
Portugal e Brazil, 1º ano, 1859, pp. 44-46; 88-89; 340-342. Ao obra literária era para continuar, mas 
terminou na página 342. 
78 (M.) Joaquim António Marques – Thomaz José da Annunciação, in Revista Contemporanea, 1.º ano,  
1859, pp. 496. Os quadro eram: Interior; Um tocador de viola e duas Paisagens. 
79 A biografia de António Xavier Teixeira Homem Brederote encontra-se na Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, vol. 5, p. 68. Foi reformado no posto de general de brigada em 1889 e distingiu-
se, com apenas 21 anos, nas campanhas de 1847, como alferes do regimento de Granadeiros da Rainha D. 
Maria II. 
80 António Brederote – op. cit., p. 44. 
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Como se lê, é imediata e nada original a evocação do poeta inglês. Mais à frente, 

Brederote refere um episódio do encontro com uma anónima viscondessa: 

 
“Encontrei-a na Charneca sentada em uma pedra, esperando fleugmaticamente que seus 
criados arranjassem o caleche, que não sei porque desintelligencia entre o cocheiro e os 
cavallos, se tinha quebrado pouco adiante de Rio de Mouro. A viscondessa tinha então 
um album em cima dos joelhos, e aproveitava o tempo a desenhar a vista da serra de 
Cintra, contudo, a paciencia necessaria para isso depressa se lhe gastou e quando eu 
passava a cavallo, fechou ella o album com enfado, e atirando-o para dentro do caleche, 
começou a passear na estrada a passos agitados.”81  
 

Romanticamente, a viscondessa, para passar o tempo, estava sentada numa pedra a 

desenhar a vista da serra de Sintra num álbum, como tantas vezes fizeram e iriam fazer 

Anunciação, Cristino e os seus colegas. A recordação do quadro Cinco artistas em 

Sintra é evidente neste trecho de Um Mez em Cintra. O lugar convidava de tal forma a 

pintar e a desenhar que até uma misteriosa viscondessa não resistiu a fazê-lo.  

Sintra era, pois, já um dos lugares de eleição para o exercício de desenhar, ver e sonhar.         

 

                                                           
81 Idem, p. 340. 
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4. PERFIL DE UM REI QUE ESCREVIA E DESENHAVA  
 
 
4.1 A historiografia de um rei obrigatoriamente romântico 

 

Numa tese sobre desenho romântico consideramos interessante e pertinente abordar a 

figura do rei D. Pedro V. desde logo, por ser considerado um verdadeiro príncipe e 

monarca romântico. Podemos mesmo, sem exagero, afirmar que D. Pedro é um dos 

personagens mais fascinantes no nosso século XIX. Biograficamente, a sua vida está 

repleta de situações dramáticas que de forma emocionada podemos ligar ao romantismo 

e ao dramatismo de uma existência efémera. 

Em D. Pedro V revela-se uma personagem incontornável e apaixonante, que moldou, 

para o bem e para o mal, o  nosso romantismo.  

A importância deste rei-menino-homem e a sua historiografia dariam, por si só,  

numerosas dissertações de teses de teses de doutoramento, tão rica e variada foi a sua 

vida, acção e pensamento. 

 No contexto deste trabalho, analisaremos alguns aspectos da sua biografia dando 

especial enfoque ao seu pensamento estético e plástico, que se revelou nos seus escritos 

durante as viagens dentro de Portugal e ao estrangeiro. Debruçar-nos-emos ainda, 

mesmo que de passagem, sobre algumas das suas preocupações pelo universo do design 

que, na época estava a iniciar-se, e do qual foi, sem dúvida, um entusiasta.  

Finalmente, revelaremos alguns dos seus desenhos e a sua importância. Os desenhos 

mostram-se pertinentes, por revelarem estados de espírito de alguém que, recorde-se, 

nunca apreciou demasiado o exercício de desenhar, tendo sido antes um pensador e um 

escritor verdadeiramente compulsivo. 

Em termos historigráficos,  o grande historiador de D. Pedro V foi Ruben Andresen 

Leitão (1920-1975)1.  

                                                           
1 As obras de Ruben A. Leitão sobre D. Pedro V são as seguintes: D. Pedro V. Um Homem e um Rei. 
Porto, 1950; Diário de D. Pedro V. Viagem a Inglaterra em 1854. Lisboa, 1950; D. Pedro V e 
Herculano. Coimbra, 1954; Cartas de D. Pedro V ao Príncipe Alberto. Lisboa, 1954; Cartas de D. 
Pedro V ao Conde de Lavradio. Lisboa, 1954; Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos. 
Lisboa, 1961; Inéditos de D. Pedro V dos Arquivos Reais de Windsor, in Ocidente, Lisboa, n.º 336, 
vol. LXX, Abr., 1966, pp. 137-149; n.º 337, vol. LXX, Mai., 1966, pp.177-196; n.º  339 vol. LXXI, Jul. 
1966, pp. 18-28; n.º 340, vol. LXXI, Ago. 1966, pp. 57-70; Cartas de D. Pedro V ao Imperador do 
Brasil, in Ocidente, Lisboa, n.º 365, vol. LXXV, Set., 1968, suplemento, pp. 1-36 e n.º 366, vol. LXXV, 
Out., 1968, suplemento, pp. 37-80; Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855). Paris, 1970; 
D. Pedro V e a Exposição Universal de Paris de 1855, in Estética do Romantismo em Portugal. Lisboa, 
1974, pp. 45-52.  
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Foi precisamente este autor que, certo modo, resgatou e estudou de forma abrangente 

este monarca. Mais recentemente, são fundamentais as obras de Francisco Alberto 

Fortunato Queirós sobre o monarca2, sendo este professor da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, muito provavelmente, um dos grandes especialistas actuais 

sobre este monarca. Acrescente-se os estudos de Maria Filomena Mónica, mais 

vocacionados para as questões políticas e sociológicas do seu reinado3. 

D. Pedro V apresenta uma enorme vantagem sobre todos os outros monarcas e, como é 

evidente, sobre quase todos os políticos de Portugal: pensou bastante e escreveu 

muitíssimo em diários de viagens, ensaios, memórias, artigos, notas e cartas. Deixou 

mais de 2000 páginas4 e centenas de cartas; entre 1843 e 1861 conhecem-se cerca de 

6455, algumas já divulgadas. A produção escrita do rei representa um imenso manancial 

de informações e um enorme desafio para qualquer historiador ou autor que se queira 

debruçar sobre este monarca e o seu reinado. Muitas dessas páginas ainda não estão 

publicadas e algumas delas ainda se encontram inéditas, como, por exemplo, na 

Biblioteca da Ajuda6. Não tenhamos dúvidas, D. Pedro V foi um talentoso escritor e um 

dos cultores mais representativos da tradição epistolográfica portuguesa7.  

                                                                                                                                                                          
 
 
2 Francisco Alberto Fortunato Queirós – D. Pedro V e a Educação (Ideário Pedagógico de um Rei). 
Porto, 1973; D. Pedro V e os Negócios Militares.  Porto, 1973; Novos Escritos de D. Pedro V, 4 
volumes, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1978 [Dissertação de Doutoramento em 
História Moderna e Contemporânea apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Policopiada],; D. Pedro V e o seu pensamento político. Porto, 1981; A Educação de D. Pedro V. 
Lisboa, 1981; Epistolário de D. Pedro V: cartas para o visconde de Sarmento, António José d’Ávila 
e outros. Lisboa, 1983; D. Pedro V e o “Livro de registo dos papéis de serviço que tenho a examinar, 
in Callipole. Revista de Cultura, Vila Viçosa, n.º 12, 2004, pp. 61-79. Vd. A bibliografia completa do 
autor sobre D. Pedro V encontra-se neste artigo na revista Callipole, nota 1, p. 61. 
3 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, o Rei virgem que morreu cedo, in Indy, suplemento de “O 
Independente”, n.º 518, 17 de Abr., 1998, pp. 22-29; Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o 
Príncipe Alberto. Lisboa, 2000; O Filho da Rainha Gorda. D. Pedro V e sua mãe, D. Maria II. 
Lisboa, 2004. (este livro é um conto que a autora escreveu para os seus netos em Dezembro de 2003); e 
D. Pedro V. Lisboa, 2005.      
4 José-Augusto França – O Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999, p. 243. 
5 Francisco Alberto Fortunato Queirós - Epistolário de D. Pedro V..., p. 7. 
6 Informação dada pela bibliotecária da Biblioteca da Ajuda, Dra. Conceição Geada, a quem muito 
agradecemos. A Dra. Conceição Geada e outros responsáveis da Biblioteca da Ajuda têm descoberto e 
catalogado algumas páginas inéditas de D. Pedro V. Simultaneamente, têm realizado um importante 
trabalho na ligação de textos que foram publicados separadamente nos 5 volumes dos Escritos de El-Rei 
D. Pedro V (1926-1930).  
7 Ruben A. Leitão - Cartas de D. Pedro V ao Imperador do Brasil, in Ocidente, Lisboa, n.º 365, vol. 
LXXV, Set., 1968, Suplemento, p. 5 e Francisco Alberto Fortunato Queirós - Epistolário de D. Pedro 
V..., p. 7.   
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Homem muito culto, interessava-se nas suas viagens por quase todos os assuntos e, 

querendo ter opinião de tudo, descrevia, registava, comentava e comparava com 

Portugal.   

A propósito das páginas escritas por D. Pedro V, acrescentemos que o trabalho de 

organizar, catalogar e estudar no conjunto a sua produção artística, constituída 

sobretudo por desenhos, e dispersa por vários museus e bibliotecas, nunca foi tentada. 

Esta tarefa pretendemos nós levar agora a efeito.                                              

A biografia de D. Pedro V tem conhecido várias leituras que o colocam na vivência do 

mais puro romantismo dramático. José-Augusto França, um dos grandes historiadores 

do romantismo, mas pouco dado a um excessivo romantismo e sentimentalismo, tendo, 

ao invés, uma postura demasiado crítica, racional e positivista, no capítulo que lhe 

dedicou no seu estudo O Romantismo em Portugal8, hesita ver no “príncipe solitário, 

belo e triste”, o herói romântico desses anos de charneira (1850-1863), pelo menos até à 

sua morte9. Porém, na conclusão da obra, o historiador entende o monarca com as 

habituais cores de tonalidades românticas, próprias de um qualquer romance da época: 

 

“ (...) o jovem D. Pedro V, extinguiu-se muito cedo, em 1861, como um príncipe 
maldito que o destino devia perder. Que teria ele feito, se tivesse vivido? Príncipe 
romântico, malgré lui, interrogou-se a cada momento da sua curta existência: queria ter 
um conhecimento ao mesmo tempo físico e metafísico do País. Morreu esgotado, 
desiludido, desesperado... 
D. Pedro V é a figura axial do romantismo português, intervindo ao longo dos seus 
anos-charneira, no momento em que ele procurava definir-se em prudência. A sua morte 
assume por isso um significado mítico que não se pode esquecer, no quadro da realidade 
sociocultural que estudamos.”10  
 
Como o homens românticos, e as personagens dos vários romances de referência da 

nossa literatura da época, o historiador interroga-se: 

 
“E o jovem D. Pedro , não é ele feliz entre os seus sofrimentos? Cada pedra atirada no 
charco da vida nacional é, ao mesmo tempo, um acto de lucidez crítica e de satisfação 
masoquista!”11     
 

                                                           
 
 
8 José-Augusto França – O Romantismo em Portugal, capítulo “D. Pedro V e Fontes, ou os Caminhos 
da Modernidade, pp. 241-254.  
9 Idem, p. 243. 
10 Idem, pp. 582-583. 
11 Idem, p. 588. 
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O homem romântico, como diz José-Augusto França, gostava de sofrer, e ainda mais, 

gostava que soubessem que sofria12.        

O rei foi, no seu aparecimento e morte meteóricas, o jovem Hamlet da nossa história de 

oitocentos13. Estranhamente, ou não, o monarca, foi chamado de “figura axial” do nosso 

romantismo, sendo um dos protagonistas desse romantismo, que é muitas vezes visto e 

narrado como se fora um romance da época, com os seus personagens e as respectivas 

histórias. Quando essas assumiam contornos de alguma teatralidade, condimentada com 

uma indispensável dose de dramatismo (à boa maneira camiliana), com doenças, mortes 

precoces, amores platónicos e efémeros, tudo se conjugava para que determinada 

personagem, com semelhantes características, tivesse um papel de relevo no romance do 

nosso romantismo.  

D. Pedro V conheceu todas as desgraças acima referidas. Logo na sua época, os seus 

contemporâneos impressionaram-se com a desdita da sua vida. Rapidamente se criaram 

biografias em que se realçavam, como era costume na época, os traços indeléveis do 

romantismo.  

A biografia respeitante a D. Pedro V e ao seu reinado é muitíssimo extensa. Podem 

contar-se cerca de cem orações fúnebres, além de dezenas e dezenas de memórias, 

elogios históricos, artigos de jornais, peças de teatro, cantatas, etc. Infelizmente, como 

tantas vezes acontece, a quantidade dessa “monstruosa bibliografia” é inversamente 

proporcional à sua qualidade14. Só Ruben Andersen Leitão apresentou 253 títulos sobre 

a figura de D. Pedro V sem incluir os jornais que se referiram ao rei, nem à colecção de 

manuscritos na Biblioteca da Ajuda, Biblioteca Nacional, Academia das Ciências e 

colecções particulares15. 

Mendes Leal (1818-1886) fez, apenas alguns meses antes da morte do monarca, um 

retrato altamente retórico de D. Pedro V16, pondo em evidência a razão amadurecida 

pelo estudo, a elevada inteligência fortificada pela filosofia, o coração educado pelo 

exemplo. Como que para lhe temperar e vigorar o seu ânimo, enviou-lhe Deus nos 

                                                           
12 Ibidem. 
13 José-Augusto França – Que Romantismo (s)?, in (In)definições de Cultura. Lisboa, 1997, p. 178. Este 
texto Que Romantismo (s)? data de 1984.  
14 Ruben Andresen Leitão – D. Pedro V. Um Homem e um Rei. Porto, 1950, p. 11. Vd. A propósito da 
bibliografia de D. Pedro V, Ruben Andresen Leitão - Contribuição para a bibliografia de D. Pedro V, in  
Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, vol. V, n.º 1, Janeiro-Março de 1964, pp. 70-
108 e António Sérgio; Pedro Batalha Reis; Afonso Zúquete – Dom Pedro Quinto, in Nobreza de 
Portugal e do Brasil, vol. II, Lisboa, 1960, pp. 89-90.   
15 Francisco Alberto Fortunato Queirós – Novos Escritos de D. Pedro V, Volume I, pp. I-II.  
16 Mendes Leal – S. M. El-Rei o Sr. D. Pedro V, in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 3º 
ano, 1861, pp. 1-5. 
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primeiros dias do seu reinado a temerosa calamidade que visitou, afligiu e assolou a 

capital17: a cólera em 56 e a febre amarela em 57. As dores do povo foram as primeiras 

dores do monarca18. Quando andava por Portugal, não era acompanhado por legiões 

nem pelos seus pretorianos, viajava entre fileiras de charruas, “symbolo do poder que 

fecunda.”19  Curiosa imagem do universo rural que o romantismo nacional sempre 

apreciou. Ao invés, em vez de charruas o rei preferia de longe as máquinas agrícolas 

que vira por essa Europa, mais concretamente em Inglaterra.          

Logo após a sua morte, José Maria de Andrade Ferreira escreveu uma reveladora 

biografia do monarca justamente intitulada Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V 

(1861)20. Mais do que o reinado, o autor quase se deleita na doença e morte do monarca, 

com um pormenor que é, no mínimo, deprimente para qualquer leitor, tal a teia de frases 

do moribundo e a descrição precisa de quase hora a hora21. A riqueza da descrição é tal 

que facilmente se poderia aproveitar para um exaustivo documentário em filme.  

Andrade Ferreira, logo no início do livro apresenta o monarca:         

  

“É mister dizer a verdade: D. Pedro V era fatalista, era fatalista como todo o homem que 
não é ditoso.”22  
 
Segundo o escritor, o fatalismo era um erro de entendimento; a filosofia combatia-o e a 

religião condenava-o, mas ele existia nos elos da existência ligado a uma lógica fatal 

naquilo que se chamava destino, fado ou sina, que se submetia à força da sua vontade 

inexorável, sendo uma espécie de poder desconhecido e irresistível contra o qual os 

espíritos mais fortes tinham de lutar. Mas nas suas palavras, e concluindo, o próprio 

Napoleão era fatalista23. A genealogia de fatalistas era ilustre, tendo logo à cabeça o 

herói por excelência do romantismo.  

O imperador tinha um lado sombrio de crimes e destruição, mas igualmente uma faceta 

radiosa de ter dado forma à nova Europa, a sua administração, o seu código de leis, e o 

seu papel na arte e nas ciência foram importantíssimos. A própria queda de Napoleão 

                                                           
17 Idem, p. 1. 
18 Idem, p. 3.  
19 Idem, p. 4. 
20 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V. Lisboa, 1862. 
Utilizámos a 3.ª ed. de 1862. A 1.ª ed. é de 1861. 
21 A doença e morte de D. Pedro V encontram-se nas pp. 36-54. 
22Idem, p. 16.  
23 Ibidem. 
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acrescentou um aspecto ao seu ideal de herói. A vida é trágica e todos os heróis 

sucumbem ao destino24. 

Andrade Ferreira continua a revelar D. Pedro V como possuidor de um espírito 

reflexivo e melancólico; os estudos de gabinete, todos eles em meditação e em 

recolhimento, desenvolveram nele estas características, agravados depois pelos 

desgostos próprios, que tomaram o carácter de preocupações e presságios25. Até nas 

desgraças dos seus familiares e ministros teimava em atribuir a si a causa indirecta. O 

seu ajudante de campo, José Jorge Loureiro, foi atacado por uma apoplexia fulminante 

por o rei ter mostrado ressentimento numa conversa que com ele tivera, a que o velho 

militar não resistira; o brigadeiro D. Carlos Mascarenhas morreu em consequência do 

agravamento de um seu padecimento, após um passeio mais longo que dera a cavalo 

com D. Pedro26. O rei tinha a característica de se culpar de tudo o que de mal acontecia. 

Recolhido horas inteiras no seu gabinete, o rei não fazia senão estudar e meditar. Nessa 

solidão, as faculdade da inteligência exercitavam-se em proporção directa às apreensões 

e angústias27. 

Outra obra importante é a de Francisco António Martins Bastos (1799-1868), poeta, 

escritor e professor de latim de D. Pedro e de seus irmãos, Memorias para a Historia de 

El-Rey Fidelissimo O Senhor D. Pedro V e de Seus Augustos Irmãos (1863)28. Neste 

                                                           
24 Jacques Barzun – Da Alvorada à Decadência. 500 Anos de Vida Cultural do Ocidente. De 1500 à 
Actualidade. Lisboa, 2003, p. 473. 
25 José Maria de Andrade Ferreira – op. cit., p. 16. 
26 Idem, p. 19.  
27 Idem, pp. 22-23. 
28 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo O Senhor D. 
Pedro V e de Seus Augustos Irmãos. Lisboa, 1863. O manuscrito (Ms.) é da Biblioteca da Ajuda (BA) 
51-XII-44 – Memorias para a Historia de Sua Magestade Fidelissima, O Senhor D. Pedro V... 
Lisboa, 1856, que foi oferecido  a D. Pedro V. Posteriormente, este manuscrito foi aumentado, com os 
episódios do falecimento do rei, aquando da sua impressão em 1861. 
Deste autor, poeta, latinista e professor de D. Pedro V e de seus irmãos existe uma extensa bibliografia, 
alguma dela manuscrita na Biblioteca da Ajuda, oferecida a D. Pedro V por ocasião dos seus aniversários. 
Da sua obra, de valor, mas hoje muito esquecida, destacamos: Nobiliarchia Medica. Noticia dos 
Medicos e Cirurgiões da Real Camara, dos Physicos Mores, e Cirurgiões Mores do Reino, Armada, 
Exercito, E Ultramarinos, etc. desde os tempos mais remotos da Monarchia, offerecida a Sua 
Magestade Fidelissima El-Rei o Senhor D. Pedro V. Lisboa, 1858; BA Ms. 51-XII-44 – Memorias 
para a Historia de Sua Magestade Fidelissima, O Senhor D. Pedro V... Lisboa, 1856; BA Ms. 51-XII-
105 – Nobiliarchia Medica (oferecida a D. Pedro em 16 de Setembro de 1857), que foi depois impresso; 
BA Ms. 51-XII-104 – Nobiliarchia Aulico Ecclesiastica e Secular (dedicada a D. Pedro V no dia 
fautosissímo 16 de Setembro de 1860); BA Ms. 51-X-38 – Nobreza Litteraria. Breve resumo dos 
Privilegios da Nobreza: 1º dos Professores Publicos; 2º dos Mestres dos Principes; 3º dos Ayos dos 
Mesmos Senhores; 4º Catalogo dos que tem servidos estes Cargos. Dedicado ao Serenissimo Senhor 
Dom Pedro de Alcantara... Lisboa: 1851. Na poesia Dois Sonetos, in Collecção das Poesias 
Distribuidas no Theatro Nacional da Rua dos Condes, por occasião do festejo... da chegada a esta 
capital de Sua Magestade o Senhor D. João VI... Lisboa, 1821, pp. 22-23; A Pesca, Poema que a seus 
illustres, e prezados collegas O.D.C. [oferece, dedica e consagra] Francisco António Martins Bastos. 
Lisboa, 1831; As Estações do Anno, Poema. Lisboa: Impressão Regia, 1833; e a curiosa e muito 
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livro, cuja autenticidade do testemunho não deve ser posta em dúvida, pelo contacto 

directo que o autor teve com o seu aluno e pelo facto de o próprio rei ter lido o 

manuscrito original29. Neste livro encontram-se os mesmos traços românticos na 

biografia do monarca.  

Desde logo, pelo sonho que D. Pedro tivera na noite  de 27 de Novembro de 1847. O 

príncipe real contou ao seu mestre Franscisco Bastos o estranho e perturbante sonho, 

segundo as suas próprias palavras: “Sonhei esta noite, que huma Aguia me levantava ás 

nuvens; que, lançando-me da maior altura, fez com que me despedaçasse, cahindo eu 

sobre a terra, subindo ao mesmo logar onde me levantára, o meu Mano Luiz. Terrivel 

pezadelo foi este; parece-me que ainda sinto a queda.” O mestre para animar o príncipe 

contou a fábula da águia e da tartaruga, que o fez rir, mas com pouco gosto30.  

D. Pedro nunca contou o estranho sonho a ninguém, nem à sua mãe. E só após a morte 

do rei, Francisco Bastos referiu à sua família o acontecimento, tendo sido depois 

amplamente divulgado em livros e periódicos da época31. Como seria de esperar, todos 

os escritores foram unânimes  em considerar o “sonho da águia” um terrível presságio 

da sua vida. Se quisermos, podemos ver no sonho de D. Pedro não apenas a sua morte, 

mas igualmente a de seu irmão, e, já agora, a do filho deste, D. Carlos. Podemos mesmo 

ver, delirantemente, um presságio do fim do reinado da casa de Bragança. Mas 

deixemo-nos de especulações gratuitas. 

De facto, os sonhos com águias, as rainhas das aves, encarnam geralmente pensamentos 

elevados, sendo o significado quase sempre positivo. Mas o carácter de ave de rapina 

que leva as vítimas com as suas garras para lugares de onde não podem escapar, faz 

com que ela simbolize também uma vontade de poder inflexível e devoradora. A águia é 

igualmente ave agoirenta, de aspecto nocturno e maléfico32. Desta forma, o sonho de D. 

Pedro V assume contornos bastante convencionais e toda a situação é, ela própria, um 

presságio que o deve ter impressionado de alguma forma. 

                                                                                                                                                                          
romântica Biografia Exacta com todas as circumstancias davida, e costumes de Francisco de Mattos 
Lobo desde o seu nascimento ate ao dia do seu crime: motivos, e narração deste crime; cartas 
authenticas escriptas na cadeia Por seu punho; declaração feita no oratorio pelo reo: transito ate ao 
patibulo; morte do seu confessor naquelle lugar. Lisboa, 1842.  
29 Ruben Andresen Leitão – D. Pedro V..., pp. 42-43. Este livro foi posteriormente aumentado aquando 
da sua publicação, após a morte de D. Pedro V.  
30 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., pp. 27-28.  
31 Idem, p. 101 e nota 1 na mesma página. 
32 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant – Dicionário dos Símbolos. Lisboa, 1994, pp. 48-49.  
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O rei era cultíssimo para os modelos tradicionais do nosso burgo e, sem exagero, “um 

dos soberanos mais instruídos da Europa”33 e aliava a essas qualidade o facto de ter sido  

um escritor de mérito. Desta maneira, o mesmo Francisco Bastos comparou-o fácil e 

logicamente a D. Duarte34. Na longa galeria de monarcas seus antecessores, o seu 

exemplo de monarca culto e escritor só tinha paralelo com o “Eloquente”. Mas havia 

uma outra característica a ligar os dois reis; além das virtudes e da sabedoria, ambos 

tiveram dois reinados curtos e repletos de calamidades35. D. Pedro V deve ter-se 

lembrado de D. Duarte por este ter também estado, como ele próprio, a auxiliar as 

vítimas da peste36.     

Uma das muitas obras sobre D. Pedro V, publicada em 1862, chega mesmo a 

“descobrir” uma constante relativamente ao misterioso número dezasseis: 

 
“Notavel coincidencia! No dia 16 nasceu, no dia 16 cingiu a corôa em que succedera 
aos 16 annos, no dia 16 foi a enterrar!...”37 
 
 

Também o historiador Oliveira Martins no seu clássico Portugal Contemporâneo 

(1881) descreve D. Pedro V com os indispensáveis traços românticos38. O rei é desde 

logo apresentado como um “romantico posthumo”, com um temperamento observador, 

grave e impressionado pelos deploráveis episódios do seu tempo. Revelando várias e 

profundas características românticos, Oliveira Martins escreve que a D. Pedro V roía-o 

um remorso inconsciente que o fazia bisonho e triste, de sorriso doentio, mudez nos 

lábios e olhar como que de sonâmbulo, considerava-se predestinado ao contrário de D. 

Sebastião. Do elenco, o historiador não se esquece de evocar, igualmente, a vida de D. 

Duarte, rei infeliz, sábio, bom, cheio de terrores e de escrúpulos39. A história de D. 

Pedro V sempre esteve envolvida em infortúnios e tristes presságios: quando o patriarca 

voltava de o baptizar, partiram-se as rodas da carruagem e o prelado caiu; aos dez anos 

teve o sonho da águia; cismou que o general Loureiro e D. Carlos Mascarenhas 

                                                           
33 José Maria de Andrade Ferreira – op. cit., p. 17. 
34 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 101.   
35 Ibidem. 
36 Idem, p. 119. 
37Henrique Augusto da Cunha Soares Freire – O Rei e o Soldado. Facto Histórico Precedido de um 
Esboço Biographico de S. M. El –Rei D. Pedro V. Lisboa, 1868, p 10. Utilizámos a 2.ª ed. aumentada 
de 1868; a primeira ed. é de Setúbal, 1862. Este livro teve 4 edições, a 3.ª em 1879 e a 4.ª em 1882.   
38 J. P. Oliveira Martins – Portugal Contemporâneo. Lisboa, 1925, 2.º vol., pp. 389-401. Utilizámos a 
6.ª ed. de 1925; a 1.ª é de 1881. 
39 Idem, p. 389. Oliveira Martins, na biografia que faz do rei, cita os trabalhos de Andrade Ferreira e de 
Martins Bastos sobre D. Pedro V. 



 216

morrerem por sua culpa; aquando da fundação do curso Superior de Letras, morreu D. 

José de Almada; e António Pedro Lopes de Mendonça, catedrático de Literatura 

Moderna no curso, enlouqueceu quase a seguir, etc.40 A tudo este rol de desgraças, 

somaram-se os falecimentos de D. Estefânia e de seu irmão D. Fernando.  

A referência de Oliveira Martins à relação entre D. Sebastião e D. Pedro V deve, com 

toda a certeza, residir na coincidência de ambos terem falecido com 24 anos!     

Mas, menos romântico e mais objectivo, Oliveira Martins chega a escrever que o rei não 

fora feito para o trono41, ideia igualmente partilhada por Maria Filomena Mónica42. A 

nosso ver, esta opinião algo estimulante em termos históricos e políticos pode conter o 

pecado de ser a visão de um qualquer político medíocre habituado a ver idêntica 

“qualidade” nos seus pares.    

Como seria de esperar, o poeta ultra-romântico Bulhão Pato, nas suas Memórias (1894), 

fez um impressivo retrato de D. Pedro V, com fortes cores românticas43:   

 
“Para os que o conheceram, a figura de D. Pedro V tem o que quer que seja de 
phantastico. A sua belleza, o seu valor á cabeceira dos pobresinhos moribundos; o dia 
das nupcias; o véu da noiva e os botões de laranjeira, envoltos já nos crepes e nos 
goivos do sepulcro; a Rainha morta; elle, no Paço, com os irmãos, e a morte a pairar em 
roda dos Infantes! (...) as primeiras arremetidas da febre, com se teve ainda de pé; as 
visões, prólogo da agonia; aquella figura apollinea, refulgente, envolta n’uma nuvem 
densa; o baquear na terra!... 
E pelas mesmas ruas, por onde elle passava, a cavallo, todos os dias, adolescente e 
confiado no porvir, o saímento muito vagaroso, por entre o povo todo de negro, n’uma 
tarde fria, humida, sinistra, pela via dolorosa; longa... longa... que não tinha fim!... 
É n’este turbilhão de ballada allemã, que, ainda hoje, nós vemos passar D. Pedro V!”44      
 
 

Ao contrário, Teófilo Braga, dentro do seu positivismo e republicanismo, pouco se 

interessou por D. Pedro V e pelo seu pretenso romantismo. As considerações que faz do 

monarca decorrem das relações deste com Alexandre Herculano, figura sempre criticada 

por Teófilo45. Revela que o rei tinha “velleidades litterarias” 46, correndo a tradição, 

após a sua morte, que deixara trinta volumes de escritos inéditos47.  

                                                           
40 Idem, p. 390. 
41 Idem, p. 397. 
42 Maria Filomena Mónica – Prefácio, in Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio..., p. 19. 
43 Bulhão Pato – Memorias, Homens Politicos, tomo II, Lisboa, 1894, Capítulo “D. Pedro V”, pp. 207-
221. 
44 Idem, pp. 218-219. 
45 Teófilo Braga - História do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1984 [fac-símile da edição de 1880], 
pp. 351-352, 361-364, 371-376. 
46 Idem, pp. 361 e 376. 
47 Idem, p. 376. 



 217

Na verdade, D. Pedro V relacionou-se intimamente com Alexandre Herculano, 

admiravam-se mutuamente, mas as admirações foram estéreis48. O rei pouco ou nada 

recebeu do célebre escritor, poeta e historiador. Se este tivesse ideias e conhecimento 

dos progressos do seu tempo, o jovem monarca teria posto em prática as suas sugestões; 

mas isso não se passou. Se D. Pedro V estava desalentado com no seu governo, o ainda 

maior desalento de Herculano, serviu apenas para enfraquecer o rei, com um 

pessimismo católico e estreito49.  

D. Pedro V, segundo Teófilo Braga, foi bem intencionado, eminentemente simpático à 

nação, pela sua moralidade, aspiração de justiça, coragem e abnegação que revelou 

durante o surto de febre amarela. Esperava-se do monarca uma acção profunda sobre a 

transformação do país, que não logrou, em grande parte devido à má influência de 

Herculano. Desta forma, o mais que D. Pedro V pôde ser foi um metafísico, em grande 

parte devido à orientação do historiador. Ser metafísico era o cúmulo da sua 

superioridade50. 

Mendes dos Remédios no prefácio ao seu livro Cartas Inéditas d’El-Rei D. Pedro V 

(1903)51 refere a psicologia do rei, com os habituais traços dramáticos: 

 
“D. Pedro era habitualmente triste. O sorriso que muitas vezes lhe assomava aos labios 
mais parecia o rictus d’uma secreta magua.”52 
 
 

Como Francisco Bastos, relaciona D. Pedro V com D. Duarte, que será explorado 

recorrentemente pela historiografia. Ambos eram reis honestos, cheios de 

meticulosidades, que fugiam aos prazeres e passatempos da corte e despendiam todo o 

seu tempo, desde o alvorecer, aos negócios do Estado, com um grande escrúpulo53.    

Como seria de esperar, Mendes dos Remédios deteve-se longamente na morte do 

monarca54. 

A visão romântica e dramática continuou bastante forte na primeira e grande síntese do 

seu reinado, o clássico D. Pedro V e o seu Reinado, de Júlio de Vilhena (1921-1922)55. 

                                                           
48 Idem, p. 372. 
49 Idem, pp. 373-374. 
50 Idem, p. 374. 
51 Mendes dos Remédios (Prefaciadas e Annotadas por) – Cartas Inéditas d’El-Rei D. Pedro V e  
seguidas d’um Estudo Psychologico por Ernesto Loureiro. Coimbra, 1903. O estudo psicológico de D. 
Pedro V, pp. 101-162, consideramo-lo demasiado datado. Revela o interesse do monarca pela ciência e 
pelo saber.   
52 Idem, p. XVI. 
53 Idem, pp. XVI-XVII 
54 Idem, pp. XCI-CV, capítulo II – A Morte.  
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Esta exaustiva obra, dividida em 3 volumes, inicia-se precisamente na manhã de 16 de 

Setembro de 1855, o dia em que D. Pedro foi aclamado pelas cortes. A cerimónia, que 

estava marcada para as 9 horas da manhã, obrigou o rei a levantar-se cedo. D. Pedro 

havia passado mal a noite devido a uma “borbulha inflamada” numa perna que lhe 

causava as maiores dores. Já aí se adivinhava o mau sangue do monarca, idêntico ao de 

seu pai, D. Fernando, que morreria canceroso56. Júlio de Vilhena (1845-1928) continua 

a fazer uma resenha das doenças e achaques dos irmãos de D. Pedro, todos elas 

consequência do pobre D. Fernando e do seu “mau sangue”, “contaminado 

origináriamente por alguma ferronnière ancestral, espécie nosológica frequente nos 

príncipes de extracção alemã”57, que numa lógica determinista iria invadir e condicionar 

a vida de seus filhos. 

Após uma noite má dormida, pela borbulha e tensão do acto mais solene da sua vida, a 

imaginação do rei toldou-se logo na história do seu antepassado o rei  D. Duarte e do 

mestre Guedelha, judeu, físico e grande astrólogo do filho do fundador da casa de Avis.   

Júlio de Vilhena cita, da Crónica de D. Duarte de Ruy de Pina, o diálogo entre este rei e 

o seu físico judeu. Curiosamente, devido a uma gralha tipográfica ou ao subconsciente 

do próprio Vilhena, o nome de D. Duarte é trocado pelo de D. Pedro... Contudo, após 

alguma reflexão, chegamos à conclusão de que os nomes podem não estar trocados. Na 

verdade, uma espécie de diálogo mental pode mesmo ter existido entre o próprio D. 

Pedro V e o mestre Guedelha de D. Duarte, no espírito do “romancista” Vilhena58.  

O autor continua esta pequena peça romântica, escrevendo que nesse momento, após o 

diálogo com Guedelha, D. Pedro V lembrara-se do sonho da águia que tivera na 

infância. Pensativo, o rei lá entrou no velho coche de D. João V a caminho das cortes59. 

O círculo como que se encerrava, enquanto o rei e o seu reinado estavam destinados à 

brevidade e ao fatalismo.  

No século XX, persistiram os mesmos traços românticos de D. Pedro V. Damião Peres, 

por exemplo, no seu trabalho sobre o monarca, não resiste a duas breves citações sobre 

a sua personalidade. Os escritos de D. Pedro V revelam que, na infância e adolescência, 

fora dotado de um “espírito irónico, mas sempre jovial”, sucedendo rapidamente um  

                                                                                                                                                                          
55 Júlio de Vilhena - D. Pedro V e o seu Reinado, 3 vols.: volume I, volume II e suplemento, Coimbra, 
1921-1922. 
56 Idem, vol. I, pp. 1-2. 
57 Idem, vol. I, p. 2. 
58 Idem, vol. I, pp. 2-3. Vd. Igualmente Ruy de Pina – Chronica d’El-Rei D. Duarte, Lisboa, 1901, pp. 
22-23. Júlio de Vilhena faz um resumo da primeira resposta de D. Duarte às preocupações do mestre 
Guedelha. 
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espírito pessimista e taciturno60. Segundo o historiador, esta modificação ficou a dever-

se à sua desilusão face à política e aos políticos. No convívio com eles ficava 

frequentemente indignado, de mau humor e pessimista61.  

Finalmente, o grande historiador do rei, o escritor e poeta Ruben Andresen Leitão teve o 

extraordinário mérito de estudar e divulgar D. Pedro V e o seu reinado, resgatando-o 

dos devaneios e das tentações românticas persistentes.  

O autor elabora um discurso e uma visão histórica fora dos lugares-comuns e, por isso, 

muito lúcida, sobre a política nacional do século XIX, como, por exemplo, a luta dos 

irmãos D. Pedro, “ambicioso, vaidoso e sem grande valor”, e D. Miguel, “fraco de 

inteligência, adorado pelo povo”, pobres títeres das respectivas camarilhas.62 Neste 

contexto, e em grande parte devido à “monstruosa bibliografia” que se escreveu sobre 

D. Pedro V, a historiografia criou do monarca uma “figura lendária dos mais estranhos 

arminhos e ornamentada das mais coloridas auréolas.”63 Nasceu assim, segundo Ruben 

A. Leitão, a verdadeira antítese de D. Pedro V, uma imagem falsa, deturpada, 

hamletiana que dominou os espíritos dos autores do século XIX e persistiu em outros já 

do século XX. Se normalmente se dizia que o rei fora romântico, ele fora, na realidade, 

“a antítese verdadeira a todo o movimento romântico em Portugal”, nunca podendo ter 

sido, como erradamente se insistia, um filho espiritual de Herculano.64                 

Na opinião de Ruben A., o rei desaparecia, dando lugar a um fantasma, apagando-se 

assim o conhecimento verdadeiro e real do homem que o acaso do nascimento tornou 

rei de Portugal65.    

Afastando-o dos laços românticos e fantasistas, o autor estuda e centra-se na figura real 

do monarca. Ao longo das páginas vai descobrindo e, recorrentemente, elogiando  D. 

Pedro V: o melhor conhecedor da sua época e o homem mais bem intencionado que 

existiu na política nacional do século XIX66. O rei sempre quis atrair ao seu poder os 

negócios públicos e centralizá-los, com se lê nos seus escritos. Homem convicto da sua 

razão, não admitia outras hipóteses67. Durante os seis anos de reinado fizeram-se 

grandes realizações como o caminho de ferro e o telégrafo eléctrico, mas a sua obra 

                                                                                                                                                                          
59  Idem, vol. I, p. 3. Acerca do sonho, Júlio de Vilhena cita a obra que já referimos de Martins Bastos. 
60 Damião Peres – D. Pedro V nas Páginas do seu Diário Íntimo. Porto, 1945, p. 85. 
61 Idem, pp. 85-86. 
62 Ruben Andresen Leitão – D. Pedro V..., p. 17. 
63 Idem, p. 11. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Idem, p. 52. 
67 Idem, p. 126. 
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capital foi a que se relacionou com o problema da instrução pública no nosso país, o que 

tornou aos olhos de Ruben A. uma figura notável68. 

É espantoso como passados tantos anos, continuamos a discutir a instrução - agora 

chamada pomposamente de educação, que é coisa distinta daquela -, matéria sobre a 

qual D. Pedro reflectiu, escreveu e fez todos os diagnósticos.  

Para um monárquico como Ruben A. Leitão, os sucessos de 1910 foram a consequência 

directa da tragédia de 1861, da morte de D. Pedro V. Todas as perspectivas de futuro 

que o rei imaginou perderam-se, em grande parte durante os reinados de D. Luís e D. 

Manuel II69. Recusando o romantismo habitual das tragédias, mortes, etc. ligados à vida, 

o autor não deixa, por certo inconscientemente, de suspirar pelo seu herói: 

 
“ (...) meditando melhor na existência deste homem espantoso que reinou entre nós, 
ocorre-me sempre a ideia de que cumprir o dever será a forma de D. Pedro V continuar 
vivo entre os portugueses, como uma realidade histórica de projecção presente.”70  
 
 

Na sequência dos trabalhos fundamentais de Ruben A. Leitão, nos últimos tempos, a 

figura do rei D. Pedro V tem sido exaustivamente analisada a partir de documentação 

ainda inédita, por parte de Francisco Alberto Fortunato Queirós. Este autor, na sua tese 

de doutoramento, em 1978, publica uma série de escritos e de cartas do monarca e traça, 

na medida do possível, o perfil e o carácter do monarca71. O mesmo historiador estudou 

as relações, absolutamente fundamentais, entre D. Pedro V e a educação, além da 

própria educação do monarca, tarefa importantíssima para o entendimento deste72.  

                                                           
68 Idem, pp. 128-133. 
69 Idem, p. 132. 
70 Idem, p. 151. 
71 Francisco Fortunato Queirós – Novos Escritos de D. Pedro V, 4 volumes, Porto: Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto 1978, (Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea 
apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, policopiada). Os 4 volumes têm os 
seguintes títulos e conteúdos:  
Vol. I - Perfil de um Rei Moço (Estudo de Caracterologia Histórica);  
Vol. II - Epistolário do Rei; Tomo I, Para o Duque da Terceira; Tomo II, Para o Marquês de Loulé; Tomo 
III, para o Visconde de Sarmento, António José d’Ávila e outros;  
Vol. III – Livros de Lembranças (I, IV e V); Tomo I, Lembranças I; Tomo II, Lembranças IV; Tomo III, 
Lembranças – V;  
Vol. IV - Livros de Lembranças (VI e VII) e Outros Escritos; Tomo I, Lembranças VI; Tomo II, 
Lembranças VII; Tomo III, Livro do Registo dos papéis que tenho a examinar; Tomo IV,  Miscellanea 
Militar e Esparsos Inéditos.   
72 Francisco Alberto Fortunato Queirós – D. Pedro V e a Educação  (Ideário Peagógico de um Rei). 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1973. Separata da «Revista da Faculdade de 
Letras» da Universidade do Porto. Série História – Volume III, 1973; e A Educação de D. Pedro V. 
Lisboa, 1981.  
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D. Pedro V revelou, desde muito novo, um acentuado interesse pelos assuntos 

relacionados com a instrução. Escreveu várias  páginas sobre esta problemática e sobre 

questões pedagógicas.  

O texto mais importante que escreveu sobre este tema são as Considerações sobre a 

Instrução Publica73. Começa logo no início por citar a frase de Leibnitz “Daí-me a 

instrucção pública durante um século e eu mudarei a face do mundo.”74 Para o rei, a 

instrução pública era a primeira necessidade do país75. Portugal, era, segundo ele, o país 

que mais longe estava do que se apelidava “civilização material”.76 Depois das lutas 

fraticidas, os portugueses ainda não compreendiam a obra da paz e, para D. Pedro V, os 

homens de 1834 não tinham tido, infelizmente, a instrução pública como primeiro 

objectivo77.  

O monarca descreve um quadro fracamente aterrador: normalmente, em cem homens, 

não se encontravam  dez que soubessem ler, era uma raridade um habitante do campo  

saber escrever e mesmo nas classes superiores a ignorância era bastante comum78. 

Através do ensino, renovava-se a sociedade, fazendo desaparecer as velhas ruínas e, 

simultaneamente, nascia um novo edifício e um “terreno granitico” para o bem dos 

povos79.  

O rei defendia a instrução pública como um direito sagrado do povo e uma obrigação do 

próprio Estado. No plano da didáctica, defendeu os métodos activos e apontou a 

necessidade de uma ligação teórico-prática no ensino, considerou importante a 

existência de material didáctico e propôs uma acção escolar orientada para a vida, ao 

mesmo tempo que advogou a actualização e a dignificação do professorado80. No seu 

curto reinado, criaram-se 436 escolas de instrução primária, sendo 114 para o sexo 

                                                           
73 Considerações sobre a Instrução Publica, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, Vol. IV, Coimbra, 1926-
1930, pp. 23-70, Parte I, Lisboa, 17 de Fevereiro de 1856 e Parte II - Lisboa, 22 de Março de 1856. (O 
original está na BA 54 - XIII -17 7). 
74 Idem, p. 23.  
75 Ibidem. 
76 Idem, p. 24. 
77 Idem, pp. 25-26. 
78 Idem, p. 33. 
79 Idem, p. 36. J. J. Ferreira Lobo – Palavras de D. Pedro V. Lisboa, 1869, transcreve algumas palavras 
do rei sobre a educação: “Reputo o desenvolvimento da instrucção publica como uma das principaes, 
senão a primeira, das necessidades do nosso paiz, como a base mais solida e mais duravel para todo o 
conhecimento futuro.” Discurso da abertura das Cortes na Secção Ordinária de 1857, datada de 2 de 
Janeiro (p. 61); “O estudo é a tarefa de toda a vida; o mais fiel, o mais seguro guia e companheiro na 
nossa peregrinação n’este mundo. Fazem nascer as disposições naturaes, que o estudo desenvolve, os 
grandes engenhos; produz o estudo aturado as grandes intelligencias.” Resposta de D. Pedro V ao 
discurso do director interino da Escola Politécnica, Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, na secção solene 
de distribuição dos prémios, no ano lectivo de 1856-1857, de 17 de Novembro de 1857. (p. 98) 
80 Francisco Alberto Fortunato Queirós – D. Pedro V e a Educação..., pp. 49-50. 
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feminino81. Sob a sua égide, além da importante criação do Curso Superior de Letras, a 

futura Faculdade de Letras de Lisboa, nasceu, por exemplo, a Direcção-Geral da 

Instrução Pública, embrião do futuro Ministério da Instrução82 (actualmente, o 

Ministério da Educação).  

Criaram-se ainda algumas novas cadeiras em cursos existentes, como Geometria 

Descritiva, na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra; Física dos 

Fluidos Imponderáveis, na Faculdade de Filosofia, de Pastoral e Eloquência Sagrada na 

Faculdade de Teologia (26 e 27 de Fevereiro de 1861)83.  

Se o reinado  de D. Pedro V tivesse sido mais longo, a educação e a instrução teriam 

sido muito valorizadas e o país teria atingido certamente um progresso efectivo nas 

artes, nas letras, nas ciências e na técnica84.   

Como é fácil de calcular, quase tudo o que o rei pensou e escreveu acerca da instrução e 

da educação permanece estranhamente actual.        

Nos dias de hoje, ainda persiste a tentação de apresentar D. Pedro V como um rei 

romântico, muito apaixonado pela sua linda esposa, mas que nunca consumou o 

matrimónio. A suposta ou verdadeira virgindade do casal real é uma espécie de 

chamariz e de credencial das suas figuras, uma petite histoire, como se de uma 

telenovela se tratasse. É curioso que numa sociedade como a actual, que se quer 

tolerante para com todas as opções pessoais, surja o grande tema da virgindade de D. 

Pedro e D. Estefânia. Como na televisão, o mau gosto também parece querer invadir a 

História85.   

 

4.1.2 Um rei romântico? 

Estudar e analisar D. Pedro V não é tarefa fácil. Pode ser mesmo muito ingrata, pois a 

sua curta existência de 24 anos é longa em romantismo, presságios, sonhos, águias, 

cólera, febre e mortes  

                                                           
81 J. J. Ferreira Lobo – op. cit., p. VII.  
82 Francisco Alberto Fortunato Queirós - D. Pedro V e a Educação..., p. 50. 
83 Júlio de Vilhena – op. cit., vol. II, p. 371.  
84 Francisco Alberto Fortunato Queirós - A Educação de D. Pedro V, p. 50. 
85 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, o Rei virgem que morreu cedo, in Indy, suplemento de “O 
Independente”, n.º 518, 17 de Abr., 1998, pp. 22-29 e Eduardo Nobre – Paixões Reais. Lisboa, 2002, 
capítulo: “As tentações de um rei virgem”, pp. 105-121; do mesmo Eduardo Nobre – O Trono e as 
Lágrimas. Estefânia Hohenzollern-Sigmarigen. A Rainha Virgem, in Única, Expresso, n.º 1714, 3 Set., 
2005, pp. 38-42.  
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Bem românticos são os nomes que deram a D. Pedro V: o papa chamou-o Apóstolo; seu 

tio, D. Miguel, Anjo; Alexandre Herculano, Santo; o povo português, o Bem-Amado86.    

Em termos políticos, D. Pedro V revela uma dimensão tal, que não são consensuais as 

opiniões de vários historiadores acerca da sua figura e do seu reinado. Alexandre 

Herculano sentiu profundamente a sua morte, chorando como uma criança no seu 

funeral87, o que pressupõe um profundo desencanto pela morte de um monarca que 

podia ter dado tanto ao país. Ruben A. Leitão foi sempre um defensor do rei e da sua 

acção política e o mesmo acontece com Francisco Fortunato Queirós.  

Porém, uma outra linha da historiografia portuguesa, supomos que desde Oliveira 

Martins, defende que o rei não estava preparado para governar, devido à sinceridade que 

revelava na acção política e na sua relação com os políticos88. Também Maria Filomena 

Mónica manifestamente não aprecia a acção de D. Pedro V enquanto monarca. Na sua 

opinião: “ao contrário do mito, D. Luís foi incomparavelmente melhor do que o casto 

mano. O facto de este não ter deixado herdeiros contribuiu, paradoxalmente, para a 

felicidade de Portugal89.  

Para a historiadora, D. Pedro foi um rei demasiado interventivo na política, que 

desconfiava muito dos que o rodeavam e que desprezava os seus súbditos. Era, para sua 

desgraça, um homem bastante dotado, o que em vez de lhe facilitar a vida, a tornou 

mais árdua, pela leitura que fazia do país e dos seus políticos. Entre ele e Portugal houve 

sempre um contencioso que ele nunca soube ou pôde resolver90. 

Tentando nós não tomar partido, pois seria totalmente irrelevante para a discussão, não 

resistimos a observar que, raras vezes, Portugal conheceu, ao longo da sua história, 

políticos cultos, que escreviam, que sabiam e interpretavam o que se passava no 

estrangeiro; em suma, que pensavam pela sua cabeça e que tinham ideias e objectivos 

para o seu país. Pensar deve ter sido a maior fatalidade de D. Pedro V. Por outro lado, 

não podemos deixar de registar que os nossos historiadores não estão muito 

acostumados a tais personagens de excepção. Mas deixemos as questões históricas 

relativas à política para os historiadores e sociólogos especialistas.          

D. Pedro V, de seu nome completo, Pedro de Alcântara Maria Fernando Miguel Rafael 

Gonzaga Xavier João António Leopoldo Vítor Francisco de Assis Júlio Amélio de 

                                                           
86 Mendes dos Remédios – op. cit., p. CV. 
87 Bulhão Pato – op. cit., tomo II, p. 220.    
88 Oliveira Martins – op. cit., p. 397. 
89 Maria Filomena Mónica – Prefácio, in Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio..., p. 19. 
90 Idem, pp. 19-20. 



 224

Bragança e Bourbon de Saxe-Coburgo-Gotha, nasceu em Lisboa, no palácio das 

Necessidades, a 16 de Setembro de 1837, sendo o primogénito de D. Maria II e de D. 

Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, sobrinho e afilhado de D. Pedro II, o imperador do 

Brasil, ambos partilhando o venerando nome de seu avô e pai, respectivamente. Foi sua 

madrinha, D. Amélia de Beauharnais, imperatriz do Brasil e duquesa de Bragança, 

segunda esposa de D. Pedro IV91.  

D. Pedro V era fruto de um fortíssimo cruzamento entre portugueses e alemães-

austríacos (D. Maria II era filha de um português e de uma austríaca e D. Fernando era 

alemão), que a Casa de Bragança não conhecia desde o reinado de D. João V, o qual  

casou com D. Maria Ana de Áustria. Na verdade, na ascendência imediata de príncipe, 

predominava a Europa setentrional, mais do que Portugal e Espanha.  

Ao contrário do que a mitologia romântica iria posteriormente estabelecer, o nascimento 

e a ascensão ao trono de D. Pedro revestiram-se, na história da Casa de Bragança, de 

grande felicidade, afastando uma estranha maldição que teimava em perseguir a dinastia 

real portuguesa. Na verdade, como assinalaram Andrade Ferreira e Martins Bastos, à 

excepção de D. Maria I, todos os primogénitos desde D. João IV até D. João VI haviam 

morrido antes de serem reis92. Esta maldição continuaria de algum modo a acompanhar 

os Braganças, excepção feita a D. Carlos que ascendeu ao trono, mas que foi 

assassinado com o seu primogénito, D. Luís Filipe.  

D. Pedro certa vez afirmou, talvez com o sonho da águia no pensamento e com o seu 

espírito fatalista que: “O mano João hade ser um bom rei”, sem se aperceber que, por 

sua morte, o trono iria para o irmão D. Luís, uma vez que era tradição da Casa de 

Bragança serem os duques de Beja os privilegiados pela sorte93. Mas afastemo-nos 

rapidamente dos quadros trágicos, sob pena de especularmos cada vez mais. 

De D. Maria II, como convinha a um príncipe e futuro rei, herdou excelentes qualidades 

e virtudes - doçura, lhaneza, agrado, benevolência, benignidade, sinceridade, prudência, 

regente de todas as virtudes, como disse um sábio, tranquilidade de espírito, resignação 

                                                           
91 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 212. D. 
Pedro II foi representado no baptizado pelo ministro brasileiro na corte portuguesa, Sérgio Teixeira de 
Macedo.   
Vd. sobre o reinado de D. Pedro V, António Sérgio; Pedro Batalha Reis e Afonso Zúquete – Dom Pedro 
Quinto, in Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, Lisboa, 1960, pp. 79-90; a síntese de Ruben A. 
Leitão - Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos. Lisboa, 1961, p. 14-18 e, mais recente, Maria 
Filomena Mónica – Prefácio, in Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto. 
Lisboa, 2000, pp. 7-28. 
92 José Maria de Andrade Ferreira – op. cit., p. 14;  Francisco António Martins Bastos – Memorias para 
a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 92 e Mendes dos Remédios – op. cit., p. XVI. 
93 José Maria de Andrade Ferreira – op. cit., pp. 16-17. 
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na vontade de Deus, respeito e veneração pelo culto Divino, amor de Deus e caridade 

pelo próximo94. De D. Fernando II, que era o protótipo da afabilidade, doçura,  lhaneza, 

e da mais polida civilidade, inspirou-se o futuro D. Pedro V nestas qualidades e nos 

altos merecimentos intelectuais e pessoais95.  

Mercê de uma completa educação e do espírito aristocrata de moldes setentrionais,  

nunca se ouviu D. Pedro tratar por tu qualquer criado, mesmo os mais inferiores, e 

nunca pediu nada a nenhum deles ou a outras pessoas, sem dizer “por favor.” Jamais foi 

soberbo, orgulhoso ou de maus modos96. Imagine-se o contraste arrepiante com o seu 

avô, D. Pedro IV, com o seu bisavô D. João VI, ou mesmo com a sua mãe, cujo génio 

não era fácil, apesar do coração bondoso e franco97. 

Algumas características acerca do rei D. Pedro V foram apresentadas, de forma muito 

objectiva e pouco apaixonada por Francisco Fortunato Queirós. De entre todas elas, 

podemos destacar o facto de o rei ter governado com pessoas muito velhas98, demasiado 

velhas em idade e em mentalidade para o jovem, culto e viajado; o rei, algo tímido, 

raramente tinha uma palavra de louvor para quem quer que fosse99; outra questão 

interessante são os afectos familiares de D. Pedro V, as relações com o pai e o irmão D. 

Luís processavam-se sem afecto, compreensão, entreajuda, porque eram diferentes os 

interesses, gostos, hábitos, ocupações e responsabilidades de uns e outros100.  

Resumindo a vida e a acção do monarca, Fortunato Queirós considera objectivamente 

que D. Pedro V morreu “antes de tempo”. Deste modo, os cognomes de Esperançoso e 

Bem-Amado deveriam ser antes o de Prematuro. Pois foram prematuras a orfandade, a 

ascensão ao trono, a responsabilidade de adulto, o casamento aos 20 anos, a viuvez, a 

acção governativa, e a morte com 24 anos, 1 mês e 17 dias101.  

Além de publicar ampla documentação inédita, o grande contributo deste estudo é tentar 

caracterizar, a partir dos escritos do monarca, a psicologia de D. Pedro V. O rei era, em 

função da emotividade, da actividade e da ressonância, um fleumático. Segundo os 

especialistas, um indivíduo pertencente a este tipo caracterológico revela-se legalista, 

                                                           
94 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., pp. 102-
103. 
95 Idem, p. 58. 
96 Ibidem. 
97 Júlio de Sousa e Costa – D. Maria II. 1819-1853 (Episódios do seu Reinado). Lisboa, 1947, p. 166. 
Esta  descrição da rainha foi feita por D. Maria da Silva, que durante alguns anos foi governanta da casa 
de D. Maria II (Capítulo XVIII – “A Vida no Paço Real”, pp. 165-183). 
98 Francisco Fortunato Queirós – Novos Escritos de D. Pedro V, Volume I, pp. 56-57.  
99 Idem, p. 62. 
100 Idem, p. 64. 
101 Idem, p. 88. 
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justo, pontual, digno de crédito, estável no humor, desprovido de afectação, paciente, 

impassível, frio, perseverante, modesto e sóbrio102. Entre estas características, 

salientam-se a perseverança, a paciência e a prudência, que de uma maneira geral 

acompanham o rei103. 

Também os factores complementares da caracterologia se afiguram pertinentes na 

análise psicológica: largura do campo da consciência, polaridade, e os factores de 

tendência, avidez, ternura, interesse sensorial e paixão intelectual104. O rei era um 

estreito, entregando-se por inteiro a determinado trabalho, afastando tudo aquilo que 

pudesse interferir no campo da consciência. Gostava das ideias nítidas, claras, 

inequívocas, procurando entender os problemas através da análise, sendo meticuloso na 

execução dos seus trabalhos e na busca da perfeição possível. Depois de escrever os 

seus textos, revia-os e passava-os a limpo, apurando-os até à redacção definitiva. 

Também as suas cartas são limpas, sem emendas ou riscos. Se alguma vez isso 

acontece, logo pede desculpa no post-scriptum105. 

Relativamente à polaridade, D. Pedro V era um Marte. Revelava-se combativo, sentia 

prazer em comandar, tratava os outros com simplicidade, mas às vezes com certa 

rudeza, sobretudo os políticos das politiquices e os que se mostravam incapazes106.          

Da mesma forma, a avidez é detectável em D. Pedro. Era ambicioso no aumento dos 

seus conhecimentos, da sua posição e do poder régio. Acompanhava todos os projectos 

de sua iniciativa, desconfiava de muitos, ou de quase todos, que o cercavam107.   

Quanto à ternura, Fortunato Queirós julga o monarca calmo, mesmo quando ajudava 

afectivamente os outros, como por exemplo, durante o surto de cólera. O rei dava mais 

importância aos actos, ao cumprimento de um dever do que aos sentimentos, sendo mais 

pragmático que sentimental108. Talvez mesmo mais do que bondade, abnegação ou amor 

ao próximo, o rei possuía uma capacidade de resposta fria às situações de carência dos 

outros, com se fosse uma tarefa oficial109.      

Em relação aos interesses sensoriais, o rei, através dos seus escritos, revela-se pouco 

interessado na gastronomia, culinária e nas sensações tácteis; não sentia prazer em 

                                                           
 
102 Idem, p. 20. 
103 Idem, p. 38. 
104 Idem, p. 21. 
105 Idem, pp. 21-22. 
106 Idem, p. 23. 
107 Idem, p. 25. 
108 Idem, p. 30. 
109 Idem, pp. 32-33. 
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acariciar, fossem eles crianças, animais ou tecidos. Também não dispensava grande 

atenção ao ambiente decorativo que o rodeava e à indumentária110. Este ponto é, para 

nós particularmente importante, pois mais do que sensibilidade artística, o rei prefere a 

crítica, a análise fria, objectiva que pode ir até à ironia111.    

Pouco virado para os interesses sensoriais, o rei era muito mais predisposto aos 

raciocínio do que à sensação, muito mais atraído pelas ideias do que pelas coisas112.   

A paixão intelectual é relativamente fácil detectar em D. Pedro V. Era muito marcado o 

espírito de curiosidade, interessando-se pelas ideias e teorias. Preferia as distracções de 

carácter intelectual aos exercícios físicos113. A paixão intelectual levou-o a um gosto 

acentuado pela leitura, a uma efectiva cultura geral e à consciência da sua superioridade 

intelectual sobre a esmagadora maioria daqueles com que contactava oficial ou 

particularmente114.   

Sintetizando, o perfil caracterológico de D. Pedro V apresenta um baixo índice de 

emotividade, de largura do campo de consciência, de interesses sensoriais e de ternura. 

A cota é, porém, alta no que se refere a actividade, ressonância secundária, polaridade 

Marte, avidez e paixão intelectual115. Para uma melhor percepção destes aspectos, 

Fortunato Queirós apresenta um gráfico de colunas com o perfil caracterológico do 

rei116. Através dessa representação, o historiador adverte-nos de que as cotas elevadas 

do perfil do monarca explicam, quase por si só, a acção de D. Pedro V durante os anos 

do seu reinado117.    

Transformar a personalidade e o carácter de alguém num gráfico é, claramente, para 

muitos, uma tarefa arriscada e demasiado positivista. Contudo, ela enquadra bastante 

bem as características de D. Pedro V. Mesmo uma rápida leitura de alguns dos seus 

escritos facilmente chegamos à conclusão de que o rei era, em termos de personalidade, 

tudo menos romântico, ou, pelo menos, aquilo que geralmente associamos ao homem e 

ao carácter românticos. Essencialmente, era um indivíduo muito racional e pouco 

sensível ou emotivo. Se, afinal, D. Pedro V possuía um perfil pouco romântico, tem 

cabimento interrogarmo-nos de onde vem, então, o seu romantismo? Claramente da 

                                                           
110 Idem, p. 28. 
111 Idem, p. 29. 
112 Idem, p. 30. 
113 Idem, p. 33. 
114 Idem, p. 45. 
115 Idem, p. 34.  
116 Gráfico do Perfil Caracterológico de D. Pedro V, entre as pp. 34 e 35.  
117 Idem, p. 35. 
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historiografia que criou esta imagem e este personagem, com todos aqueles traços que 

os romances da época exploravam.  

Obviamente, o rei tinha de ser romântico: viveu na época do nosso romantismo, 

contactou amiúde com Alexandre Herculano, morreu novo, a esposa faleceu ainda mais 

nova, o seu reinado conheceu algumas desgraças (cólera, peste, terramotos), era 

pensativo, tímido e calado, tinha sonhos estranhos e morreu virgem...  

D. Pedro V raramente ficava extasiado perante uma paisagem ou um determinado 

aspecto pitoresco; descrevia o que estava diante dos seus olhos de forma objectiva e 

sistemática. Esta característica, como iremos ver, foi muito relevante para o rei como 

artista, desenhador ou quando tratava de assuntos estéticos e plásticos.    

Numa das poucas vez que D. Pedro fala de si próprio, a propósito da viagem que seu pai 

projectava realizar ao Brasil, escreve sentidamente:  

 
“(...) eu não gosto nada desta ânsia constante de romance e dessa exagerada adoração 
pela Natureza.”118  
 

D. Fernando II, possuidor de um temperamento estranhamento latino, escreveu, certa 

vez, para o primo Alberto de Inglaterra, dizendo que o filho mais velho era “desgostado, 

fechado e absorto na escrita.”119 O próprio D. Pedro confirma que levava uma vida de 

ermita com os seus livros120. O feitio podia ser romântico, mas tudo o resto é mais 

difícil de provar.     

Longe de querermos alongar esta discussão, podemos com  alguma certeza afirmar que 

a personalidade e o carácter D. Pedro V eram alemães121. O rei era, deste modo, 

acentuadamente germânico, talvez mais do que seu pai, que possuía um carácter mais 

jovial e festivo. D. Pedro perpetuou as características dos seus ascendentes alemães, que 

ainda conheceu quando viajou pela Alemanha122. 

Desgraçadamente para ele, nasceu em Portugal; o seu lugar de nascimento deveria ter 

sido a Alemanha, a Inglaterra ou até a simpática Bélgica.  

                                                           
 
118 Maria Filomena Mónica - Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 50. 
Carta para o tio Alberto, datada de Lisboa, 7 de Outubro de 1855.   
119 Idem, p. 161. Carta do tio Alberto para D. Pedro V, datada do castelo de Windsor, 30 de Janeiro de 
1857.  
120 Idem, p. 194. Carta ao tio Alberto, datada de Lisboa, 28 de Abril de 1857. 
121 Esta opinião foi-nos transmitida pela Dra. Conceição Geada, bibliotecária da Biblioteca da Ajuda e 
grande conhecedora da vida e obra de D. Pedro V, a quem muito agradecemos. 
122 Por exemplo, quando D. Pedro foi a Gotha, visitou a duqueza viúva de Coburgo, que, apesar de ser sua 
tia, não sabia da sua existência, vd. Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854, in Escritos 
de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 291.   
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4.2 A Educação de D. Pedro V  

 

4.2.1 Um excelente aluno  

A educação de D. Pedro V está amplamente documentada e foi objecto de alguns 

estudos importantes123.  

Um dos mitos que a historiografia portuguesa de raiz positivista e republicana tem 

frequentemente divulgado é a da falta de instrução dos príncipes e reis portugueses. 

Nada de mais errado, bastando para tal uma rápida leitura de um livro, muito esquecido, 

como o de Francisco António Martins Bastos, Breve Resumo dos Privilegios da 

Nobreza: 1º dos Professores Publicos; 2º dos Mestres dos Principes; 3º dos Ayos dos 

Mesmos Senhores (Lisboa, 1854)124. Antes da impressão, o manuscrito original, que se 

conserva na Biblioteca da Ajuda, foi dedicado pelo autor e professor de latim ao 

Sereníssimo Senhor D. Pedro de Alcântara em 1851125.  

A obra inicia-se com uma constatação: a maior graça que um soberano podia conceder a 

súbdito, ainda que da maior jerarquia, era conferir-lhe a dignidade de aio de um 

príncipe, confiando-lhe o governo, a tutela, a criação, a educação e a instrução daquele 

que um dia irá reger os destinos de uma nação. Por isso, não existe cargo mais 

importante ou dignidade mais elevada na casa real do que o cargo de aio dos 

príncipes126. Desta maneira, o aio era como um segundo pai dos príncipes127.     

Os príncipes até podiam ter formado, aos olhos de muitos historiadores, como Oliveira 

Martins, a famosa “série de reis doidos ou ineptamente maus”, mas foram criaturas com 

uma muito razoável instrução e educação. D. João V, como provou José Fernandes 

Pereira, era um homem bastante culto e especialista em assuntos religiosos128; D. José, 

além das matérias tradicionais, estudou Matemática, Geografia e Náutica, tendo tido 

                                                           
123 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo O Senhor D. 
Pedro V e de Seus Augustos Irmãos. Lisboa, 1863 e  Francisco Alberto Fortunato Queirós A Educação 
de D. Pedro V. Lisboa, 1981; Novos Escritos de D. Pedro V, vol. I, Porto, 1978, p. 99. Sobre o 
pensamento do rei acerca do problema da educação, vd. também D. Pedro V e a Educação (Ideário 
Pedagógico de um Rei). Porto, 1973.  
124 Francisco António Martins Bastos – Breve Resumo dos Privilegios da Nobreza: 1º dos Professores 
Publicos; 2º dos Mestres dos Principes; 3º dos Ayos dos Mesmos Senhores... dedicado a  
sua Magestade Fidelissima El-rey O senhor Dom Pedro V. Lisboa, 1854.  
125 BA Ms. 51-X-38 Francisco António Martins Bastos – Nobreza Litteraria. Breve resumo dos 
Privilegios da Nobreza: 1º dos Professores Publicos; 2º dos Mestres dos Principes; 3º dos Ayos dos 
Mesmos Senhores; 4º Catalogo dos que tem servidos estes Cargos. Dedicado ao Serenissimo Senhor 
Dom Pedro de Alcantara... Lisboa: 1851. 
126 Idem, fl. 22. 
127 Idem, fl. 29. 
128 José Fernandes Pereira – Arquitectura e Escultura de Mafra. Retórica da Perfeição. Lisboa, 1994, 
pp. 78-79.  
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como mestre destas disciplinas o famoso Manuel da Maia, que substituiu Manuel 

Pimentel, por morte deste129.  

D. Pedro IV, ao contrário do que se julgaria, teve uma muito razoável instrução, pelo 

menos é o que se infere das disciplinas que aprendeu: Inglês, Francês, Música (Marcos 

António Portugal), Caligrafia, Picaria e Desenho e Pintura (tendo sido seu professor 

Domingos Sequeira, antes da ida de D. Pedro para o Brasil)130.  

Sua filha, D. Maria II, teve também ela uma primorosa educação como convinha a uma 

princesa. Além de aias, amas e mestres, aprendeu Português, Francês, Inglês, Música 

(com Marcos Portugal) e Dança. Depois de 1830, teve novos mestres de Doutrina 

Cristã, Francês, Inglês, História, Música, Piano e Dança. Já em Portugal, teve os 

seguintes mestres: de Escrita e Matemática, o coronel de engenharia, Caetano Vaz 

Parreiras; Música, João Domingos Bontempo; Canto, António Porto; Dança, Mr. 

Victor; e Desenho, o gravador suíço e importante professor na academia de Belas-Artes 

de Lisboa, Benjamin Comte131. 

D. Fernando II, com seria de esperar, recebeu uma excelente e cuidadosa educação, 

desde logo, pela variedade de matérias que lhe foram leccionadas: Doutrina Cristã, 

Latim, Francês, Inglês, Italiano, Húngaro, Português, História, Matemática, Física, 

Canto e Desenho (com os professores Carlos Steimaker e Eduardo Klieber)132.  

Como seria de esperar, os progenitores de D. Pedro V deram-lhe uma sólida educação e 

instrução, extensiva aos demais infantes seus irmãos. Foi sua aia e primeira mestra a 

própria rainha D. Maria II. Maria Carolina Mickish ensinou-lhe as primeiras letras e, 

nos primeiros anos, Carl Andreas Dietz (que fora professor de História de D. Fernando 

II) ensinou-lhe alemão e dirigiu-lhe os estudos até aos 9 anos133. Foi seu aio e dos 

infantes, nomeado em 1847, Luís António de Abreu e Lima, o 1º visconde da Carreira, 

velho fidalgo nascido em Viana do Castelo, em 1785, oficial do exército e distinto 

diplomata134, figura pela qual, D. Pedro V nutria um reverencial respeito, como se fosse 

o seu segundo pai. Em 27 de Maio de 1856, o visconde foi nomeado camareiro-mor, 

                                                           
129 BA Ms. 51-X-38 Francisco António Martins Bastos – Nobreza Litteraria... fl. 168. 
130 Francisco António Martins Bastos – Breve Resumo dos Privilegios da Nobreza... p. 219. 
131 Idem, pp. 237-238. 
132 Idem, p. 238. 
133 Idem, p. 239 e Mendes dos Remédios – op. cit., p. XII, nota 2. 
134 Idem, pp. 239-243. Sobre o visconde de Carreira (1785-1871), vd. Nobreza de Portugal e do Brasil, 
vol. II, Lisboa, 1960, pp. 485-487. 
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cargo que estava extinto desde o reinado de D. Pedro II135. Já no reinado de D. Luís, em 

1862, foi-lhe concedido o título de conde.     

Foi nomeado Sub-Inspector dos Estudos de seus augustos filhos, Manuel Moreira 

Coelho. Para confessor de D. Pedro, escolheu a rainha o cardeal patriarca de Lisboa, D. 

Guilherme I136.           

Teve como mestre de Alemão e Escrita o professor Carlos Stegner137. A 5 de Agosto de 

1847, foram nomeados para mestres do duque de Bragança, D. Pedro, e para o duque do 

Porto, D. Luís, Francisco Bastos na disciplina de Latim; Carlos Mylton Graveley na de 

Inglês; António Manuel da Fonseca na disciplina de Desenho e Pintura; Manuel 

Inocêncio Carvalho e Silva na de Música138; Francisco Tomás da Silveira Franco em 

Ciências Naturais139. Todos os professores eram “pessoas de excellentes qualidades e 

maneiras.”140 

Enquanto aprendia Letras, Música e Pintura, D. Pedro V, desde 1847, fazia um museu 

de História Natural, com conchas e insectos, organizando-se o Museu de Suas 

Altezas141.  

Aos 12 anos, começou a ter aulas de Grego, Retórica, Filosofia Racional e Moral e 

Princípios de Direito Natural, com António José Viale142. Aos 14 anos, em 1851, 

começou a ter aulas de Matemática com o célebre Filipe Folque143. Teve ainda como 

mestre de Dança, José Zenóglio; de Esgrima, Henrique Petit; e de Ginástica, António 

Hermano Roeder, que também foi seu mestre de Alemão144.   

Depois da morte de D. Maria II, em 1853, D. Pedro começou a estudar Arte Militar145. 

Em 9 de Outubro de 1855, começou, com seu irmão D. Luís, as lições de arte da 

cavalaria, dirigidas pelo mestre João Carlos Alves146. 

No estudo das letras e ciências, língua latina, inglês, desenho e música revelava um 

“extraordinário engenho”147.  

                                                           
135 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo... p. 107. 
136 Francisco António Martins Bastos – Breve Resumo dos Privilegios da Nobreza..., pp. 244-245. 
137 Idem, p. 245. 
138 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo... p. 47. 
139 Mendes dos Remédios – op. cit., p. XI, nota 2. 
140 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo... p. 47. 
141 Idem, pp.  33-37. 
142 Idem, p. 51. 
143 Idem, pp. 65-66. 
144 Francisco António Martins Bastos – Breve Resumo dos Privilegios da Nobreza... pp. 246-247. 
145 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 92. 
146 Idem, p. 88. 
147 Idem, p. 43. 
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Nas ciências, dedicou especial estudo à economia e à política, mas também, às línguas, 

às belas-letras, ao desenho, à ginástica, à esgrima e à equitação. Sabia-se que era um 

fervoroso cultor das letras clássicas, “manejando o grego e o latim com perfeição 

consummada.” Bom atirador, era igualmente admirável a sua perícia em manejar e 

descarregar uma peça de artilharia, no campo de manobras148.  

D. Pedro tem sido quase sempre considerado um jovem inteligente, trabalhador, 

aplicado e obediente. Analisando os seus trabalhos escolares e, sobretudo, as 

informações dos professores, chega-se à conclusão de que o príncipe real era 

indiscutivelmente um bom aluno149.    

Dois episódios, que têm quase sempre passado despercebidos, são reveladores da 

educação que D. Maria II deu aos seus filhos e do respeito que D. Pedro tinha pelo seu 

aio, o visconde da  Carreira. Certo dia, no mês de Novembro de 1847, por doença do 

aio, a própria rainha assistiu às lições de seus filhos, vigiando tudo o que se passava na 

sala das lições, “olhando pelo buraco da fechadura e pondo o ouvido à escuta para se 

certificar se as suas ordens erão ou não pontualmente observadas.”150 O engraçado da 

história é que os dois alunos D. Pedro e D. Luís eram jovens extraordinariamente bem 

comportados: os príncipes pediam licença aos mestres para irem beber água, buscar 

livros ou mudá-los para outra parte151. 

Francisco Bastos conta ainda uma pequena história que testemunhou: no dia 27 de 

Novembro de 1850,  D. Pedro, alegando que lhe doía a cabeça, e que o mano Luís o 

estava a perturbar, pegou nos livros e foi para o seu quarto. Quem não achou graça 

nenhuma à ousadia do príncipe foi o visconde da Carreira que o proibiu de ir estudar 

inglês para o quarto, apontando para a mesa de estudo e dizendo-lhe: “aqui é que se 

estuda”; o príncipe acatou de imediato as ordens e, de seguida, pede-lhe imensas 

desculpas152. 

A educação de D. Pedro V assentou em três planos: o da instrução programática, o das 

viagens de estudo e o do autodidactismo. No primeiro plano, inscrevem-se as aulas 

ministradas pelos diversos professores; no segundo, as estadias em vários países 

                                                           
148 Mendes dos Remédios – op. cit., p. XII. 
149 Francisco Alberto Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, p. 17. 
150Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 217, 
notas à página 27. 
151 Idem, p. 61. 
152 Idem, pp. 60-61. 
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europeus em 1854 e 1855; no terceiro, as leituras do rei, num constante esforço de 

ampliação do seu horizonte cultural153.  

Os exames que o príncipe realizava, conjuntamente com seu irmão D. Luís, eram quase 

sempre antes do Natal, diante seus pais, de algumas figuras importantes da corte e de 

seus mestres154, que, desta maneira, também eram avaliados pelo casal real.  

Nas disciplinas teóricas apresentavam trabalhos originais, respondiam a perguntas ou 

resolviam exercícios; a disciplina de Música consistia numa prova de piano; e a cadeira 

de Desenho e Pintura era avaliada através de uma exposição de trabalhos155. 

Mas talvez o que mais impressiona nestes exames é o convívio entre os monarcas e os 

mestres dos infantes. Depois dos exames, reis, príncipes e mestres almoçavam juntos e 

recreavam-se pelo jardim, conversando e fazendo alguns exercícios de ginástica, até às 

seis da tarde156. Por vezes, D. Fernando II, não resistia a cantar diante da sua família, 

corte e mestres dos infantes157.  

Era tal a consideração que a família real tinha pelos mestres, que Francisco Bastos 

desabafa que o tratamento que os professores recebiam era diametralmente oposto ao de 

muitas outras casas de família158. O professor de latim e os demais colegas de docência 

comeram, algumas vezes, na mesa da família real, sobretudo quando esta estanciava em 

Sintra ou Mafra, o que era uma absoluta novidade na nossa monarquia159.     

A este respeito, Francisco Bastos recorda que foi D. Maria II que criou uma Mesa de 

Estado onde se podiam sentar camaristas, damas, oficiais-mores da casa real, médicos 

da câmara de sua majestade, aios e mestres dos príncipes160. 

Certa vez, num banquete com a família real, serviram ao mestre de latim bebidas 

alcoólicas, que este não podia beber. A rainha, apercebendo-se da situação, preparou e 

serviu um café ao professor!161  

Escusado será dizer que os principais mestres dos infantes foram agraciados e 

condecorados como cavaleiros da Ordem de Cristo ou de N. Senhora da Conceição, ou 

mesmo com comendas de Ordens de Cristo, Nossa Senhora da Conceição ou de Avis162.    

                                                           
153 Francisco Alberto Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, p. 7 e Novos Escritos de D. 
Pedro V,  vol. I, p. 99.  
154 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., pp. 53 e 68. 
155 Idem, p. 53, 61-63,  
156 Idem, pp. 55-56; 61-65. 
157 Idem, p. 69-70. 
158 Idem, p. 56. 
159 Idem, p. 67. 
160 Idem, p. 69. 
161 Idem, p. 64.  
162 Francisco António Martins Bastos – Breve Resumo dos Privilegios da Nobreza... pp. 245-247. 
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Quando caçavam em Mafra, era frequente os príncipes mandarem pernas de veado aos 

seus mestres163. Recorde-se que D. Pedro era o que se pode chamar “uma boa 

espingarda”, e por isso um notável caçador164. 

O príncipe real, alheio a todos os prazeres, entregou-se ao estudo das letras, ciências e 

belas-artes165, até ter ascendido ao trono. Como já escrevemos, D. Pedro revelava 

grandes capacidades nas ciências, sobretudo na economia, na política, nas línguas, nas 

belas-letras, no desenho, na ginástica, na esgrima e na equitação. Era um fervoroso 

cultor das letras clássicas, “manejando o grego e o latim com perfeição 

consummada”166. 

 

4.2.2 O fascínio pelas letras 

D. Pedro V, desde muito cedo, cultivou as letras, a escrita e a leitura. As “veleidades 

literárias”, na expressão de Teófilo Braga, levaram o monarca a relacionar-se com 

Alexandre Herculano. O contacto com um dos nossos maiores expoentes do 

romantismo pouco ou nada auxiliou o rei na sua acção governativa, como insistia 

Teófilo Braga167. 

Ruben A. Leitão, que dedicou a este tema um estudo168, concluiu que o problema das 

relações entre Herculano e D. Pedro V, se analisadas sem “simpatias”, revela que o 

pseudo-domínio espiritual do historiador sobre o rei pertence, com tantas outras coisas, 

ao campo da lenda169. O rei nunca foi discípulo de Herculano, nem este seu mentor170.   

Aliás, não deixa de ser muito estimulante, para quem procura na História certezas 

absolutas e um sistema lógico e absoluto de causas e efeitos, que o rei, no meio de 

tantos infortúnios e um romântico por natureza, fosse o discípulo, já agora dilecto, do 

grande Alexandre Herculano. Isso explicaria em grande parte o nosso romantismo. 

Para Ruben Leitão, o rei e o historiador, pensador, escritor e poeta foram, em vários 

sentidos, personagens opostas. D. Pedro V está mais perto de nós, homens do século 

XX e XXI, à semelhança de Oliveira Martins. Herculano só podia ter oferecido ao rei o 

                                                           
163 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 60. 
164 Mendes dos Remédios – op. cit., p. XII, nota 1. O autor relata alguns episódios de caçadas de D. 
Pedro.   
165 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 90. 
166 Mendes dos Remédios – op. cit., p. XII. 
167 Teófilo Braga – op. cit., pp. 372-374. 
168 Ruben A. Leitão - D. Pedro V e Herculano. Coimbra, 1954.  
169 Idem, p. 35. 
170 Idem, p. 34. 
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passado171, que, no entanto, era no espírito do monarca fundamental para ser estudado, 

compreendido e desconstruído, na perspectiva de construir o futuro. 

O presente (senão mesmo o futuro?) era entendido por Herculano com indiferença e 

negativismo172, como bom romântico que foi. Assim, Alexandre Herculano e, já agora, 

Antero de Quental permanecem na História, enquanto D. Pedro V e Oliveira Martins 

permanecem no tempo173. Herculano retirou-se para o seu exílio, sobretudo mental, no 

Ribatejo, ao invés de D. Pedro V, que não renunciou, nem nunca poderia ter 

renunciado174 ao seu cargo e ao futuro que pretendia para o seu país. O monarca estava 

demasiado ciente das suas responsabilidades reais e governativas. Só a morte física o 

deteve. Onde Alexandre Herculano falhou, venceu D. Pedro V175.   

Por volta de 1858, o rei visitava muitas vezes Alexandre Herculano na casa da Ajuda, 

onde conversavam sobre assuntos graves, temas mais leves, contavam anedotas, 

discutiam as políticas do dia, trocavam impressões sobre letras e artes. Por vezes, o rei 

recitava versos, que lhe haviam agradado e que conhecia de cor, com a sua memória de 

Bragança176. O rei, que tinha um genuíno fascínio por História, disciplina com maior 

número de horas da sua instrução, teve assim muitas oportunidades para aprofundar essa 

matéria com o melhor interlocutor da época. Sem dúvida, o historiador admirou o rei, 

como se infere do prefácio da História de Portugal (3ª ed., 1863)177 ou do enterro do 

monarca178. Herculano escreveu acerca da morte do rei que “era como se lhe tivesse 

morrido um filho, êsse pobre rapaz que o destino condenara a ser príncipe.”179 

O interesse do rei pelas letras era muito forte, quer nas várias línguas que aprendeu,  

quer na História e Filosofia.  

D. Pedro, que foi um leitor compulsivo, sentiu algum fascínio pelos escritos de Byron, 

Walter Scott e Schiller180. Quanto à poesia, apesar de recitar versos na casa de 

Herculano e de, nos momentos de agonia, se lembrar de alguns versos do Inferno de 

Dante, o rei parece que manifestava pouca consideração por esta forma literária181.  

                                                           
171 Ibidem. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Idem, p. 54. 
175 Idem, p. 16. 
176 Bulhão Pato – Memorias, Homens Politicos, tomo II, Lisboa, 1894, Capítulo “D. Pedro V”, pp. 207, 
210-211. 
177 Ruben A. Leitão - D. Pedro V e Herculano, p. 35. 
178 Bulhão Pato – op. cit., p. 220. 
179 Júlio de Vilhena – op. cit., vol. II, p. 353. 
180 Maria Filomena Mónica - D. Pedro V, p. 45. 
181 Júlio de Vilhena – op. cit, Suplemento, p. 122. Luís Augusto Rebelo da Silva – Elogio Histórico de 
Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Pedro V, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. XXXI, escreve 
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As suas ideias sobre poesia encontram-se numa sua carta, de 5 de Fevereiro de 1852, 

dirigida a António José Viale, seu mestre de Grego, Retórica, Filosofia Racional e 

Moral e Princípios de Direito Natural, publicada por este autor no seu livro Tentativas 

Dantescas. Precedidas de uma carta de Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Pedro V de 

Saudosissima Memoria (1883)182. 

Na missiva, que é uma espécie de crítica à obra de Dante e à poesia enquanto forma 

literária o rei cai na objectividade, pragmatismo e racionalidade do seu feitio: 

 
“Leio cantos e cantos da Divina Comedia, e em grande parte não os entendo; e 
comtudo, sem que eu esteja obedecendo a um preconceito, sem que eu deva incorrer na 
accusação de vaidoso, n’essa obscuridade mesma já existe para mim um certo goso. 
Não encontro alli a obscuridade que nas lettras humanas costuma tomar-se como 
defeito; não é a obscuridade que se desvanece ao folhear um diccionario, é essa 
escuridão quasi apocalyptica, que não cede senão á triplice acção do conhecimento do 
livro, do auctor e da epocha. A epocha fez o auctor.  
(...) Admitto que a Divina Comedia não seja um livro para todos; mas o livro que é ao 
mesmo tempo uma epopéa e um drama, uma philosophia e uma historia, uma satyra e a 
mais varonil das elegias que um coração humano jamáis inspirou, é um livro para 
muitos.  
(...) O poeta é o espelho da epocha em que vive, meditativo e prophetico em umas 
epochas, voz do passado em outras; considerando, em umas, o homem pela idéa que 
n’elle habita, e n’outras enganando-se com o exterior, que um sol brilhante alumia; 
dominando a multidão e segregando-se d’ella em umas, e n’outras deixando-se levar 
pela opinião dominante.”183 
 
 

Mas, apesar de achar a poesia uma linguagem fingida, revelando sentimentos mais 

convencionais do que verdadeiros, D. Pedro escreveu um poema intitulado 

Melancolia184. Todo o poema é um rosário de desgraças: mães a quem falta o pão, filhos 

com fome, crianças orfãs, mulheres que tudo vendem para matar a fome  

                                                                                                                                                                          
que aos vinte e um anos, por preocupações ou pela s exigências de outros estudos, tinha pouca inclinação 
para a poesia, mas recuperou o seu gosto por Dante, que recitava quase de cor,  lia os dramas de Schiller e 
a poesia de Lamartine e as estrofes de Victor Hugo.     
182 António José Viale - Tentativas Dantescas. Precedidas de uma carta de Sua Majestade El-Rei o 
Senhor D. Pedro V de Saudosissima Memoria. Coimbra, 1883. Este livro é a tradução dos cinco 
primeiros Cantos do “Inferno”. A carta de D. Pedro ao seu mestre está transcrita no livro e o original 
existe na BA Ms. 54-XI-3119. 
183 Idem, pp. 10-17. 
184 O poema, encontrado nos papéis do rei, na Ajuda, foi transcrito por  Júlio de Vilhena – op. cit, vol. II, 
pp. 361-363. Este parece ser o único poema que D. Pedro V fez. Tomemos os seguintes versos como 
exemplo: 
 
 
“Oh! A fome é um cão. Foge do rico, 
E vai ladrar do indigente à porta; 
Como o cão é fiel ao desgraçado.”         
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O poema é todo ele uma narrativa de pobreza romântica que qualquer pintor da época 

(um Metrass ou um José Rodrigues) facilmente podiam materializar em cor.  

Além desta amostra poética, D. Pedro V, numa carta dirigida ao seu amigo, o visconde 

de Sarmento, quando este se achava em Coimbra, citou, por gracejo, uns versos de Os 

Lusíadas a propósito dessa cidade, revelando algum desprendimento em relação à 

poesia, enquanto forma literária185.           

 

4.2.3 Um esforçado estudante de desenho e pintura   

A educação de D. Pedro iniciou-se aos 7 anos e prolongou-se até aos 16186. Os cadernos 

caligráficos, existentes na Biblioteca da Ajuda que consultámos187 revelam, por vezes, 

alguma falta de destreza manual, sobretudo nas letras góticas utilizadas pela língua 

alemã188. Contudo, esta aspecto seria progressivamente melhorado, como se constata 

nos cadernos de Vila Viçosa. O rei, mais tarde, seria possuidor de uma caligrafia 

pequena, encadeada, inclinada para a direita e, por vezes, de difícil leitura189. A sua letra 

parece indiciar o seu aspecto pensativo e reflexivo, contrastando em absoluto com a 

letra de seu pai, D. Fernando II, de expressão solta, grande e afirmativa.  

Quase todos os cadernos escolares do príncipe, tempo de escolaridade, frequência 

registada e aproveitamento nas várias disciplinas já foram objecto de um estudo 

sistemático e aprofundado190.   

Tentemos fazer agora um breve estudo da sua frequência na disciplina de Desenho e 

Pintura. A 5 de Agosto de 1847, foi nomeado mestre desta cadeira António Manuel da 

                                                           
185 Júlio de Vilhena – op. cit, vol. II, p. 363. A carta a Sarmento é de 18 de Abril de 1851 e os versos são 
do Canto III, 120:  
 
“Estimo que tenha passado de muita saúde e se regale nos 
Saudosos campos do Mondego 
Nunca de teus olhos assás banhados, 

e que tenha visto os lugares em que esteve 
Linda Inês posta em sossêgo 

Colhendo dos seus verdes anos o doce fruto”  
 
Júlio de Vilhena julga que a utilização destes versos mostra bem que o rei não tinha “disvelado amor à 
metrificação.”   
186 Francisco Alberto Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, p. 7. 
187 BA – 54-XIII-17, n.º 13 “Traslados Caligraficos de El-Rei D. Pedro V” [Letra de Ramalho Ortigão]. 
caderno de 190x250 com 29 folhas e BA – 54-X-14, n.º 36 “N.º 1 D. Pedro Herzog v. Berganza” 
Caderno de 220x350 com 22 folhas. Caderno em letra gótica. A primeira linha é do mestre, as outras 
cópias de D. Pedro.  
188 Este aspecto seria progressivamente melhorado, como se constata nos cadernos de Alemão, que se 
encontram na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa.  
189 Vd. A este propósito, os Cadernos Íntimos de D. Pedro V existentes na Biblioteca do Paço Ducal de 
Vila Viçosa. 
190 Francisco Alberto Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, pp. 7-25. 
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Fonseca191 O professor era docente de Pintura Histórica na Academia de Belas-Artes de 

Lisboa, e por isso, teoricamente, o mais categorizado docente para o monarca. 

O Desenho ocupava um discreto lugar um pouco abaixo do meio da tabela das 

disciplinas (9.ª posição), mas mesmo assim à frente da Lógica, Direito das Gentes, 

Música, Esgrima, Dança e Direito Público. Nessa educação integral ou complementar, o 

Desenho era mais importante que a Música, a Esgrima e a Dança192.   

É possível traçar com alguma exactidão o tempo e a frequência das aulas de Desenho 

depois de 1849193.     

As aulas de Desenho referentes a 1851 e a 1853 foram dadas em Mafra, durante o 

período de férias. Segundo Francisco Fortunato Queirós, estas aulas de Verão poderiam 

ter funcionado um pouco como aulas de revisão e de actualização194.  Não partilhamos 

totalmente este ponto de vista, podendo estas  as aulas em Mafra terem sido verdadeiras 

aulas de desenho e pintura na natureza, explorando a flora e a fauna da tapada, 

determinados pontos pitorescos ou até o grande convento, onde a família real estava 

instalada. 

O exame da cadeira de Desenho e Pintura consistia numa exposição de trabalhos que D. 

Pedro e seu irmão apresentavam aos seus pais e à corte195.  

                                                           
191 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo... p. 47. 
192 Idem, pp. 11-13. Analisando a totalidade das disciplinas, constata-se que a maior duração, em termos 
de escolaridade, pertenceu à História, seguindo-se-lhe o Inglês e a Matemática. Depois, num segundo 
plano, situam-se o Latim, o Grego, o Alemão e a Filosofia. Seguiam-se o Desenho, Música, Dança, 
Retórica, Lógica, Esgrima e o Direito (das Gentes e Público).  
É possível estabelecer rigorosamente através dos Livros das Qualificações, por ordem decrescente, o 
número de aulas de várias disciplinas. Com já escrevemos, o maior número de aulas foi destinado ao 
estudo da História seguindo-se Inglês, Matemática, Latim, Filosofia, Alemão, Grego, Retórica, Desenho, 
Lógica, Direito das Gentes, Música, Esgrima, Dança e Direito Público. 
Deste modo, algumas reflexões podem ser feitas a partir destes dados objectivos: as ciências exactas eram 
representadas apenas pela Matemática; a instrução do príncipe era predominantemente humanística, com 
Grego, Latim, Retórica, História, Filosofia e Direito; as línguas vivas, Inglês e Alemão, ocupavam um 
lugar importante neste curriculum; a Música, o Desenho, a Dança e a Esgrima surgiam como elementos 
complementares de uma educação integral. 
193 Francisco Alberto Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, pp. 10-16. Segundo os Livros das 
Qualificações, entre 1849 a 1854 (não foram encontrados os anteriores a 49), as aulas de Desenho 
decorreram entre 9 de Janeiro de 1849 e 8 de Fevereiro de 1850; entre 28 de Julho de 1851 e 18 de 
Agosto de 1851 e entre 20 de Setembro de 1853 e 25 de Outubro de 1853. O tempo de escolaridade foi de 
1 ano e 1 mês, cerca de 395 dias.  
No ano de 1849, o rei teve 2 aulas de Desenho por semana e no ano seguinte 1 aula por semana. Nesse 
ano o rei tinha aulas de Desenho à 3ª e 6ª feira.    
As aulas iniciavam-se nos primeiros dias de Janeiro, a avaliação tinha lugar um pouco antes do Natal, 
seguindo-se um período de férias de duas semanas. No Carnaval e na Páscoa, existiam férias de curta 
duração. Durante as férias de Verão, que D. Pedro passava em Sintra ou Mafra, não havia uma total 
interrupção das actividades lectivas, mas tão somente o seu abrandamento, pelo que, os professores 
deslocavam-se uma vez por semana aos locais onde o príncipe veraneava.    
194 Idem, pp. 10-11. 
195 Idem, pp. 53 e 63. 
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Nos exames de 1847, foi grande o aplauso diante de “uma exposição de lindos, e bem 

desempenhados quadros”, o que levou o mestre Fonseca a expressar a sua grande 

satisfação pelo talento artístico revelado pelo príncipes D. Pedro e D. Luís196.  

No exame de 1848, no dia 24 de Dezembro, as informações foram em todas as 

disciplinas “Óptimo”. A última assinatura, dos 16 professores, é a de António Manuel 

da Fonseca, que escreve à frente “Estão assima de todo o ellogio.”197   

No ano seguinte, os exames tiveram lugar a 23 de Dezembro. Na disciplina de Desenho, 

António Manuel da Fonseca avaliou o desempenho de D. Pedro como  “Óptimo.” 198 

Nas provas de 1850, foi apresentada em Desenho e Pintura uma exposição “de lindos, e 

bem desempenhados quadros dos mesmos Senhores; não tinha expressões Antonio 

Manoel da Fonseca, para fallar do talento artistico de Seu Augusto Discipulo (...)”199 

No exame, a 22 de Dezembro de 1851, D. Pedro realizou uma exposição dos seus  

desenhos e pinturas e também, pela primeira vez, apresentou “hum ensayo de 

esculptura”200. Infelizmente, não encontrámos este ensaio de escultura, contudo este 

trabalho parece revelar indelevelmente o interesse do futuro rei pela História e Arte 

Clássicas, o mesmo é dizer, pela Grécia e Roma. 

Mas a veia literária explorada pelo príncipe em assuntos de arte não foi certamente  

estimulada por nenhum trabalho escrito do mestre Fonseca. O professor de Desenho e 

Pintura, ao contrário dos seus doutos colegas Francisco Bastos e António José Viale201, 

nunca presenteou o duque de Bragança com um trabalho teórico ou qualquer memória 

escrita sobre história da arte, história da pintura ou até um “simples” tratado de 

perspectiva ou de técnica de desenho ou de pintura.  

                                                           
196 Idem, pp. 53. 
197 BPDVV – Reservados Manuscritos - Apontamentos de D. Pedro V (Cadernos de Estudo), Doc. 1. 
198 BPDVV – Reservados Manuscritos - Apontamentos de D. Pedro V (Cadernos de Estudo), Doc. 2. 
O próprio D. Fernando II, com a sua bela caligrafia e português impecável, escreveu uma espécie de 
termo destes exames, referindo que os infantes estavam com a classificação de “Muito Bom” em 
Latinidade, Francês e Inglês, sobretudo nas traduções. Estavam também D. Pedro e D. Luís “igualmente 
adiantados” em História, Geografia, Desenho e Música. D. Fernando assina o termo com um bem 
desenhado “F.” Seguem-se algumas impressões de membros da corte, com as respectivas assinaturas: 
“Óptimo exame, demonstrando conhecimentos e applicação real” (conde de Linhares); “Óptimo em tudo 
não he pocivel melhor” (conde de Penafiel); “O melhor que se podia dezejar a todos os respeitos”; O 
melhor que he possivel”; “O melhor que se pode desejar”; “Melhor que se podia esperar”.  
199 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 63. 
200 Idem, p. 68.  
201 António José Viale ofereceu, pelo menos, dois manuscritos ao seu discípulo, o infante D. Pedro, BA 
Ms. 51-XII-56 António José Viale– Compendio Elementar da Historia da Philosophia. Offerecido A 
Sua Alteza Real O Senhor Dom Pedro Duque de Bragança Principe Real do Reino de Portugal e 
Algarves. Lisboa, 1852 e BA Ms. 51-XII-54  António José Viale - Novo Epitome da Historia de 
Portugal para uso da Real Eschola Primaria estabelecida por S. Magestade El-Rei no Palacio de 
Mafra. Lisboa, 1856.  



 240

Na verdade, não existe nenhum trabalho teórico de Fonseca na Biblioteca da Ajuda, 

entre os papéis de D. Pedro V, mas apenas uma súplica do professor202 na qual - 

evocando Domingos Sequeira e as distinções que este artista recebeu de D. Maria II -, 

julga poder receber alguma pública demonstração do real agrado de seu antigo aluno203 

(Doc. 1). Neste aspecto, Fonseca como os seus colegas professores da Academia, à 

excepção de Francisco de Assis Rodrigues, era pouco dado a questões teóricas ligadas 

às artes plásticas. A falta de interesse que os professores da Academia manifestavam 

pelas questões teóricas foi, lamentavelmente, uma constante ao longo dos tempos204. 

Para os professores de Belas-Artes, o mais importante era saber e ensinar pintura, 

escultura e arquitectura.  

As classificações de D. Pedro em Desenho e Pintura, como nas demais disciplinas, 

encontram-se nos Livros das Qualificação dos Professores205. O professor António 

Manuel de Fonseca - mestres dos dois príncipes, de S. A. R. e de S. A. S. (Sua Alteza 

Sereníssima), D. Luís, conforme a designação dos referidos livros -, tinha dois critérios 

de avaliação: “Lição” e “Conduta”. O mesmo critério existia nas  disciplinas de Música 

e Dança206.    

O primeiro registo em Desenho e Pintura é de 9 de Janeiro de 1849. Nesse dia, D. Pedro 

teve na lição  “M. boa” e conduta “idem”; já D. Luís teve em lição “sufficiente” e 

conduta “Boa”207.  

A 23 de Janeiro, D. Luís tinha um “Mediocre” na lição e na conduta um “regular”208. A 

30 de Janeiro, o panorama mudou para D. Luís, com a informação de “Boas” nos dois 

critérios. Por este tempo, D. Pedro teve sempre a classificação de “Boas”209.   

                                                           
202 BA Ms. 54-X-33 n.º 89 - Súplica de António Manuel da Fonseca, Pintor Da Real Câmara, a El-
Rei para lhe outorgar alguma demonstração pública do seu agrado, embora não tenha o 
merecimento artístico de Domingos António de Sequeira, s.l, s.d. [deve ser por altura do casamento de 
D. Pedro V, 18 de Maio de 1858] e 2 Documentos Anexos. 
203 Idem, fl. 1v.º-2. 
204 Vd. Varela Aldemira –  A Pintura na Teoria e na Prática. Lisboa, 1961, pp. 10-12 
205 BPDVV – Reservados Manuscritos – Livros das Qualificação dos Professores (1849) , de 10 de 
Janeiro 1849 a 30 de Janeiro de 1851; Livros das Qualificação dos Professores (1851-1853) , 
30 de Janeiro 1851 a 30 de Abril de 1853 e Livros das Qualificação dos Professores (1853-1855) , 
2 de Maio 1853 a 2 de Julho de 1855. 
206 Por vezes, Fonseca atribuía apenas uma classificação aos dois critérios. Os critérios de avaliação eram 
em maior número nas restantes disciplinas: em Línguas (Latim Grego e Inglês), os critérios eram Tema, 
Tradução, Análise, Gramática e Conduta; no Latim, somavam-se ainda a Medição, Princípios e Arte. Em 
Retórica e História, os critérios eram: Lição, Tradução, Extracto e Conduta. 
207 BPDVV – Reservados Manuscritos – Livros das Qualificação dos Professores (1849), fl. [1.] 
208 Idem, fl. [2 v.º] 
209 Idem, fl. [3 v.º]  
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A 2 de Outubro desse ano de 1849, D. Pedro teve duas classificações de “Óptimo” na 

lição e na conduta210. Durante esse ano, as lições do príncipe real foram quase sempre 

classificadas de boas e a conduta muito boa. 

Em 5 de Outubro desse ano, S. A. S. D. João juntou-se aos dois irmãos nas aulas do 

mestre Fonseca211. 

Talvez devido às curtas férias de Natal, o mês de Janeiro de 1850 foi algo complicado 

para os três irmãos na cadeira de Desenho e Pintura. No dia 12, D. Pedro só teve uma 

classificação de “menos mal”; D. Luís “pouca aplicação e D. João “sofrivel”212. O 

panorama melhorou um pouco na aula seguinte, no dia 29, com a classificação de 

“Bem”, para D. Pedro, D. Luís, “Bom” e D. João “Muito Bom”213. As razões para esta 

mudança não se conhecem: provavelmente, o mestre ameaçou contar o sucedido e os 

príncipes reconsideraram a sua postura e pediram-lhe desculpa ou levaram um 

repreensão de Carreira ou da própria mãe.         

Nos anos de 1851 e 1853, D. Pedro teve poucas lições de Desenho214. Por esta altura, o 

príncipe real deveria estar farto do mestre Fonseca, como revela numa carta de 12 de 

Abril de 1851, como iremos ver. Entre os anos de 1853  e 1855, não se encontram lições 

de Desenho e Pintura dadas a  D. Pedro215. As aulas de Desenho do príncipe real foram, 

com toda a certeza, de 1847, nomeação do professor Fonseca, até 1851. No Natal desse 

ano, houve exame, com a habitual exposição de desenhos e pinturas e a apresentação do 

ensaio de escultura, que pode ter sido uma espécie de tese de licenciatura nesta 

disciplina, ordenada pelo professor ou um trabalho realizado por sua iniciativa. 

As boas classificações dadas por António Manuel da Fonseca a D. Pedro e aos restantes 

infantes é ainda mais relevante, porquanto os parâmetros do professor revelavam-se 

muito mais rígidos, como se infere pelas informações com que registava os seus alunos 

da Academia de Belas-Artes de Lisboa. No entanto, é de admitir que o professor tivesse 

sido muito mais condescendente com os infantes216. Por outro lado, não nos podemos 

                                                           
210 Idem fl. [20]  
211 Idem, fl. [20 v.º] 
212 Idem, registo de 12 de Janeiro de 1850. Em virtudes destes livros não estarem paginados, optámos por, 
a partir deste momento, identificar as páginas pelas datas dos respectivos registos.      
213 Idem, registo de 29 de Janeiro de 1850. 
214 BPDVV – Reservados Manuscritos – Livros das Qualificação dos Professores (1851-1853). Eram 
alunos de Fonseca, D. Pedro, D. Luís, D. João e D. Mariana (com boas classificações). 
215 BPDVV – Reservados Manuscritos – Livros das Qualificação dos Professores (1853-1855) 
216 O professor Fonseca era um homem muito rigoroso em termos de comportamento, como revelam os 
seus registos na Academia de Belas-Artes de Lisboa. O discípulo D. Pedro de Alcântara, entre 20 de 
Março a 20 de Abril de 1849  teve um comportamento “bom”, excepção feita para um “suficiente”, tendo 
tido quase sempre um comportamento correcto, vd. Francisco Alberto Fortunato Queirós - A Educação 
de D. Pedro V, p. 24. Tal situação não é de estranhar, pois o príncipe real, como o seu irmão D. Luís, 
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esquecer que os príncipes eram filhos de uma bom desenhador e óptimo gravador, que, 

naturalmente, incentivava os seus filhos no domínio das artes plásticas. 

Nos exames, facilmente adivinhamos o interesse demonstrado e as críticas construtivas 

do pai dos príncipes diante da exposição dos trabalhos de desenho e de pintura de D. 

Pedro e de D. Luís. Naturalmente, o marido de D. Maria II trocaria opiniões educadas 

com o professor Fonseca sobre os adiantamentos no desenho e na pintura. Por outro 

lado, o mestre mostrar-se-ia orgulhoso dos trabalhos dos seus alunos e receberia os 

respectivos elogios à acção docente.       

Mas D. Pedro, além de ter um feitio “aflitivo” e da sua “paixão por se atormentar”, tinha 

também um traço “satírico.”217  Esse seu traço é particularmente visível nas cartas que 

dirigiu ao seu bom amigo, o barão de Sarmento, ajudante-de-campo de seu pai, e mais 

tarde visconde (em 1855) e conde (em1862) do mesmo nome218. 

Em algumas dessas missivas, principalmente de 1850, o príncipe real revela mais do 

que uma notável veia satírica, um espírito fantasista muito expressivo. D. Pedro começa 

por descrever algumas pessoas chatas da corte como “aventesmas”219 que se vão 

sucedendo umas às outras220. Presumimos que a ousadia do príncipe real, mais do que 

estruturalmente satírica, é um reflexo das poucas vezes em que foi verdadeiramente um 

jovem de 13 anos: irreverente, brincalhão, “trocista, garoto e irónico”221.  

As “aventesmas”  eram uma galeria de senhoras, homens e até um padre de Sintra que 

pertenciam ou conviviam na corte. Também alguns os mestres do príncipe real não 

escaparam a esta estranha espécie. Um tal Fonseca, que deve ser o mestre da cadeira de 

Desenho e Pintura, foi brindado com uma a seguinte observação: 

 

“O Fonseca anda não aterrador mas aterrado, cousa na verdade muito seccante.”222 

                                                                                                                                                                          
eram alunos extraordinariamente bem comportados e educados, não estivesse o visconde da Carreira por 
perto ou pior, a própria mãe a espreitar por uma qualquer fechadura.  
217 Júlio de Vilhena – op. cit., vol. II, p. 343. 
218 Francisco Alberto Fortunato Queirós – Epistolário de D. Pedro V: cartas para o visconde de 
Sarmento, António José d’Ávila e outros. Lisboa, 1983. 
219 Aventesma é o mesmo que abantesma, é sinónimo de fantasma, espectro; aparição terrificante; em 
termos figurativos, é um indivíduo ou coisa que causa susto ou que, pelo seu aspecto, é desagradável ou 
repugnante. Etimologicamente, deriva do grego e do latim phantasma, dando origem a pantasma ou 
patesma e desta para abantesma e aventesma. Vd. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tomo I, 
pp. 10 e 460.      
220 Júlio de Vilhena – op. cit., vol. II, pp. 319-323. 
221 Idem, vol. II, p. 319. Júlio Vilhena escreve acerca de D. Pedro: “É trocista, garoto, irónico; uma forma 
simpática do gaiato popular.”  
222 Francisco Alberto Fortunato Queirós – Epistolário de D. Pedro V... p. 77. A carta tem o número 23, 
sendo datada de Lisboa, 12 de Abril de 1851.  
Francisco Bastos abre o grupo dos mestres “aventesmas” 
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A observação de D. Pedro em relação a Fonseca é uma espécie de pequena vingança: o 

aterrador mestre andava, por esse tempo, aterrado! Provavelmente, o adjectivo do 

professor pode indiciar alguma antipatia do aluno ou pouco jeito e interesse do príncipe 

real pelas lições aborrecidas de Desenho e Pintura. Mas a frase cómica pode também 

exprimir alguma solidariedade do príncipe para com os irmãos, pois, por esse tempo, as 

aulas de D. Pedro eram cada vez mais raras. 

É curiosa a utilização da palavra secante que pode ter o sentido de “inoportuno” e de 

“indivíduo maçador”, mas que também pode ser um desabafo humorístico sobre as 

drogas que se misturavam nas tintas para as fazer secar...223  

Mesmo assim, Fonseca foi aparentemente o professor mais poupado224. 

“D. Pedro Protector dos Desvalidos contra o poder malefico das Aventesmas”, como se 

auto-retratou humoristicamente numa carta para Sarmento225, habitou a estranha 

paisagem de Sintra repleta destes estranhos seres.          

 

4.2.4 Um príncipe em Sintra, entre rochedos e “aventesmas” 

As “aventesmas” surgem pela primeira numa carta dirigida ao barão de Sarmento, 

remetida de Sintra em 11 de Junho de 1848226. 

D. Pedro e o mano D. Luís descobriram em Sintra alguns dos locais onde se reuniam 

essas criaturas no próprio palácio de Pena e num grande número de covas espalhadas 

pela serra, junto à Pena, disseminados por toda a serra e na quinta de Seteais. Escreve o 

príncipe real: 

 
“Por esta minha succinta narração vê que a serra de Cintra é muito fertil em 
curiosidades d’esta natureza.”227      
 

                                                                                                                                                                          
“Cá esteve hoje o velhinho Bastos que todo embebido nos seus trabalhos archeologicos e sepultado nas 
vastas regiões alfarrabinas e tabacaes, tem descoberto cousas que espantam. Achou que D. Betusca filha 
d’um imperador cujo nome escangalha os queixos, era aia não sei já de que rainha.” Algumas linhas à 
frente: “Mister Graveley  sempre anda aterrado, espalhando quantos boatos falsos lhe encaixam nos 
cascos.”   
223 Francisco de Assis Rodrigues – Diccionario Technico e Historico. Lisboa, 1876, p. 339. 
224 Francisco Alberto Fortunato Queirós – Epistolário de D. Pedro V... p. 76. Carta número 22, datada de 
Lisboa, 10 de Abril de 1851. Os alvos principais de D. Pedro foram, sem dúvida, Bastos e Graveley, em 
virtude de terem sido promovidos, numa carta imediatamente anterior, a oficiais do exército: 
“Francisco Antonio Martins Bastos. Coronel d’Artilheria Reformado Chefe d’Estado Maior. General 
Interino”; “Carlos Milton Graveley. Tenente de Veterano”!  
Se os mestres imaginassem os títulos e os desabafos do príncipe...  
225 Idem, p. 74. Carta número 20, datada de Mafra, 30 de Agosto de 1850.  
226 Idem, pp. 68-69. Carta número 15, datada de Sintra, 11 de Junho de 1850.  
227 Idem, p. 68. 
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A serra, com os seus buracos, covas e rochedos, incendiaram a imaginação do rapaz de 

13 anos. As irregularidades do terreno eram uma espécie tampas e de cenário fantástico 

para tantas aventesmas, que os príncipes nas suas expedições julgaram encontrar. 

A mesma Sintra, num registo mais sério, impressionava D. Pedro: 

 
“Um profunda tristeza se apodéra de mim todas as vezes que me lembro que na 3ª feira 
proxima futura, hei-de experimentar a magoa, ou para melhor dizer a margura de ter de  
passar ao crepusculo (por que d’aqui partimos ás 5 horas) diante do portão do famoso 
Ramalhão. Tanto maior é a minha magoa, que hotem fui passear a Bemfica! (...) Andei 
por alamedas sombrias e melancolicas (que ao proprio Satanz mettem asco) povoadas 
de borboletas; não creia que são diurnas! são nocturnas e do genero geometra que ainda 
são mais aventesmicas. Andei por pomares de fructa de côrno, chamo-lhe de chavelho, 
por que nem um pêra havia madura; apenas havia uns damasquitos mesquinhos e 
laranjas; as que tinham algum suco eram azedas, e as dôces eram seccas como palha. 
Todo o suco d’estas desgraçadas arvores alimenta a nefanda camada das 
Aventesmas!!!!!!!!”228      
 
 
O príncipe D. Pedro parece que não apreciava Sintra, ao passar no crepúsculo - a hora 

romântica por excelência  - pelo Ramalhão. Talvez a paisagem de Sintra, demasiado 

densa e misteriosa, fosse algo ameaçadora para o jovem que preferia a paisagem de 

Benfica, com as suas “alamedas sombrias e melancolicas” que assustavam o próprio 

Satanás.   

Quase um ano após este desabafo, o príncipe queixa-se de ir andando “com alguma 

gosma e soffrendo os effeitos da agua de Cintra.”229  

Sintra parece que servia para que não se assasse, pois era excessivo o calor de Lisboa 

durante o Verão230. D. Pedro nunca foi um grande apreciador do espaço sintrense, 

preferindo, por exemplo, Mafra, onde podia andar a cavalo e sobretudo caçar na sua 

famosa Tapada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Idem, pp. 70-71. Carta número 17, dirigida ao barão de Sarmento, datada de Lisboa, 29 de Junho de 
1850. 
229 Idem, p. 81. Carta número 31, dirigida ao barão de Sarmento, datada de Sintra, 5 de Junho de 1851. 
230 Júlio de Vilhena – op. cit., vol. II, p. 318. Carta dirigida a Sarmento, datada de Lisboa, 17 de Julho de 
1845. 
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4.3 D. Pedro e as artes plásticas  

 

O perfil caracterológico de D. Pedro revelava-se mais do domínio da paixão intelectual, 

aos raciocínios, das teorias e ideias, do que dos interesses sensoriais e da emotividade, 

campo, por excelência, da produção e da fruição das artes plásticas.  

D. Pedro V, não obstante a educação artística, mais informal, que recebeu de seu pai e 

de António Manuel da Fonseca, sempre preferiu as letras e, dentro destas, a História, a 

Política, a Economia e as Línguas Modernas e Clássicas. Além da propensão para essas 

áreas, o príncipe, como espírito prático e pragmático que era, cultivou-as vivamente, 

pois eram as ferramentas essenciais para um bom e moderno monarca.  

O interesse que, por vezes, manifesta pelas questões estéticas e pelas artes plásticas 

(desenho, pintura, escultura, arquitectura e até design) merece ser estudado e 

aprofundado, nem que mais não seja para um melhor entendimento da sua complexa 

personalidade.  

 

4.3.1 Alguns quadros nos aposentos do rei  

São escassas as informações sobre os quadros ou outras obras que o rei D. Pedro 

possuía nos seus aposentos. Ao contrário do que se conhece de seu pai, artista e grande 

coleccionador, o rei parece revela alguma indiferença pelas obras de arte. Aliás, nos 

seus escritos, detecta-se a pouca atenção dada aos aspectos e ambientes decorativos231. 

Sabemos que, no quarto das lições de D. Pedro V, existiam duas pinturas, uma de Cristo 

Crucificado e a outra da sua Virgem Mãe, mandadas colocar por seus pais232.  

Segundo Francisco Bastos, D. Pedro era devoto das Chagas de Cristo, como tinham sido  

João VI e D. João II. Como devoto que era, D. Pedro V tinha no seu gabinete um 

quadro com o Divino Salvador Crucificado233.  

Quando o professor Francisco Bastos, logo no início do livro da sua autoria, apresenta o 

monarca como um verdadeiro crente católico e animado de uma determinada devoção, 

está a perpetuar um uso antigo que realçava a fidelidade dos reis portugueses à religião. 

                                                           
231 Francisco Fortunato Queirós – Novos Escritos de D. Pedro V, Volume I, p. 28.   
232 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 42 
233 Idem, p. 3. Actualmente, a festa das Cinco Chagas de Cristo comemora-se a 7 de Fevereiro. O seu 
bisavô foi aclamado a 6 de Fevereiro de 1818, tendo os papas colocado, para Portugal, esse dia como a 
festa das Chagas de Cristo, que até então se celebrava na primeira sexta-feira da Quaresma. O Príncipe 
Perfeito consagrava o mais profundo respeito e veneração às Chagas de Cristo, como se lê na sua 
Crónica.  
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A lembrança da mesma devoção do bisavô, antepassado directo do rei, e do notável D. 

João II, devem fazer parte da mesma postura panegírica. 

Segundo o mesmo Francisco Bastos, quando subiu ao trono, a primeira coisa que o rei 

fez foi mandar colocar no seu gabinete o devoto quadro de Cristo Crucificado, da sala 

das lições234, e um quadro da Virgem235.  Este último era, muito provavelmente, o 

mesmo que estava anteriormente no quarto das lições do príncipe real D. Pedro e do seu 

irmão D. Luís. 

Após o casamento, D. Pedro tinha no seu quarto, sobre um canapé, um pequeno quadro 

da Sagrada Família de Ittenbach, que foi oferecido a D. Estefânia por seu pai, o 

príncipe Carlos António de Hohenzollern-Sigmarigen236. 

Estas parecem ter sido as mais importantes obras, com as quais D. Pedro V conviveu 

permanentemente no seu palácio. Os dois primeiros quadros eram para o rei símbolos 

de devoção e, certamente, uma recordação de seus pais, sobretudo da sua falecida mãe. 

Na realidade, ambas as obras funcionavam num restrito campo iconográfico e 

devocional. Não conhecemos as obras em questão, facilmente podemos imaginar o seu 

aspecto. Eram com toda a certeza pinturas do século XVII-XVIII, na melhor tradição 

portuguesa e tridentina. E possivelmente os seus pintores eram anónimos. 

Pelos dados que possuímos acerca destas duas obras, podemos concluir que a pintura 

para D. Pedro V era primordialmente um veículo devocional, contido, honesto e 

silencioso, em vez de uma produção plástica de grande impacte visual e decorativo. 

 

4.3.2 As visitas de estudo 

Quase todas as reflexões que D. Pedro fez sobre as artes plásticas e sobre estética 

encontram-se nos apontamentos que escreveu no decurso das várias visitas que fez. 

As visitas do príncipe real faziam parte da educação pensada e estruturada pelos seus 

pais. Estas visitas - que não eram férias nem espaços para descanso ou para prazeres 

mundanos -, continham um inequívoco sentido pedagógico, sendo, na realidade, 

verdadeiras visitas de estudo e de trabalho.  

Para o feitio pragmático do príncipe real D. Pedro, futuro rei de Portugal, o objectivo 

das visitas encaixava na perfeição. Através delas, podia conhecer o país e grande parte 

da Europa, contactar com realidades diferentes e muito mais modernas, conviver com 

                                                           
234 Idem, p. 177. 
235 Idem, p. 102. 
236 Júlio de Vilhena – Cartas Inéditas da Rainha D. Estefânia. Coimbra, 1922, p. 113. Carta XVI da 
rainha D. Estefãnia a sua mãe, datada de Lisboa, 17 de Junho de 1858.  
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vários monarcas seus parentes, estabelecer múltiplas relações. Nas viagens, o príncipe 

viu, observou, questionou, comparou e, sobretudo, pensou e imaginou soluções para 

Portugal. Neste aspecto, foi um monarca verdadeiramente do seu tempo.  

Tudo o que D. Pedro escreveu nos diários das viagens ao estrangeiro são projectos que 

queria pôr em prática em Portugal237. Esses registos são os resumos de tudo quanto 

aprendera  e de tudo o que vira238. D. Pedro estudava, escrevia e indagava, ao contrário 

do mano Luís que habitualmente adormecia ou se ia divertir para os teatros239.    

D. Pedro realizou três grandes viagens, sempre acompanhado por D. Luís, antes de subir 

ao trono, a 16 de Setembro de 1855.  

A primeira foi em território nacional, entre 15 de Abril e 2 de Junho de 1852, integrado 

numa grande comitiva com os monarcas seus progenitores. A visita contemplou o litoral 

centro e norte até ao Gerez e Viana do Castelo240  A parte, já nessa época, mais rica e 

desenvolvida do país foi precisamente a escolhida para a viagem régia.   

Segundo o próprio D. Pedro, a rainha realizava a viagem  a “parte das provincias ao 

norte de Lisboa para ver os povos e conhecer as suas necessidades e examinar quaes os 

melhoramentos de que podesse resultar maior utilidade para o paiz.”241        

Apesar da explicação oficial, julgamos igualmente que a viagem dos monarcas teve 

propósitos evidentes de propaganda da rainha e da família real e que se inseriu ainda 

numa preocupação de pacificação do país.  

Além de D. Maria II, D. Fernando, D. Pedro e D. Luís, as pessoas mais importantes da 

comitiva eram o mordomo-mor, duque de Saldanha; a dama de honor, D. Maria das 

Dores de Sousa Coutinho; o aio dos príncipes, visconde da Carreira; o camarista, Tomás 

de Melo Breyner; os ajudantes das ordens de D. Fernando II, barões de Sarmento e da 

                                                           
237 Ruben A. Leitão - D. Pedro V. Um Homem e um Rei, p. 88. 
238 Idem, p. 92. 
239 Ibidem. 
240 Francisco Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, p. 26. Na p. 27, encontra-se um útil mapa 
desta viagem de 1852. Vd. igualmente Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, pp. 1-4, o “Itinerário da 
Viagem”.  
No itinerário que indicamos tivemos em atenção estas duas fontes.  Na viagem a comitiva real visitou as 
principais vilas e cidades da faixa vertical do país. Partindo de Lisboa de barco até Vila Franca de Xira, a 
família real continuou o restante percurso por terra: Ota, Caldas da Rainha, Alfeizerão, Alcobaça, 
Aljubarrota, Batalha, Leiria, Pombal, Soure, Condeixa, Coimbra, Mealhada, Buçaco, Águeda, Albergaria-
a-Velha, Oliveira de Azeméis, Carvalhos, Vila Nova de Gaia, Porto, Castelo da Maia, Braga, Santuário 
do Bom Jesus, Barcelos, Viana do Castelo, Geres, Viana do Castelo, Barcelos, Braga, Guimarães, Santo 
Tirso, Porto, Carvalhos, Vila da Feira, Ovar, Aveiro, Cantanhede, Montemor-o-Velho, Figueira da Foz, 
Verride, Marinha Grande, Nazaré, S. Martinho do Porto, Caldas da Rainha, Óbidos, Mafra e Lisboa. 
241 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, pp. 4-5. 
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Foz; o médico do rei, Frederico Kessler, e o estribeiro menor, António Severino 

Alves242.     

A falta de boas estradas parecia ser, desde logo, um problema para a comitiva. Talvez os 

problemas de mobilidade dentro de Portugal, experimentados por todos nessa viagem, 

possam ter levado o príncipe a interessar-se, no futuro, por uma das suas maiores 

paixões: a das comunicações viárias e, principalmente, ferroviárias, entre os vários 

pontos do país e as ligações à Europa, através da vizinha Espanha243.    

A segunda viagem foi efectuada ao estrangeiro, entre 28 de Maio e 17 de Setembro de  

1854, tendo visitado a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Prússia e Áustria. Acompanharam o 

príncipe real, entre outros, o seu irmão D. Luís, o duque da Terceira, o visconde da 

Carreira, o barão de Sarmento, D. Francisco de Melo, filho do marquês de Ficalho, e 

Filipe Folque244. Viajou de barco para Southampton e dali dirigiu-se para Londres, onde 

esteve um mês. A visita a Inglaterra era perfeitamente justificada pelos laços familiares 

com a casa real inglesa, através de D. Fernando II, primo direito do marido da rainha 

Vitória, o príncipe Alberto, a quem D. Pedro, por respeito e deferência, trata por tio245.  

De seguida, embarcou para a Bélgica e visitou a Holanda, Alemanha e a Áustria246.  

D. Pedro tinha a intenção de visitar Paris, mas como grassava na cidade a cólera-

morbus, desistiu da ideia. Visitou Napoleão III em Bolonha, passando depois para 

Ostende, de onde se dirigiu a Osborne, onde esteve com a rainha Vitória. De Osborne 

regressou, por barco, a Lisboa.  

Durante esta grande viagem, o príncipe enriqueceu a sua aprendizagem, em contacto 

directo com o património artístico, instituições culturais, quartéis, fábricas, etc., fazendo 

a sua comparação com a realidade portuguesa e propondo novas medidas247.           

A terceira grande viagem foi igualmente ao estrangeiro, entre 20 de Maio e 14 de 

Agosto de 1855, durante a qual visitou a França, Itália, Suíça, Bélgica e Inglaterra248.  

                                                           
242 Idem, p. 5.  
243 Francisco Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, pp. 26-27. Na p. 27 encontra-se o mapa 
da viagem em Portugal.  
244 Idem, p. 26. Vd. Sobre as duas viagens ao estrangeiro em 1854 e 1855, Maria Filomena Mónica – D. 
Pedro V, pp. 57-78.  
245 Na carta de D. Pedro ao príncipe Alberto, datada Lisboa, 27 de Outubro de 1855, termina da seguinte 
forma: “ Seu afeiçoado sobrinho ou primo – aquilo que preferir.” (Maria Filomena Mónica - 
Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 57) Numa outra carta de Lisboa, 
de 16 de Janeiro de 1856 termina: “Seu... sobrinho ou primo – como preferir – anteriormente chamado O 
Cruel, mas que podia ser agora denominado O Fastidioso.” (idem, p. 93) 
246 Depois de ter visitado Bruxelas, dirigiu-se para Gand, Bruges, Liège, Lovaina, Namur, Anvers, 
Roterdão, Haia, Amesterdão, Leyde, Düsseldorf, Berlim e Gotha (a terra natal de seu pai), Praga, e Viena.  
247 Francisco Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, pp. 26 e 28. Na página 29, em baixo, 
encontra-se o mapa com o percurso da viagem de 1854. 
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Nessa viagem acompanharam D. Pedro e o seu irmão, o visconde de Carreira; Filipe 

Folque, seu mestre de matemática; o duque da Terveira, seu estribeiro-mor; o barão de 

Sarmento, ajudante de campo de D. Fernando II; Francisco de Melo e os dois criados 

particulares, José Maria Lobo e Francisco Greschey, entre outras pessoas ao seu serviço. 

Como médico acompanhou D. Pedro na viagem o Dr.  Bernardino António Gomes, por 

Francisco Elias da Silveira e o Dr. Benevides estarem já muito idosos249.   

É sabido que D. Pedro pensou deslocar-se a Madrid, em 1861, mas nunca chegou a 

fazê-lo devido à sua morte prematura250.  

Num país, como Portugal, tantas vezes fechado sobre si próprio, um futuro rei tinha, 

finalmente, a oportunidade histórica de visitar, questionar e compreender o mundo 

moderno de Oitocentos. As visitas de estudo foram para o príncipe real um notável 

tirocínio sobre as responsabilidades que, mais cedo ou mais tarde, viria a protagonizar.  

Como escreveu D. Pedro: “E de mais eu não sahi de Portugal para vêr vistas, por que 

essas não nos faltam em todos os generos.”251  

 

4.4 D. Pedro e a Pintura. 

 

4.4.1 A Inglaterra, as pinturas e os desenhos dos pintores renascentistas, com a 

crítica a Rubens  

Nas várias visitas que efectuou ao estrangeiro, D. Pedro teve oportunidade de ver 

alguma da melhor pintura europeia, registando, como habitualmente, as suas 

impressões. Além de ter observado obras dos melhores mestres do Renascimento e do 

Barroco, observou igualmente trabalhos de pintores contemporâneos. 

Quando chegou a Inglaterra em 1854, foi recebido pelo seu tio, o príncipe Alberto, e 

dirigiu-se de imediato ao palácio de Buckingham, para ser recebido pela rainha Vitória. 

Após ter visitado os jardins, almoçado com a família real e consultado, na biblioteca do 

príncipe, alguns livros sobre história natural e sobre aves, o coronel Wilde levou-o o a 

ver  “a bella galeria de quadros da Escola Flamenga que a rainha possue”. Apesar de a 

                                                                                                                                                                          
248 Idem, p. 28. Na p. 29, em cima, encontra-se o mapa com o percurso da viagem de 1855. D. Pedro 
visitou Bordéus, Paris, Avinhão, Marselha, Toulon, Civitta Vechia,  Roma, Nápoles, Palermo, Génova, 
Turim, Brigue, Martigny, Lausana, Genebra, Chamonix, Basileia, Aix-la-Chapelle, Verviers, Liège, 
Bruxelas Ostende, Osborne, Lisboa.  
249 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., pp. 90-91. 
250 Francisco Fortunato Queirós – A Educação de D. Pedro V, p. 28, nota 17. 
251 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 
222. D. Pedro escreve praticamente o mesmo na p. 327: “(...) como já em outras partes deste diario disse, 
não fui viajar para vêr boas vistas (...)”      
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luz não ser a melhor, pois eram mais de 3 horas da tarde, D. Pedro teve ocasião de ver 

quadros de Rubens (um deles de grandes dimensões), de Rembrandt, de Mieris [Frans 

van Mieris, 1635-1681], de Dow [Gerrit Dou, 1613-1675], de Potter [Paulos Potter, 

1625-1654], de Van Dyck, Wouwermann [Philips Wouwerman, 1619-1668, célebre 

pelas pinturas de cavalos], etc. Nessa galeria, existiam ainda várias estátuas de Canova, 

que, por estarem cobertas, não as pôde ver. D. Pedro não formula na ocasião qualquer 

juízo de valor sobre as obras e os artistas que viu. Refere somente, com algum orgulho, 

ter visitado uma colecção que estava vedada aos “profanos.”252  

No mesmo dia, visitou o “Kiosque em Buckingham Gardens”, onde estavam algumas  

pinturas a fresco dos melhores artistas ingleses da época. D. Pedro confessa que não 

gostou nada do que viu e até não lhes achou “grande merecimento artistico”. Teve 

ocasião de ver algumas pinturas de Edwin Landseer (1802-1873), entre as quais 

destacou uma que representa um cão pequeno ao pé da cabeça de um enorme cão de 

fila253.   

No dia 5 de Junho, teve oportunidade de ver o tecto de Rubens da capela no palácio de 

Whitehall, que considerou belo e merecedor de ser analisado. Notou que algumas partes 

do tecto estavam deterioradas, mas julgou melhor permanecerem assim, diante das mãos 

“sacrílegas” dos restauradores. 

Como era habitual no príncipe, as suas descrições, mesmo artísticas, entravam no 

domínio da política: 

  

“O tecto é magnificamente pintado a oleo por Rubens, mas é desses tectos que dão a 
indicar a decadencia das monarchias. Quando se pintam os elogios dos reis, mal vae a 
monarchia. Quando se louva a abundancia, quando se exalta ás nuvens a prosperidade, 
quando formigam as lyras e os pinceis encomiasticos, muge ao longe a nuvem da 
trovoada politica.”254  
 

Mas a observação mais atenta à obra do pintor flamengo não foi entusiasta: 

 

“L’effect général de ces compositions de Rubens est grandiose; il y a de beaux 
raccourcis, des groupes d’enfants admirablemente traités, la couleur conserve son éclat; 
mais tout cela ne les délivre de certains défauts qui étaient propres au grand peintre 

                                                           
252 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, 
pp. 62-63. Mantivemos a grafia dos nomes dos artistas que D. Pedro V mencionou nos seus escritos, 
contudo colocámos entre parênteses rectos os nomes com a ortografia actual e ainda algumas 
identificações.      
253 Idem, p. 63. D. Pedro escreve que este último quadro pertencia à duquesa de Kent.   
254 Idem, p. 72. 
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d’Anvers. C’est beau, mais ce n’est pas agréable; enfim, c’est l’impression que j’en 
reçus.”255 
 

Pouco depois, refere-se aos belos frescos, com temas da Távola Redonda, no gabinete 

da rainha em Westmister Hall. Impressionou-o sobretudo a expressão de sir Lacelot 

diante do rei Artur. Observou ainda alguns frescos de mérito menor nos vestíbulos do 

edifício256. Apreciou várias belos quadros nos magníficos gabinetes do edifício (que 

possuía um sistema de ventilação, algo que fazia tanta falta a numerosas cabeças em 

Portugal, como escreveu num registo cómico), todos eles pintados por artistas ingleses. 

A temática arturiana, além de bela, era “philosofica”, com o cristianismo a eclipsar o 

paganismo, como sublinha D. Pedro, apaixonado pelos tempos medievais. Na câmara 

dos lords assinala três quadros alegóricos: Justiça, Religião e Cavalaria257.       

Na capital inglesa, visitou várias exposições de pintura. D. Pedro destacou a New 

Exhibition of painters in water colours  que viu no dia 6 de Junho. Segundo ele, a 

técnica da aguarela era típica dos ingleses, na qual não tinham rivais. De entre os vários 

pintores que expunham, salientou Corbould, [com toda a certeza Edward-Henri 

Corbould, 1815-1905] com os mais belos trabalhos258.  

Espantou-se diante das aguarelas que representavam a neve e os climas do meio dia. 

Nesta exposição, era notória a opulência inglesa, quando se pediam 315 £ por um 

trabalho de Corbould (em Portugal, segundo D. Pedro, os preços andavam pelas 20-30 

£), concluindo que sem riqueza as artes não subsistiam259.    

No British Institution, admirou quadros de Van Dyck, Rubens, Ribera, Murillo, Guido 

Reni, Guercino, etc., entre os quais distingiu um de Gerardo Dow [Gerrit Dou]260. Viu 

ainda vários trabalhos de mestres aguarelistas, que apreciou, entre os quais se contava 

Turner261.  

                                                           
255 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 34.  
256 Idem, p. 37. 
257 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854,  in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I., 
p. 73-74. 
258 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 41 e Diario da viagem de 
D. Pedro V ao estrangeiro em 1854.... p. 78. Este pintor expôs um trabalho que representava A 
Destruição dos Ídolos. Edward-Henri Corbould foi professor de desenho dos filhos da rainha Vitória.  
259 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854,  in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I., 
p. 78. 
260 Idem, p. 79.  
261 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p 42 e Diario da viagem de 
D. Pedro V ao estrangeiro em 1854,  in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I., p. 79. Além de Turner, 
viu trabalhos de Dow, Haag e Callow. As duas cenas de caça de Haag estavam na Old Exhibition of 
painters in water colours. 
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No dia 7 de Junho, visitou a Royal Academy of Arts, em Tafalgar Square, onde estavam 

expostas mais de mil obras, para ser mais preciso 1531, em diversas técnicas (óleos, 

aguarelas, miniaturas e esculturas de ingleses), entre os quais destacou algumas obras de 

Maclise [Daniel Maclise, 1806-1870], Bosse [talvez Ausgust-Hermann Bosse, 1824-

1854] Thorburn [Robert Thorburn, 1818-1885] e do português Eduardo Lobo de Moura 

(1817-1877)262.  

Num registo complementar a essa exposição, D. Pedro escreveu que os melhores 

quadros eram os de Sir Edwin Landseer, Maclise e Ward [James Ward, 1769-1859]. 

Nas miniaturas, os trabalhos de William Ross [1794-1860] e de Thorburn eram 

extraordinários. Na escultura, destacou os baixos-relevos W. Theed [William Theed, 

1804-1891]263.    

No dia 11 de Junho, visitou Hampton Court, onde se surpreendeu com a colecção de 

quadros, “une des plus riches et des plus belles qu’on puisse voir.”264 O exterior do 

palácio era “triste” e o interior “medonho”. Contudo, encerrava maravilhas da arte, com 

trabalhos de Rubens, Ticiano, Van Dyck, Correggio e de Rafael, que constituiam 

“riquezas perdidas n’aquellas gallerias escuras e melancholicas.”265 A descrição é 

impressiva nos traços e na adjectivação romântica. 

Infelizmente, o dia estava pouco luminoso para poder observar as obras-primas desta 

galeria. No entanto, D. Pedro referiu os trabalhos de Holbein, pintor da corte de 

Henrique VIII, sobretudo os seus retratos pintado no estilo “naïf” que o caracterizava266.  

De gosto e educação clássicas, o príncipe destacou, naturalmente, a escola veneziana, 

representada pelas “criações vigorosas” de Ticiano e Tintoretto e pelos trabalhos de 

Rafael. Os “preciosissimos”267 cartões deste mestre do Renascimento eram as mais 

importantes peças de toda a colecção do palácio. Únicas em toda a Europa, os trabalhos 

de Rafael impressionaram D. Pedro pela pureza do desenho e da expressão. Sempre 

muito observador, o futuro rei de Portugal lamenta os estragos que o tempo fez nos 

trabalhos do pintor de Urbino e que era necessário travar. Considera que os cartões do 

pintor italiano ganharão imenso quando o tempo fizer desaparecer as cores268.  

                                                           
262 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 87-88. Existiu ainda um outro pintor 
nascido em Riga de nome Ernst-Gotthilf Bosse, 1785-1862. 
263 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 58. 
264 Idem, p. 69. 
265 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 94. 
266 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 69. 
267 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 94. 
268 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 69. 
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No palácio de Windsor, que visita dia 14, descreve, como em Hampton Court, o carácter 

severo e triste do exterior, mas que aqui contrastava  com um interior belo e ricamente 

adornado. Reencontra as grandes salas chamadas de Rubens e de Van Dyck, que eram  

dignas de serem vistas. Somente essas salas eram quase um museu de pintura desses 

dois mestres da escola flamenga. A D. Pedro agradava muito mais a pintura de Van 

Dyck que a de Rubens. Os retratos do primeiro tinham uma certa nobreza que faltava ao 

segundo, mas que o mestre de Antuérpia compensava pelo “magnifico colorido.”269   

De passagem pela Universidade de Oxford, apreciou muitos modelos de estátuas antigas 

e uma galeria de pinturas de qualidade irregular. Mas o que mais impressionou D. Pedro 

foi ter visto nessa galeria a  preciosa colecção de desenhos de Rafael e Miguel Ângelo. 

Metade dessa colecção era de Sir Thomas Lawrence e a outra metade estava em 

Windsor. Observando os desenhos, escreve que Rafael desenhava com muita 

“franqueza” e que muitas vezes os seus desenhos assemelham-se bastante aos de Miguel 

Ângelo270.   

No dia 23 de Junho, visita o Museu Britânico e as suas várias colecções de antiguidades, 

de esculturas e a galeria de ornitologia, ciência que sempre estudou. D. Pedro teve ainda 

ocasião de observar a colecção de gravuras e desenhos originais dos grandes mestres, 

“que é riquissima, e levaria mezes a vêr.”271.  

A esse respeito, regista no seu diário um desabafo com graça, aprecia o carácter gráfico 

imprevisto das obras de Rembrandt e critica, como era costume, os trabalhos de Rubens: 

 
“Bem sei eu quem a tomára possuir! Pedi os Rembrandts por que os acho extravagantes 
e por que fazem effeito, cortam vantajosamente a monotonia da eschola italiana. Há ali 
alguns desenhos originaes de Rubens que se distinguem pela vulgaridade e pouca 
belleza das f ormas, principalmente femininas. –  Quando se vêem muitos quadros deste  
mestre, pouco a  pouco se desvanece a agradavel impressão que os primeiros produzem. 
Elle deve tudo ao colorido e nada ao desenho que é detestavel. Emfim ninguem há que 
seja perfeito; essa é a lei da natureza e por isso há de ser a melhor, não sejamos pois 
hypercriticos.”272   
    

Nos dias 24 e 25, D. Pedro foi, ele próprio, motivo de pintura. No primeiro dia, desde as 

9.15 e as 11 horas, esteve “entretido ou melhor, seccado com o pintor Winterhalter que 

                                                           
269 Idem, p. 102. 
270 Idem, p. 111. 
271 Idem, p. 142. 
272 Ibidem. 
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vinha tirar o meu retrato para a Rainha.”273 O quadro em questão é, certamente, o mais 

célebre e o melhor retrato que dele se fez274.   

No mesmo dia 24, foi a Greenwich, vendo à pressa o hospital fundado por Carlos II. O 

marido da sua antepassada D. Catarina de Bragança, como os restantes soberanos 

absolutistas, foi severamente criticado, mesmo tendo criado esse hospital real para a 

marinha: “parece incrivel que elle fizesse uma cousa com geito.”275 Nesse edifício 

visitou a galeria, onde estavam alguns bons quadros, vendo ali “um quadro do nosso 

Fonseca, que me fez muitas saudades.”276 A surpresa de encontrar um quadro do seu 

antigo professor de Desenho e Pintura no estrangeiro e a recordação das antigas aulas, 

devem ter provocado esses sentimento.     

No dia 25, D. Pedro almoçou, como era habitual, com a rainha Vitória, foi à missa na 

capela francesa e depois dirigiu-se à legação portuguesa para aí ser retratado por 

Eduardo de Moura277. 

Alguns dias depois, visitou o palácio do duque de Devonshire em Chatsworth, onde 

pôde apreciar mais quadros de mestres célebres, como Rafael, Miguel Ângelo, Ticiano, 

Correggio, Rubens, Van Dyck, Snyders [Frans Snyders, 1579-1657], Landseer, Murillo 

e Rembrandt. Apenas destes  dois últimos artistas refere quadros. Além de pintura, a 

galeria  tinha esculturas de  Canova, Thorvaldsen e Bartolini [Carlo Cinelli Lorenzo 

Bartolini, 1770-1850]278.  

O mês de Julho começou mal para D. Pedro, tudo por culpa dos retratistas. No dia 1, 

depois do almoço com a rainha, veio o pintor Moura continuar a fazer a sua “veronica”. 

No dia seguinte, domingo, depois da missa, o mesmo artista continuou o retratro; 

“Malditos retratistas!”, desespera D. Pedro no seu diário279. 

No dia 3 de Julho, despediu-se da rainha Vitória e do seu tio Alberto, que lhe haviam 

propiciado cordial hospedagem e inúmeros favores. Depois de terem passado “dias tão 

                                                           
273 Idem, p. 144. 
274 Filipa Lowndes Vicente – Viagens e Exposições: D. Pedro V na Europa do Século XIX. Lisboa, 
2003, gravura IV. Manuel Maria Bordalo Pinheiro fez uma cópia deste retrato, que se encontra no Museu 
dos Coches, vd. sobrecapa  do livro de Maria Filomena Mónica – D. Pedro V. Lisboa, 2005. O retrato  
pertence à colecção do palácio de Buckingham. 
275 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 148.  
276 Ibidem. Trata-se, com toda a certeza do retrato de Vasco da Gama. Um pormenor deste óleo encontra-
se na capa do livro de António Moreira e Alcino Pedrosa – As Grandes Datas da História de Portugal. 
Lisboa, 2004. As saudades que o príncipe sentiu devem ser sinceras, pois não era muito dado a escrever 
sentimentalismos. Assim, Fonseca deixara de ser uma das “aventesma”.  
277 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 152. 
278 Idem, p. 156. Os únicos quadros que D. Pedro refere são os de Murillo, um Belisário,  e de Rembrandt 
uma pintura de um Fariseu. 
279 Idem, pp. 175-176. 
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felizes”, D. Pedro, o mano Luís e os restantes companheiros de viagem rumaram à 

Bélgica280. 

 

4.4.2 A Bélgica entre o breve elogio a Rubens, as mulheres voluptuosas e a 

“infancia da arte”   

Como se imagina, na Bélgica, um país que D. Pedro sempre admirou e que podia ser um 

exemplo para  Portugal, viu bastante pintura. Logo em Bruxelas, visitou o Museu de 

Pinturas, no mesmo edifício do Museu de História Natural. Segundo o seu testemunho, 

estava tudo em grande desordem, porque se preparava uma exposição de artistas 

contemporâneos. Informa ainda que lhe mostraram uns Rubens, de que não gostou 

muito. Depois, D. Pedro conta um episódio francamente cómico: 

 
“O F.... de M.... esteve esthatico diante de um quadro de Jordaens, que já sabe 
representava uma Nympha. Esteve explicando ao conde Van der Burch as bellezas 
dessa produção d’arte.”281       
 

O F. de M. é, com toda a certeza,  Francisco de Melo, filho do marquês de Ficalho282, 

que, pelos vistos, ficou, no mínimo, admirado com a pujança e volúpia das mulheres do 

mestre flamengo e discípulo de Rubens. As suas figuras femininas eram quase sempre 

figuras grandes de carnes brilhantes e nacaradas. Acreditamos que possa ter havido 

mulheres assim, mesmo que nunca tenhamos visto nenhuma283.   

O filho do marquês, como quase todos os portugueses, não estava habituado a 

semelhantes imagens femininas, conhecia apenas o decoro da tradição tridentina. Talvez 

para disfarçar tal desconhecimento, Francisco de Melo começou a explicar ao conde 

belga, certamente familiarizado com essas representações, as belezas e as subtilezas da 

pintura de Jacob Jordaens. 

No dia 7 de Julho, D. Pedro e os seus companheiros visitaram dois ateliers de alguns 

artistas belgas: do escultor Gheffs [Guillaume Geefs, 1805-1883] e da sua esposa, que 

                                                           
280 Idem, p. 177. 
281 Idem, p. 186. A visita ao museu de pintura de Bruxelas aconteceu no dia 6 de Julho. Existe uma gralha 
tipográfica no diário de D. Pedro que é a de “5 de Junho”, p. 183.  
282 De seu nome completo, Francisco de Melo Breyner (1811-1884), foi o 2º conde de Mafra. Era  filho 
dos segundos condes de Ficalho. Militar condecorado nas guerras liberais, foi, em 1846, ajudante de 
campo de D. Fernando II; em 66, ajudante de campo de D. Luís e, em 1870, camarista do mesmo rei. O 
título foi-lhe concedido por D. Luís em 1870, vd. Afonso Eduardo Martins Zuquete (direcção, 
corordenação e compilação) – Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, Lisboa, 1960, p. 712.     
283 Edward Lucie-Smith – O Corpo. Imagens do Nu. Lisboa, 1982, p. 78. 
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era pintora, e do pintor Verbokhoeven [Eugéne Verboeckhoven, 1798-1881], homem 

pouco agradável, mas que pintava admiravelmente.  

Este último artista era famoso no seu tempo e o seu atelier estava repleto de tesouros 

saídos do seu pincel. Entre as obras, destacava-se uma pintura de um touro, que 

rivalizava ou excedia o de Potter. Porém, alguns dos seus retratos e pinturas de grandes 

dimensões eram pouco felizes. Verboeckhoven, por essa época, estava a tentar a 

escultura, género que, segundo D. Pedro, nunca suplantaria o seu talento pictórico.    

O futuro rei português também pensou em visitar o atelier do pintor Fraikin [Charles-

Auguste Fraikin, 1817-1893], mas os seus companheiros de viajem não estavam de 

acordo, por ele ser protestante. Por isso, escreve o seguinte desabafo: “É levar muito 

longe o fanatismo.”284 

Dois dias depois, visitou, entre outras curiosidades do palácio real de Bruxelas, a 

colecção de pintura, na qual se notavam boas pinturas de Slingeneyer [Pieter Slingeland,  

1641-1691?] e de Verboeckhoven. Por ter poucos meios, o rei da Bélgica, como 

assalariado que era do Estado, não podia exercer maior protecção às artes285.  

Em Bruges, teve ocasião de ver, na igreja de St. Sauveur, pinturas de Van Eyck, entre 

outros artistas. Segundo D. Pedro, os quadros do inventor da pintura a óleo, como todos 

os da “infancia da arte, tinham um colorido muito brilhante, mas eram muito 

desagradaveis á vista.”286 O príncipe, formado no gosto clássico, pouco ou nada podia 

entender ou tolerar da pintura do século XV. 

Em Antuérpia, deslocou-se à Academia de Belas-Artes dessa cidade, da qual Rubens 

fora presidente. A galeria de pinturas era rica em obras de Rubens, Van Dyck, Teniers 

[David Teniers II, 1610-1690], Vyt [Jan Fyt [1611-1661], entre muitos outros. Para ver 

o primeiro mestre e para justificá-lo, era imperativo uma visita a Antuérpia, cidade que 

o pintor amou e lhe foi útil, como informa D. Pedro.  

Ainda com as obras de van Eyck de Bruges no espírito, alude à rica colecção de pinturas 

da infância da arte, de grande interesse para a História da Arte, “mas que não se torna 

muito agradavel á vista.”287   

 

 

                                                           
284 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 188. 
285 Idem, p. 193. 
286 Idem, p. 203. 
287 Idem, p. 221. D. Pedro confessa no seu diário não poder ser mais extenso na descrição das vastas 
colecções da Academia de Belas-Artes por lhe faltar o respectivo catálogo.  
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Na catedral de Antuérpia, contemplou a sua maior preciosidade: os quadros que Rubens 

pintou e ofereceu a esse templo288. Pela primeira vez, e somente diante dessas obras, D. 

Pedro admira o trabalho do mestre flamengo, tantas vezes criticado ao longo da viagem. 

Formulou ainda algumas hipóteses e opiniões sobre a problemática da autoria: 

 
“Começarei observando que apezar das investigações ulteriores, ainda sou da opinião 
dos que pretendem que o quadro da Crucificação não é devido inteiramente ao pincel de 
Rubens, e principalmente os dous quadros das portas do retabulo têm um colorido 
opaco e acinsentado que não é do grande mestre. Pelo contrario o quadro da Descida da 
Cruz é uma creação sublime de Rubens, que elle executou com amore, e que é pensada 
e repassada de poesia e expressão. O colorido, o desenho e a expressão sobretudo 
mostram ali o trabalho de Rubens. As pinturas da porta desse retabulo são tambem 
inteiramente suas. Admirei sobretudo o velho Simeão transportado de alegria na 
apresentação do templo. Que expressão! E direi mais: que effeito tão magico que produz 
uma só figura! Admirei o quadro do descimento da Cruz e o Simeão; desejava te-los 
visto mais tempo, e depois não tornar a vêr quadros de Rubens, para não tornar a ter 
uma idea desfavoravel desse grande mestre.”289   
 

 

4.4.3 A Holanda e o “effeito magico” da pintura de Rembrandt   

Já na Holanda, na cidade de Haia, D. Pedro teve oportunidade de ver, no museu de 

pintura, “numerosas producções dos quasi innumeraveis artistas da tão bella eschola 

hollandeza.” Podia contemplar o brilhante colorido de Rubens; a nobreza de estilo de 

Van Dyck, a minúcia e a graça de Dou, de Mouris [deve ser Mieris], de Shalken 

[Godfried Schalcken, 1643-1706] e de Terburg [Hendrick ter Brugghen, 1588?-1629]. 

Mas, acima de tudo “a maneira extravagante e o effeito magico das producções 

selvagens de Rembrandt.”290   

Apesar do gosto clássico, a admiração pelo carácter original do mestre holandês sempre 

foi uma constante nos seus diários de viagem.  

No conjunto das obras do pintor, salientava-se naturalmente a Lição de Anatomia do 

Professor Tulp, um dos melhores quadros da galeria, na opinião de D. Pedro. Pela 

naturalidade e cuidado, este trabalho era uma excepção notável no estilo “desse grande 

artista.”291 Nele, observava-se uma coisa notável: “Rembrandt cessou ali de ser o 

Shakespeare da pintura, e já não se conhece ali Rembrandt.”292 

                                                           
 
288 Idem, p. 222. 
289 Ibidem. 
290 Idem, p. 230. 
291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
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D. Pedro não explicitou os fundamentos desta frase, contudo podemos supor que, para 

ele, o carácter narrativo e literário de muitos retratos do célebre pintor holandês estava 

ultrapassado nesse grupo de homens da ciência e da sua espantosa representação. De 

algum modo, para os olhos nem sempre muito impressionáveis de D. Pedro, o pintor 

holandês superara-se em termos artísticos. 

Na mesma galeria viu o famoso Touro de Paulus Potter, o “non plus ultra da pintura de 

gados.” Somente a falta de verniz  prejudicava o efeito original das cores:  

 
“Paulo Potter é o Raphael entre os pintores de gado, e, como elle, foi um grande 
desenhador, mas fraco colorista.”293   
 

Convenhamos que Rafael era, sem dúvida, um grande desenhador, mas daí a ter sido um 

fraco colorista, é bastante discutível. 

D. Pedro, revela que a quantidade e a qualidade das obras no museu de pintura  não lhe 

permitem descrever mais, devido à limitação de um pequeno diário294. Neste como 

noutros aspectos, a informação visual era de tal maneira assombrosa que o escritor 

compulsivo tinha de se render. 

Na cidade de Amsterdão, fez a visita obrigatória à galeria Trippenhuis no dia 16 de 

Julho. Esta galeria foi de todas a que mais lhe agradou. Tornava-se impossível, uma vez 

mais, referir tudo o que aí estava exposto. Observou a Ronda da Noite, “quadro de um 

effeito magico, que eu não vi bastante para apreciar como deve ser apreciado.”295  

Homem sempre cumpridor de todas as recomendações que lia ou que lhe faziam,  

lamentou, por falta de tempo, não ter contemplado como devia a célebre criação de 

Rembrandt.  

Na galeria, contavam-se igualmente numerosos e magníficos quadros de Weenix [Jan 

Baptist, 1621-1660/1] (com naturezas mortas), Snyders, Handknyters [talvez Adriaen 

Hanneman c. 1604-1671], Dou e Mieris. Por todas essas pinturas, “há um  valor que se 

imagina mas que não se calcula.”296  

Diante de tantas obras, percebia-se o amor e os sacrifícios que os holandeses tinham e 

fizeram pela arte, logo eles que nada pareciam amar. Podiam orgulhar-se de ter 

produzido grandes artistas e de os ter sabido apreciar em vida297.  

                                                           
293 Idem, p. 213. 
294 Ibidem. 
295 Idem, p. 246. 
296 Ibidem. 
297 Ibidem. 
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Como derradeiro registo desta visita, D. Pedro alude à colecção de gravuras de valor 

incalculável existente nessa galeria. Só de Rembrandt eram centenas e centenas de 

provas magníficas298. Com efeito, percebemos pelos diários que uma das paixões do 

príncipe real português era precisamente a gravura e os outros métodos de reprodução. 

Numa breve e rápida visita a Haarlem, viu no palácio do rei da Holanda uma colecção 

de pinturas de artistas holandeses e belgas contemporâneos (que provava que o governo 

holandês não era tão intolerante como alguns faziam crer). O “merecimento artistico” 

desta colecção era muito diminuto, destacando-se apenas duas telas representando a 

batalha de Waterloo, mas, apesar das grandes dimensões, eram pouco belas. Porém, o 

melhor quadro da colecção era um de Van Os [Paul de Vos, 1591-1678], umas flores 

pintadas, que, com graça e mestria se equivaliam às obras de Huysum [Jan van Huysum, 

1682-1749]299.    

 
 
4.4.4 A Alemanha e as boas colecções de arte 

Depois da Holanda, D. Pedro e a sua comitiva viajaram até à Alemanha, terra natal de 

seu pai e, em grande medida, a sua própria pátria, não fora D. Maria rainha de Portugal.  

No dia 20 de Julho, iniciou a viagem pelo Reno, no meio de uma paisagem “apezar de 

não ser muito bella nesse ponto, comtudo nas horas religiosas do crepusculo era relçada 

pelos ultimos raios de um sol ardente.”300  

No mesmo dia, soube que o rei da Prússia tinha adiado a partida para Munique para o 

poder receber em Berlim, pelo que abandonou imediatamente o projecto da viagem pelo 

Reno, partindo no dia seguinte para a capital301.  

No dia 21, atravessou rapidamente Düsseldorf para apanhar o comboio com direcção a 

Berlim, que lhe pareceu “grande e bonita” e onde existia a melhor escola de pintura da 

Alemanha. Lamentou não ter podido aí estar alguns dias “para poder vêr bons quadros, 

e mesmo adquirir algum.”302 

Já na capital, depois de visitar vários monumentos e edifícios importantes, como o 

arsenal militar,  percorreu o museu de Berlim no dia 26 de Julho. Após ter observado as 

antiguidades etruscas, gregas e romanas, deteve-se na colecção de calcografia e na 

galeria de pintura.  

                                                           
298 Ibidem. 
299 Idem, pp. 248-249. 
300 Idem, p. 255. 
301 Idem, p. 256. 
302 Idem, p. 257. 
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A colecção de gravura era vastíssima, com obras de Dürer, Lucas de Leyde [Lucas van 

Leyden, c. 1494-1533], Marco António [talvez Carlo Antoni, desenhador e gravador de 

buril do séc. XVIII-XIX ou Antonio da Trento (trabalhou c. 1527) também gravador 

italiano], Galtzins [Hendrinck Goltzius, 1558-1617], Rembrandt, Berghem [Claes 

Pietersz Berchem, 1620-1683], Riedinger [Johann Elias Ridinger, 1698-1767], 

Edelynck [Gérard Edelinck, 1640-1707] e Devret [muito provavelmente Simon de Vries 

ou Simon de Frisius, 1580-1629, gravador holandês]. Anexa a esta colecção, estava uma 

de desenhos “authenticos dos grandes artistas, a qual, apezar de muito interessante, se 

deve renunciar ao prazer de examinar, porque levando isso horas e horas, não se pode 

fazer em poucos minutos.”303      

Uma vez mais, D. Pedro era vítima dos horários apertadíssimos da viagem, durante a 

qual procurou ver tudo o que lhe era possível, mesmo que às vezes fosse uma 

observação rápida e bastante sumária, que não se comprazia com a correcta observação 

e fruição das artes plásticas. 

A galeria de pintura merecia o título de uma das melhores da Europa, nas palavras de D. 

Pedro. Tal facto devia-se à sua extensão e aos numerosos artistas representados. Desde 

logo, a colecção de quadros da “infância da arte” era riquíssima e interessante para “o 

artista scientifico, mas pouco agradavel aos profanos, que muitas vezes preferem as 

extravagancias de Goya aos mais acabados quadros de Dürer e van Eyck.”304 

Como se vê, o mestre espanhol devia ser algo estranho, demasiado romântico e 

dramático para o olhar tendencialmente clássico de D. Pedro. 

A colecção apresentava bons exemplares da escola italiana, com Perugino e Rafael em 

destaque, surgindo ainda as escolas bolonhesa e espanhola bem representadas. Ao invés, 

a escola holandesa era algo deficitária, contudo um dos quadros mais célebres de 

Rembrandt fazia parte do acervo: O príncipe de Gueldre ameaçando seu pai, quadro 

reproduzido numa gravura de Schmidt. Uma vez mais, D. Pedro lamenta-se:  

 
“Em geral, repito, a galleria é uma das melhores, mas não se pode descrever depois de 
uma visita de alguns minutos.”305  
 

No museu novo de Berlim, D. Pedro impressiona-se com o extraordinário valor artístico 

dos frescos de Kaulbach [Wilhelm von Kaulbach, 1804-1874]. Nos seus quadros, 

                                                           
303 Idem, p. 277. 
304 Ibidem. 
305 Ibidem.  
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estavam presentes a filosofia, um profundo estudo da fantasia humana e uma invenção 

fogosa e fantástica, que produzia um efeito belo e uma realização sublime306.         

No mesmo dia, o príncipe visitou o atelier do escultor Kiss [August Karl Eduard Kiss, 

1802-1865] e do pintor Hildebrandt [Eduard Hildebrandt, 1818-1869, artista de 

paisagens e marinhas, muitíssimo viajado], que estivera em Lisboa. O pintor era um 

artista “algum tanto maniéré, que sacrifica tudo ao effeito, muitas vezes inteiramente 

fora do natural.”307    

 
 
4.4.5 A visita ao ducado de Gotha e a compra de um quadro 

Umas das visitas mais interessantes que D. Pedro  realizou na Alemanha foi ao ducado  

natal de D. Fernando II. É curiosa a descrição da viagem até esse local, revestindo-se 

das habituais cores e da atmosfera romântica do norte da Europa: 

 
“O paiz entre Erfurt e Gotha é lindissimo, muito montuoso e coberto de arvoredo (...) 
Tinhamos andado neste dia 200 milhas pouco mais ou menos em 8 h.”308  
 
 

Depois de D. Pedro ter sido recebido pelo duque reinante, foi com este para o castelo de 

Reinhardsbrunn.  

 
“Reinhardsbrunn é um lindo sitio. Um pequeno castello gothico, situado no meio de um 
grande jardim, é dominado por grandes montanhas cobertas de pinhal, tão poeticas e 
bellas como no-las costumam affigurar as balladas allemãas. É o sitio mais apropriado 
para passar o verão, retirado e longe dessa sociedade que timbra em ser ainda mais 
recherchée e etiqueteira no campo. Tambem ali se goza do innocente e util prazer da 
caça.”309 
 
No ducado, vai às montanhas da Turíngia, de onde se avista “o mais bello panorama”.   
 
“É uma natureza selvagem mas bem aproveitada pela mão do homem. Fomos até ao 
Insels Berg, um dos pontos culminantes dessa cadeia de montanhas. Vê-se desse ponto 
perto da 4ª parte d’Allemanha.”310  
 

Durante a  descida das montanhas, “de vez em quando parávamos para admirar varios 

pontos de vista.”311 

                                                           
306 Idem, p. 278. 
307 Idem, p. 279. 
308 Idem, p. 288. 
309 Ibidem. 
310 Idem, p. 289. O passeio às montanhas ocorreu no dia 29 de Julho. 
311 Idem, p. 290. 
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A cidade, como toda a natureza no ducado de Gotha, era “muito agradavel á vista”. 

Possuía ruas largas e as casas já de si elegantes eram muito aformoseadas pelos jardins 

anexos, especialmente no tempo das flores312.  

No dia 30 de Julho D. Pedro e D. Luís foram visitar a duquesa viúva de Coburgo, tia 

dos príncipes, da qual desconheciam a existência.   

Depois da visita, foram à exposição de quadros que a associação artística de Gotha 

(Gothaischer Kunstverein) organizava todos os anos. Nela, estavam presentes pintores 

de toda a Alemanha e de outros países313. A exposição era brilhante, notando-se alguns 

quadros de grande qualidade, entre os quais avultava o de Jacobs. D. Pedro adquiriu-o 

por 6000 francos314. O quadro que comprou a Paul Emil Jacobs (1802-1866)315 tem o 

título de Mercado de Escravos (o título original é Mercado de Escravos Grego) e 

encontra-se hoje no paço ducal de Vila Viçosa316.  

A obra, extraordinariamente clássica no desenho, cor e luz com e características 

evidentes que remetem para a pintura alemã, apresenta como tema central o corpo de 

duas mulheres assaz desnudadas e de um jovem deitado. Por detrás, os donos dos 

escravos assemelham-se a figuras bíblicas. Ao fundo, observa-se uma mancha de 

árvores e, do lado esquerdo, uma vela e um navio, que aludem ao comércio de escravos.  

Como se sabe, as representações de mulheres e de jovens e o nu constituem temas 

recorrentes na iconografia romântica europeia.  

As razões para compra deste quadro permanecem enigmáticas. D. Pedro era bastante 

conservador nos gostos pictóricos e possuía nos seus aposentos quadros de temática 

religiosa. Por outro lado, sempre se sentiu algo desconfortável diante das mulheres. Era 

de um puritanismo extremo. As princesas que conheceu, durante as suas viagens 

                                                           
312 Ibidem. 
313 Idem, p. 291.  
314 Idem, p. 292. 
315Der Gothar Maler Paul Emil Jacobs (1802-1866). Ein Kunstler zwischen Klassizismus und 
Spatromantik. Gotha: Ausgabe by Gotha-Kultur, 2002. Catálogo da Exposição de 18 Agosto a 10 de 
Novemvro de 2002. Na p. 81 deste catálogo há uma entrada do quadro da responsabilidade de Anne 
Brieger-Pollak. De acordo com o catálogo da exposição de Gotha, de 1854, a tela foi uma das mais 
desejadas pelo grande público. A cena tem lugar numa praia; ao fundo, observa-se uma cidade do Médio 
Oriente. Numa tenda,  cai um raio de sol sobre duas prisioneiras gregas. A expressão do rosto da mulher  
em primeiro plano é, plasticamente, a mais interessante do quadro. Menos importante é a escrava em 
segundo plano. O rapaz adormecido  representa talvez uma vítima do vício do Médio Oriente. Ao fundo, 
dois turcos estão ocupados com a venda. Em 1855, esta pintura esteve na Exposição Universal de Paris. 
Uma cópia do quadro foi feita para o rei de Württemberg, tendo sido posteriormente vendido. Carl 
Claudel fez dele uma litografia.     
316 Mercado de Escravos – Óleo sobre tela, 1680x1860 mm. Assinado e datado: E. Jacobs, 1854. N.º de 
inventário 270, vd. José Teixeira – O Paço Ducal de Vila Viçosa sua Arquitectura e suas Colecções. 
Lisboa, 1983, p. 228. A pintura está na sala da duquesa do palácio de Vila viçosa, estando reproduzida na 
p. 227 do livro de José Teixeira.   
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europeias, jamais lhe mereceram qualquer comentário e, nas poucas ocasiões em que 

menciona o sexo feminino, fala dele com desprezo317.     

Evidentemente que o classicismo e o decoro do quadro mitigam toda a ousadia que as 

escravas nuas podiam apresentar. Por outro lado, o quadro pode ter sido comprado para 

ser oferecer a seu pai D. Fernando II, apesar de essa hipótese não transparecer nas 

páginas do diário do príncipe. Finalmente, julgamos pacífico afirmar que, ao adquirir 

este óleo, D. Pedro estava a incentivar e a homenagear a pintura de Gotha. O Mercado 

dos Escravos seria igualmente uma recordação impressiva da visita ao ducado dos seus 

antepassados paternos. 

No dia 9 de Agosto escreveu:  

 
“Acabei a minha visita a Gotha pela do atelier do pintor Jacobs, a quem eu já tinha 
comprado o quadro dos escravos. No seu atelier pouca coisa havia.”318  
 
 
4.4.6 A Áustria entre a boa pintura antiga e a moderna, pior que a da Academia de 
Lisboa 
 
No dia 16 de Agosto, em Praga, D. Pedro teve ocasião de visitar uma exposição 

permanente de quadros promovida pela sociedade artística dessa cidade. Nessa 

organização artística, alguns proprietários depositavam as suas obras para os artistas as 

poderem estudar. Os quadros antigos eram pouco interessantes, ao invés dos modernos. 

Entre estes, notavam-se duas paisagens de Heinlein [Heinrich Heinlein, 1803-1885]  e 

de Morgenstein [Christian Morgenstern, 1805-1867, dos primeiros artistas alemães a 

fazer aguarelas em plein-air], pintores de Munique, considerados na época como os 

melhores da Alemanha319.      

Na capital do Império Austríaco, D. Pedro viu, como era seu costume em todas as 

cidades onde permanecia, várias colecções de geologia, zoologia, ornitologia e 

numismática320.   

Em Viena, lamentou que os belos objectos do tesouro imperial estivessem sepultadas 

em escuros subterrâneos em vez de ornarem as salas, concluindo que “não lucra 

ninguem, e perdem as artes que vivem da comparação de recordações.”321 

                                                           
317 Maria Filomena Mónica - Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto. 
Lisboa, 2000, p. 18. 
318 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 294. 
319 Idem, p. 306. 
320 Idem, pp. 317-321. D. Pedro viu ainda uma interessante colecção de desenhos antigos pertencentes ao 
arquiduque Frederico do Tirol (p. 322)  
321 Idem, p. 317.  



 264

A galeria de pintura no palácio de Belvedere era muito rica, particularmente nas escolas 

italiana e flamenga. Nesta última, evidenciavam-se os quadros de Rubens, que 

representavam S. Francisco de Borja, considerados os melhores do mestre flamengo a 

seguir aos da catedral de Antuérpia. Como sempre, lamenta a falta de espaço no seu 

diário para descrever todas as obras da colecção322.  

Os quadros modernos pintados pelos artistas austríacos foram, para D. Pedro, “uma 

collecção muito perfeita de horrores que se não chega a egualar ás que ás vezes se vêem 

na Academia das Bellas Artes de Lisboa, por que são o non plus ultra nesse genero; 

comtudo não é muito melhor do que ellas.”323  

A impressão monótona e mesmo negativa que D. Pedro viveu diante da pintura exposta 

em Viena contrastou totalmente com tudo aquilo que encontrou na visita à Imprensa 

Imperial. O estabelecimento era de tal maneira notável que, se não o visitasse, ficaria 

para sempre arrependido. Ficou absolutamente fascinado pela tipografia, com os 

numerosos prelos a vapor e prelos hidráulicos, pelas técnicas de galvanoplastia (que 

permitia o relevo que seria lido por cegos) e pelo laboratório fotográfico. Esta técnica, 

por ser um poderoso meio de análise, revelava enormes potencialidades, como meio de 

auxílio nas ciências naturais e na anatomia, através da microscópia324. Como que por 

magia, D. Pedro começava a ficar deslumbrado com aquilo que hoje é o design de 

comunicação.  

A 30 de Agosto, em Dresden, capital da Saxónia, D. Pedro visita a galeria de pintura da 

cidade, muito possivelmente a melhor de toda a Alemanha. Os mestres que aí se 

exibiam eram Correggio, Veronese, Murillo, Rembrandt, Rubens, Weenix, Snyders e 

muitos outros. Porém, talvez mais importante que a colecção era a divulgação que se 

fazia dela, através das admiráveis litografias de Hamfstaengel. De belezas artísticas 

pintadas, nasciam outras litografadas, que ainda por cima instruíam todos aqueles que 

não podiam ver os originais325.            

Como em Viena, o príncipe real viu pintura moderna em Dresden e as críticas 

permaneceram negativas: 

 
“De caminho visitámos a exposição de quadros que nessa occasião se fazia na 
Academia de Bellas Artes, e da qual de nenhum modo viemos encantados. Havia 
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produçcões artisticas inferiores ás da Academia de Bellas Artes de Lisboa! Custa a 
acreditar? Mas é verdade.”326  
 
Definitivamente, no espírito de D. Pedro, a Academia de Lisboa era mesmo muito má e 

encontrava-se num patamar como que definindo um patamar de tal forma baixo, que era 

muito difícil descer. Podemos consolarmo-nos de algum modo, pois alguns artistas 

alemães eram piores que os nossos! 

No início de Setembro de 1854, o príncipe real e a sua comitiva, começaram a rumar a 

Inglaterra para se despedirem dos seus parentes reais e regressar a Portugal.  

 

4.4.7 A viagem de 1855: o Louvre, os clássicos e os românticos 

O objectivo primordial da viagem de 1855 foi visitar a Exposição Universal de Paris 

desse ano, depois do imenso sucesso que havia sido a célebre exposição de Londres em 

1851. A visita compreendeu além da França, Roma, Nápoles e Turim, com uma breve 

passagem pela Suiça, Bélgica e Inglaterra327. Infelizmente, os diários do príncipe 

contemplaram apenas a visita a França, desconhecendo-se o paradeiro do diário 

referente à sua estada em Itália328. Conhecem-se apenas notas dispersas relativas a essa 

viagem e algumas poucas referências feitas nas cartas dirigidas ao tio Alberto. 

D. Pedro escreveu, no início da viagem, um desabafo cómico, uma comparação 

pictórica  e uma reflexão em torno da natureza.  No dia da partida do vapor Mindelo, a 

20 de Maio, fez-se a habitual saudação da artilharia de S. Julião, “como cão que ladra, e 

não morde.”329  

No barco, “a coberta do Mindelo apresentava alguns grupos semelhantes aos do juízo 

universal de Miguel Ângelo.”330  

Durante a viagem, no dia 22, “o mar estava sossegado e sem impressão nenhuma moral 

se dobrou o famoso Cabo que era o Finis Terra dos antigos. Assim muitas vezes com a 

vista da realidade se perdem ilusões de anos. (...) Nós que estamos acostumados a ver as 

                                                           
326 Idem, p. 345.  A visita à Academia de Belas-artes de Dresden foi no dia 31 de Agosto.  
327 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855). Paris, 1970, p. 23. 
Utilizámos esta obra para a descrição e citações da viagem a França; assim, respeitámos as actualizações 
de grafia do livro de Ruben Andresen Leitão. O diário foi pela primeira vez publicado em Viagem de D 
Pedro V ao Estrangeiro em 1855, in Escritos de El-Rei D. Pedro V,  vol.  II. Coimbra, 1924, pp. 5-285.  
328 Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. II, p. 243 e Maria Filomena Mónica - Correspondência entre D. 
Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 39, nota 1. t 
329 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França..., p. 67. 
330 Ibidem.  
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maravilhas da mecânica, que vivemos no século dos interesses materiais e do carvão de 

pedra, tornamo-nos insensíveis às maravilhas da natureza.”331  

Antes de chegar a Paris, deslocou-se na cidade de Bordéus, ao respectivo museu de 

artes, nas suas palavras, pouco interessante excepção feita para “um belo quadro de 

Pedro Peregrino [Perugino] e algumas esculturas não despidas de interesse.”332 Na 

viagem, viu bastante pintura, sobretudo nas visitas que fez ao Louvre e à Exposição de 

Belas-Artes, integrada na Exposição Universal de Paris. 

 

4.4.8 No Louvre 

D. Pedro foi três vezes ao museu do Louvre, nos dias 28 de Maio, 3 e 4 de Junho333, 

escrevendo perto de 40 páginas sobre o que viu no famoso museu334. Parece que havia 

alguma urgência em visitar o museu, porquanto D. Pedro chegou a Paris dois dias antes, 

a 26 de Maio335. A pressa talvez se devesse à tradição, segundo a qual eram necessárias 

três visitas para o Louvre ser devidamente apreciado.336 Homem sempre muito metódico 

e cumpridor, D. Pedro cumpriu a tradição. No primeiro dia de vista, foi acompanhado 

pelo conde Neiuwerkerke, director dos museus imperiais. A visita, de manhã, demorou 

cerca de duas horas, tendo D. Pedro visto a galeria de pintura, as colecções de esmalte e 

de cinzelagem, os objectos históricos dos reinados de Henrique II, Henrique IV, Luís 

XIII e Napoleão I, as colecções de cosmografia e dos desenhos originais337. O futuro rei 

português começou por fazer uma espécie de apresentação do museu, ao nível da 

colecção de pintura: a galeria era a mais rica da Europa, outras existiam que podiam ter 

mais belezas, “mas nenhuma é tão igual no todo”338; faltava a todas as outras galerias a 

quantidade de obras que existiam no Louvre. A dimensão era tal que informa que se se 

colocassem todas as pinturas em fila a extensão seria de 2 ou 3 km339. D. Pedro escreve 

ainda que “Pude obter os catálogos do Museu do Louvre, e à vista deles poderei dar 

uma descrição mais exacta. Tanta coisa há que escapa numa rápida inspecção.”340 

Quanto aos catálogos, podemos colocar a hipótese da sua compra antes do início da 

visita, uma vez que o diário é omisso quanto a esse aspecto. Mas é igualmente possível 
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334 Idem, p. 152. 
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que os possa ter obtido do conde Neiuwerkerke, após a primeira visita ao Louvre.  

Seguidamente, explica que a classificação das peças do museu é a cronológica, 

separadas em escolas. Depois, elenca algumas das obras mais importantes, começando 

por Rubens e pelas “vigorosas criações” com que adulou Maria de Médicis.  

E a lista continua: o visitante observará as pinturas “tão superiormente desenhados” por 

Poussin e a séria de quadros de Lessueur [Le Sueur], representando a vida de S. Bruno; 

seguem-se algumas das “preciosas pérolas” da escola holandesa;  depois, o visitante 

certamente desejaria possuir algumas das reproduções de Ticiano e de Veronese; e daria 

de bom grado lugar no seu quarto a um retrato de Van Dyck,  a uma natureza morta de 

Weenix ou a um dos muitos e variados quadros de Rembrandt. Também existiam 

quadros de Murillo e de Velázquez, que o tempo poupou para envergonhar uma nação 

que já havia sido ponto de partida de ideias grandiosas e que brilhou pelas letras e pelas 

armas (D. Pedro sempre foi crítico em relação ao subdesenvolvimento ibérico e 

espanhol)  

Depois, começa a comparar a moderna escola francesa com a antiga e termina numa 

reflexão estética: 

 
“Que o modo da escola teatral de David não faça julgar que a antiga escola francesa é 
para desprezar. Filipe de Champaigne, Bourdon [Sébastien Bourdon, 1616-1671], 
Laicaisse [talvez Laurent La Hyre, 1605-1656 ou Gerard de Lairesse, 1640-1711, pintor 
holandês] pintaram quadros que não têm inveja dos melhores mestres italianos que se 
dão por modelo as academias. Desafio a qualquer director de Academia, que, por mais 
que leia o tratado de pintura de Rafael Mango [Mengs], por mais que se inspire nas 
gravuras dos baixos relevos antigo, únicas páginas sobre a qual se digna abaixar a sua 
fronte cingida do laurel académico, ele seja capaz de pintar e de conceber um quadro tão 
poético, tão rico de expressões e de sentimento como o quadro votivo de Filipe de 
Champaigne! – Um  belo pensamento se acha realizado no Louvre: reuniram-se numa 
vasta sala, como num pequeno templo dedicado ao bom gosto, todas as mais belas 
produções dos mestres que compõem a galeria. Nesta sala se vê Murillo ao pé de 
Rafael, Lessueur ao pé de Ticiano, Caravagio juntamente com Rubens e Van Dyck. 
Prova-se ali que o bom se acha em toda a parte, que o belo não se sujeita a regras, e que 
o sentimento dele não se estuda nos livros. Acabou o tempo de impôr opiniões nas 
ciências e nas artes e eu prefiro muito mais dizer uma asneira porque eu inventei do que 
dizê-la por que outro me obrigou a dizê-la!”341  
 

                                                                                                                                                                          
340 Ibidem. 
341 Idem, pp. 86-87. 
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O trecho é bastante interessante. D. Pedro começa por valorizar a pintura francesa 

antiga, sempre superiormente desenhada, e termina com o quadro de Champaigne.  

O quadro é, certamente, Duas monjas de Port Royal, de 1662. A pintura exibe uma 

composição extraordinariamente simples, dominada por uma grande diagonal 

ascendente, formando as duas figuras um ângulo recto entre si. A paleta é dominada 

pelos cinzentos e negros das figuras e do fundo liso das paredes, apresentando, como 

única nota dissonante, as cruzes vermelhas dos hábitos das monjas342. Na verdade, esta 

obra de Philippe de Champaigne, é um ex-voto, que materializa uma qualidade da fé e 

uma severa simplicidade que não serão observadas em toda a pintura religiosa do século 

XVII francês343. O elogio do quadro pode dever-se ao seu carácter votivo, que D. Pedro, 

como bom português, conhecia bem e que utilizava nos seus apartamentos e ao seu 

gosto pela escola francesa de pintura.  

A simpatia para com esta escola deve-se, muito provavelmente, ao desenho e ao 

colorido racional e contido e ao equilíbrio compositivo dos seus mestres, que se 

afastavam bastante das pintura de Rubens, da qual D. Pedro nunca foi entusiasta.  

Se quisermos, somos imediatamente levados a testar o príncipe na querela entre a cor e 

o desenho, Rubens e Poussin, modernos e antigos. Por tudo o que escreveu, posiciona-

se facilmente no campo deste último.  

Voltando ao Louvre, e após o elogio da pintura francesa antiga, D. Pedro remete para a 

sala consagrada à arte francesa do império, onde avultam obras de David (a intervenção 

das Sabinas e Leónidas), “imitação de tableau vivants copiado de algum vaso etrusco”, 

telas de Gros, três belos quadros de Géricault e a famosa obra de Prud’hon, A Justiça 

perseguindo o crime344. 

Depois, seguiram-se muitas salas dedicadas à escola francesa de Luís XIV e de Luís 

XV. Pontuavam quadros de Mignard [Pierre Mignar, 1612-1695], Rigaud, Watteau e 

esculturas de Bouchardon [Edme Bouchardon, 1698-1762]. D. Pedro, que vilipendiava 

o absolutismo de Luís XIV e sobretudo Luís XV345, afirma que trocaria todos aqueles 

trabalhos pelos belos quadros de caça e de cães de Deporte [Henri Horace Roland de la 

Porte, 1724-1793]. Depois da vista à galeria de pintura, D. Pedro observou as colecções 

                                                           
342 Sobre este quadro vd., por exemplo, Anthony Blunt – Arte Y Arquitectura en Francia, 1500-1700. 
Madrid, 1983, pp. 267-268.  
343 Christopher Allen – French Painting in the Golden Age. London, 2003, p. 150. 
344 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 87. 
345 Vd. Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França..., p. 106, D. Pedro escreveu acerca de 
Luís XV: “(...) tenho um ódio mortal a esse infame Rei que fez mais mal aos Reis do que toda a 
Revolução Francesa (...)”  
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calcográficas e os desenhos. Ambas eram riquíssimas e para as examinar bem seriam 

necessários vários dias. “Numa rápida vista de olhos pude apreciar unicamente a riqueza 

em objectos, e não bem os objectos mesmos.”346  

Em relação às gravuras, D. Pedro podia vê-la com muita atenção, porquanto o 

imperador Napoleão III ofereceu-lhe exemplares de todas as gravuras, cujas chapas 

originais pertenciam ao Louvre347.  

A visita ao museu continuou pelas salas onde estavam expostas as peças históricas de 

alguns monarcas franceses, detendo-se D. Pedro nalguns exemplares constituídos por 

pedras raras, lápis lazúli, jaspes e mármores, armaduras, escudos, armas e alguns 

objectos de Napoleão, como os célebres chapéu e casaco, coroa imperial e as roupas da 

sagração348.        

No espaço de duas horas, D. Pedro confessa que pôde ver tudo o que de mais notável a 

pintura havia produzido desde a época bizantina até ao início do século XIX, 

recordando muito do que lera e quase podendo ver com os seus olhos a figura de 

Napoleão349.       

Depois de ter saído do Louvre, recebeu os ministros franceses, assistiu à missa nas 

Tulherias e começou  as suas “corridas” em Paris, dirigindo-se aos Inválidos350.  

Na segunda visita ao museu, “na peregrinação nesse vasto mundo de recordações e 

belezas de arte reunido no Louvre”351, D. Pedro, munido do catálogo, percorreu as salas 

com as antiguidades etrustas, egípcias, romanas e a colecção de cerâmica352.   

No dia seguinte, na terceira e última visita, visitou o museu de esculturas e o museu 

assírio do Louvre353.  

No fim dessa digressão, D. Pedro, certamente cansado, não perde a sua imensa vontade 

de pensar e imaginar tudo o que vira: 

 

“Depois de ter percorrido as salas do Louvre, de ter passado ali uns minutos com o 
Egipto antigo, aqui com a Grécia, e com Roma, mais longe com a pintura ou com as 
ciências militares, confesso que essas ideias se confundiam na minha cabeça, mas que 
prazer não era para mim achar o fio desse Dédalo que existia em mim mesmo, e 

                                                           
346 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 87. 
347 Ibidem. Ao contrário do que D. Pedro escreveu, não foram todas as gravuras, cujas chapas pertenciam 
ao Louvre, mas uma parte desse imenso espólio. 
348 Idem, pp. 87-91. 
349 Idem, p. 91. 
350 Ibidem. 
351 Idem, p. 133. 
352 Idem, pp. 133-140. 
353 Idem, p. 146. 
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reconstruir pouco a pouco aos olhos da imaginação o quadro que os olhos do corpo já 
não viam.”354 
 

 

4.4.9 A visita à exposição de Belas-Artes 

Integrada na Exposição Universal de Paris em 1855, organizou-se uma exposição de 

Belas-Artes que D. Pedro visitou nos dias 29 de Maio e  7 de Junho355. Como sempre 

acontecia, registou as suas impressões num relatório356. Se, no Louvre, observou 

essencialmente pintura anterior ao século XIX, nesta exposição, pôde contemplar a 

produção pictórica sua contemporânea357.        

A exposição, constituída por sete ou oito mil obras de pintura e escultura, formava “um 

objecto demasiadamente complicado para se poder desembrulhar de uma só vez.”358  

D. Pedro, sempre organizado, apresenta as pinturas por países. Como bom filho de um 

alemão, declara que a França foi a grande vencedora, porque a Alemanha não 

apresentou aquilo de que era capaz e os restantes países possuíam uma diminuta 

produção artística359.    

Todos os artistas franceses vivos estavam representados, à excepção de Paul de la 

Roche [Paul Delaroche] e Ary Scheffer, este por opiniões políticas.  

Nesse imenso grupo, homenageava-se a tríade constituída por Delacroix, Ingres e Diaz  

[Diaz de la Peña]. Segundo D. Pedro, ao primeiro pintor não se podia negar o belo 

colorido e um eminente talento de composição; Ingres revelava-se um artista cheio de 

consciência e de grandes qualidades, e Diaz fazia belos esboços. 

Mas o príncipe também começa a divagar sobre estes nomes, particularmente sobre 

Delacroix: 

 
“Muitas vezes penso comigo, mas não o digo, porque as turbas fascinam-se 
demasiadamente com as reputações para se lhes poder dizer a verdade crua e nua, que 
um quadro tal como os de Mr. Delacroix seria achado muito mau se fosse a obra de 

                                                           
354 Idem, p. 152. 
355 Idem, pp. 112 e 178. 
356 D. Pedro registou as suas impressões apenas na primeira visita. Na segunda visita, na manhã de 7 de 
Junho, limitou-se a observar a pintura a óleo, escrevendo que depois da França era a Bélgica o país mais 
bem representado. Acerca desta visita escreve o príncipe “Ninguém exigirá de mim um catálogo da 
exposição, por isso cesso e passo a tratar de um outro assunto” (pp. 178-179); na tarde desse dia visitou a 
manufactura dos Gobelins. 
357 Sobre as críticas de D. Pedro V a essa exposição, vd. Francisco Fortunato Queirós – A Educação de 
D. Pedro V, pp. 59-63. O autor faz o confronto entre a crítica de D. Pedro e a de Gustave Planche na 
Revue de Deux Mondes. 
358 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 112. 
359 Ibidem. 
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algum pobre estudante. O nome, porém, salva os erros, e segundo o tamanho da tela 
aumenta o valor do nome; assim um pequeno quadro que vale 1000 francos: a moldura 
entra como 100 francos, o quadro como 400, e o nome só com 500 francos.”360    
 
 

Como se percebe, apreciava pouco Delacroix, afirmando que, por vezes, um nome valia 

tudo. Digamos que a posição face a este pintor, era idêntica àquela que tinha em relação 

a Rubens. 

Ao invés, elogia Vernet [Horace Vernet, 1789-1863] e Couture [Thomas Couture, 1815-

1879]. O primeiro, representava muito bem a natureza, ninguém o suplantando na 

pintura que fez de um soldado e de um cavalo, nos quadros Smala e Batalha de Isly361. 

O segundo, expunha o conhecido Os Romanos da Decadência, um dos mais belos 

quadros, segundo D. Pedro, que figuravam na exposição e que denunciava um estudo 

consciencioso e uma grande mestria do pincel.  

Além destes mestres, o príncipe salienta outros nomes da escola francesa: Ichman 

[Henri Lehmann, 1814-1882], Rose Bonheur [Rosa Bonheur, 1822-1899], Meissonier 

[Jean Louis Ernest Meissonier, 1815-1891], Troyon [Constant Troyon, 1810-1865], 

Dujardin [provavelmente Edward Dujardin, 1817-1889, pintor flamengo], Decamps 

[Alexandre Gabriel Decamps, 1803-1860].  

Do grupo, destacava-se a pintora Rosa Bonheur pela representação da figura feminina - 

sem a habitual fraqueza e delicadeza -, pelo toque largo e rasgado e pelo belo colorido. 

Meissonier, continuava a tradição holandesa de Dou, Mieris, Tesburg [Hendrick ter 

Brugghen] e Netscher [Caspar Netscher, 1639-1684]362. Decamps, por ser um pintor 

original, era por poucos compreendido. Os seus quadros de pequenas dimensões eram 

admiráveis363.    

D. Pedro não apreciou um imitador de Delacroix, cujo nome lhe escapou, e as imitações 

de Rafael feitas por Ingres, algumas das quais desagradaram-lhe muitíssimo364. Desta 

vez, a crítica vai para este último pintor, preferindo o original à cópia servil ou à 

imitação do estilo. 

                                                           
360 Ibidem. 
361 Ibidem. 
362 Essa crítica havia sido feita por Théophile Gautier.  
363 Idem, p. 113. D. Pedro refere que Decamps apresentou, além de pequenos quadros, dois de grandes 
dimensões: A batalha dos Cimbros e A Ronda Árabe.  
Ichman era um dos mais férteis pintores da escola francesa, recordando as suas obras os trabalhos de 
Leopold Robert [Léopold Louis Robert, 1794-1835] e imitavam a maneira de Robert Fleury [Joseph 
Nicolas Robert-Fleury, 1797-1890].  
364 Idem, pp. 113-114. O imitador de Delacroix apresentou uma extravagante Visão de Elias. O quadro de 
Ingres que mais desagradou a D. Pedro foi Édipo decifrando a Esfinge.    
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A Bélgica, um país sempre simpático aos olhos de D. Pedro - “(...) a Bélgica, posto que 

pequena, é feliz e rica. E por que não o havêmos de ser nós?”365 - apresentou uma 

exposição superior à italiana e semelhante à alemã. Na segunda vez que se deslocou à 

exposição, escreve mesmo que, depois da França, foi a Bélgica o país mais bem 

representado366. Infelizmente, nem Gallait [Louis Gallait, 1810-1887, pintor de história 

e de género] nem Wappers [Gustave Wappers ou Egidius Karel Gustaaf Wappers, 1803-

1874, o mais importante pintor romântico belga] estavam no certame. Também 

Verboeckhoven, o melhor pintor de animais, expôs apenas um quadro, que não 

correspondia ao seu talento superior. D. Pedro informa ainda que, quando em Bruxelas 

visitou o atelier deste pintor, viu muitas obras superiores.  

Na exposição de pintura alemã existiam quadros de qualidade, mas a mostra era pouco 

abrangente.   

Por sua vez, a Inglaterra que expunha quadros “de pouquíssimo merecimento”, como o 

de uma Ófelia morta na água que parecia uma menina rubicunda adormecida num 

imenso prato de espinafres. Trata-se da conhecida obra de John Everett Millais367.  

Salvava-se a pintura de Landseer, “um admirável intérprete da natureza selvagem dos 

Highlands.” As aguarelas inglesas, suplantavam todas as outras. Lewis [Charles James 

Lewis, 1830/36-1892] e Corbould apresentavam as mais belas368.     

D. Pedro não menciona outras escolas de pintura, nem gasta um linha sobre a 

participação portuguesa. Uma explicação para esta atitude talvez resida no pouco 

interesse que sentia e na pobre qualidade que achava nas artes nacionais. 

Numa carta dirigida ao tio Alberto de Inglaterra, D. Pedro interroga-se por que razão 

Winterhalter não ganhou nenhum prémio na Exposição. Segundo o príncipe, os seus 

quadros eram superiores aos do premiado Meissonier. Aparentemente irritado por tudo 

aquilo, desabafa:  

“Têm-se distribuído Legiões de Honra à larga. Ingres foi feito Grande Oficial. Mas 
também a França é um país louco, para não dizer ridículo.”369    

                                                           
365 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 218. A Bélgica, segundo a descrição de 
D. Pedro, possuía uma indústria  tão perfeita como a inglesa, com fábricas, escolas e uma agricultura 
moderníssima. Tinha igualmente caminhos de ferro, comunicações aquáticas (nós só tínhamos para 
mostrar o canal da Azambuja) e as estradas de terra, de que não se serviu; tendo as avistado ao longe, 
pareceram-lhe magníficas (pp. 217-218).   
366 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França, p. 178. 
367 Théophile Gautier também achou que o quadro parecia uma boneca numa banheira, mas uma 
observação mais próxima e cuidada revelava pormenores espantosos, vd. Laurence des Cars – The-
Raphaelites. London, 2000. D. Pedro, muito apressado viu apenas uma prato de espinafres.   
368 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França, pp. 114-115. 
369 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 69. 
Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 28 de Novembro de 1855.  
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Como se percebe, por muita “consciência”  e “grandes qualidades” que Ingres tivesse, 

era um exagero tal condecoração. 

Alguns meses depois, numa outra carta endereçada ao tio, entende-se a perplexidade 

relativamente a Winterhalter: para D. Pedro, este artista continuava a ser o melhor 

pintor vivo. Mas esta afirmação deve ser tomada com alguma cautela, pois D. Pedro 

agradecia ao tio um retrato que este lhe havia enviado. O retrato da autoria de 

Winterhalter era precisamente de Alberto e estava “muito parecido e lindamente 

pintado.”370    

Depois de ter deixado França, ao passar por Roma, D. Pedro informa o tio que viu um 

ou dois ateliers, a maior parte de artistas germânicos, que, segundo ele, eram os únicos 

que aí percebiam de pintura. Um deles vinha de Frankfurt e chamava-se, se bem se 

recordava,  Fiedel [na verdade era Bernhard Fiedler, 1816-1904, pintor de paisagens e 

desenhador, nascido em Berlim] e conseguia uns “maravilhosos efeitos de luz.”371     

 
 
4.5 D. Pedro e a escultura  
 

4.5.1 O classicismo  

Como foi habitual no século XIX, e ainda hoje é, D. Pedro referiu-se menos à escultura 

do que à pintura.  

Como no caso da pintura, também a descrição e a crítica à escultura surgem 

primordialmente nas páginas dos diários de viagens do príncipe. 

Como homem de formação clássica, D. Pedro facilmente escreve que a escultura é mais 

perene e conservadora que a pintura. Diante das esculturas do Museu Britânico e da 

Royal Academy, escreveu: 

 
“Os marmores de Parthenon, trazidos por Lord Elgin, têm belezas incalculaveis 
naquelles comparativamente toscos restos. Vê-se que dos gregos até aos nossos dias a 
esculptura não tem feito progressos alguns. Imitada uma vez a natureza não pode fazer 
progressos. E muitas das nossas invenções, quem sabe que ellas não são creações cujos 
documentos se perderam no incendio de Alexandria.”372             
 

                                                           
370 Idem, p. 113. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 18 de abril de 1856. Em vez de Winterhalter, D. 
Pedro escreve “Mr. Winter” que era  “como os Franceses lhe chamam.”  
371 Idem, p. 39. Carta dirigida ao tio, datada de Roma, 30 de Junho de 1855.  
372 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 140-141. D. Pedro escreve este texto 
no dia 23 de Junho, aquando da visita ao Museu Britânico.  
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“É preciso grande engenho para produzir cousa nova em esculptura, quando ella não se 
dedique a representar objectos historicos. O bello nu está já tão repisado desde Phidias, 
e Praxiteles até Canova, e Pradier que nem valle quasi a pena de olhar para as 
esculpturas neste genero, a não serem feitas de uma maneira extraordinaria. São restos 
do paganismo e por isso se chama Pradier o ultimo pagão. – Eu não digo isto por 
pieguice, digo-o por que é um genero que já não vai bem na nossa epocha. Quantas 
vezes se tem representado Venus e Bacchus? Mas, apezar dos seus adoradores, para que 
se hão de reproduzir sempre estas duas despreziveis deidades?”373   
 
 

Além do carácter clássico da escultura, que já estava, no essencial, inventada desde o 

tempo dos gregos, D. Pedro, sempre fascinado pela história, considera-a pagã, com se 

fosse um qualquer padre ou teólogo. Em termos morais e religiosos, atacou as esculturas 

das divindades pagãs, sobretudo o tema da beleza feminina, as Vénus e os masculinos 

Bacos374. Esses deuses deviam ser aos olhos do jovem príncipe demasiado carnais. 

Evidentemente, como bom aluno de Fonseca, considerava a escultura clássica grega 

credora de beleza incalculável, mas tendia, de certo modo, a enquadrá-la e a mitigá-la 

na decência religiosa cristã e a criticar o excesso dessas divindades que povoavam os 

museus e as galerias.  

 

4.5.2 A escultura em Portugal: o encontro com a escultura medieval 

Foi durante as vistas que o príncipe teve ocasião de ver escultura. Na viagem que fez  

em Portugal, no ano de 1852, admirou em Alcobaça os túmulos de Pedro e Inês: 

 
“São de um primorosa lavôr em pedra dura. Nelles é admiravel a variedade dos ornatos 
e das figuras allegoricas, que sendo todas differentes comtudo não destroem a symetria. 
Infelizmente estas duas primorosas peças estam num lastimoso estado de ruina, devido 
aos Franceses e subsequentemente aos nossos que parecem ter muito sangue de 
vandalos. no Museu da Academia Polythechnica do Porto encontrei eu como grande 
preciosidade uma cabecinha de uma das figuras do tumulo de D. Ignez de Castro, 
trazida de Alcobaça por um pintor que hoje lecciona na Academia das Bellas Artes de 
Lisbôa. E é de suppõr que esse fragmento não o encontrasse elle cahido. Assim vae 
tudo!”375        
 

                                                           
373 Idem, p. 88. Texto escrito no dia 7 de Junho, em Londres, na visita à Royal Academy em Trafalgar 
Square.   
374 Augusto Reis Machado – O Pensamento do Rei D. Pedro V. Lisboa, 1941, p. 59. 
375 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 13.  
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Afirma ter admirado a qualidade escultórica dos “dous mausoleus de El-rei D. Pedro I e 

de D. Ignez de Castro”376 e descreve o estado de destruição a que tinham chegado as 

obras, pela acção dos franceses e dos próprios portugueses.  

Não identifica o dito professor, mas sendo este pintor, e supondo que manteria alguma 

relação com o Porto, podemos colocar a hipótese de se tratar de Joaquim Rafael (o 

único mestre da Academia de Lisboa natural do Porto). 

Antes de admirar os mais célebres túmulos portugueses, D. Pedro viu e apreciou dentro 

da igreja “bellas imagens de santos”, sendo uma das capelas laterais “notavel pela sua 

bella esculptura em madeira.”377 O príncipe referia-se às obras dos barristas de 

Alcobaça, equivocando-se em relação ao material escultórico. Habituado, como todos 

os portugueses, a ver multidões de santos em madeira, pensou que eram do mesmo 

material. O engano era natural, porquanto as esculturas estariam certamente mais 

pintadas do que nos nossos dias. 

No Mosteiro da Batalha, D. Pedro deslumbrou-se, diante do edifício, com a “riqueza de 

esculptura”, diversidade de formas e elegância das sua belezas artísticas378.            

No mesmo mosteiro, observou  o “magnifico tumulo de pedra, todo recamado dos mais 

lindos ornatos” de D. João I. Também o de D. Filipa era muito bem lavrado. Os 

restantes túmulos dos descendentes deste casal eram de “menor grandeza e menos 

primoroso lavôr.”379   

Do mesmo modo, as Capelas Imperfeitas apresentavam magnificas esculturas380. Neste 

caso, referia-se à decoração escultórica das capelas, com destaque para o grande portal 

de Mateus Fernandes.  

Em Pombal, na igreja matriz, junto ao castelo, D. Pedro admirou-se com o primor da 

arte no edifício, com as capelas em mármores italianos e com os ornatos que lembravam 

as lojas de Rafael. E deplorou, obviamente, o estado de ruína do edifício, registando que 

as “bellissima estatuas” jaziam sem cabeças e sem braços, no meio das silvas e das 

ervas dos montes. Lamentou ainda que “os arabescos tão finos, tão lindos que ornam 

uma das capellas lateraes, obra de insignes mestres estrangeiros, mostram os golpes 

                                                           
376 Ibidem. 
377 Idem, pp. 12-13. D. Pedro escreve Museu da Academia Politécnica do Porto.  
378 Idem, p. 18. 
379 Idem, p. 20. 
380 Idem, p. 19. 
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fataes do tempo e do vandalismo regeneratorio dos nossos.”381 Algumas dessas 

esculturas podem ser as do retábulo quinhentista atribuído a João de Ruão. 

Se a referência à escultura, na viagem a Portugal, é episódica, será nas duas viagens ao 

estrangeiro que D. Pedro melhor a compreende e critica. 

 

4.5.3 A escultura no estrangeiro: o gosto pelo clássico e pelo medieval, a crítica ao 

barroco   

Em Londres, durante a viagem de 1854, referiu-se muito brevemente às “soberbas” 

esculturas de madeira da Câmara dos Comuns e dos Lordes382.  Na exposição da Royal 

Academy of Arts, observou várias obras - apesar da pouco cuidada colocação das peças 

no espaço expositivo, prejudicar a sua observação -, entre as quais salientou, pela sua 

“bela execução”, os baixos-relevos de William Theed intitulados História da Inglaterra. 

Estas obras destinavam-se aos palácios de Westminster383.  

Em Bruxelas, no dia 7 de Julho, D. Pedro visitou o atelier de Guillaume Gheffs, um dos 

melhores escultores da Bélgica, nas suas palavras. Ali, admirou a estátua em mármore 

do rei Leopoldo, que o artista estava a ultimar. Era uma obra bela, cuja “perfeição da 

execução” não podia ser excedida. Ainda na oficina do artistas, admirou o grupo em 

mármore Le Lion Amoureux, de que Francisco de Melo, o filho do marquês de Ficalho, 

gostou muito384; o mesmo que no dia anterior tinha ficado surpreendido diante de um 

quadro de Jordaens385.  Nessa manhã, D. Pedro teve ocasião de ver numerosas obras de 

Gheffs, das quais destacou o púlpito em madeira da sua autoria da Igreja de S. Paulo de 

Antuérpia386.   

Na catedral de Gand, igreja gótica “vasta e bella”, registou a existência de alguns 

túmulos que se distinguiam pela boa escultura387.    

Em Berlim, elogiou algumas das esculturas públicas e mausoléus nessa capital, como, 

por exemplo, o túmulo de Frederico Guilherme III, simples e poético, que se encontrava 

num lugar melancólico no meio de um parque. A simplicidade dos monumentos 

                                                           
381 Idem, p. 25. Esta igreja é a Matriz de Pombal.  
 
382 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 73. O príncipe visitou esses edifícios no 
dia 5 de Junho.  
383 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, p. 58 e Diario da viagem de 
D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 88. 
384 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp.  187-188.  
385 Idem, p. 186. 
386 Idem, p. 188. D. Pedro antecipa a observação de uma obra que viu mais tarde em Antuérpia, tal deve-
se à compilação dos seus apontamentos no diário definitivo.  
387 Idem, p. 200. 
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fúnebres, como este, foi defendida pelo jovem príncipe, em comparação com os 

soberbos mausoléus, que revelavam a vaidade do homem além da morte388. A apologia 

da simplicidade e da humildade era uma antiga tradição religiosa portuguesa, com 

origem nos franciscanos e muito arreigada na Casa de Bragança. Também as sepulturas 

que visitou, de Frederico II e de seu pai Frederico Guilherme I, em Potsdan, mereceram 

a seguinte descrição: 

 
“Os seus tumulos são simples, e a ideia é philosophica. Não são mausoleos á Palmella; 
esses ordinariamente escondem insufficiencias, e para o homem grande ou tudo ou 
nada, e depois da morte antes nada; fica a fama e a historia.”389 
 

Na viagem a França, em 1855, D. Pedro teve ocasião de observar e analisar inúmeras   

esculturas. Na Exposição de Belas-Artes, integrada na Exposição Universal de Paris, 

escreveu que as esculturas podiam ser em maior número, mas que a qualidade era boa, 

sobretudo as obras de Gheefs e os animais de Fremiet [Emmanuel Frémiet, 1824-1910, 

que foi premiado nessa exposição]. Regista ainda no seu diário que existia um grande 

número de escultores ignorados em Paris que trabalhavam para os fabricantes de 

bronzes e de móveis. Se tivessem oportunidade de expor, alguns deles seriam reputados 

artistas. Esta ideia é reforçada quando escreve que alguns dos produtos da indústria 

francesa, apresentavam pormenores de escultura dignos de figurar no palácio das artes. 

Finalmente, D. Pedro, acerca de uma determinada escultura, fez, pedindo desculpas, 

uma comparação com um forte sentido de humor, o que era raro na gravidade da sua 

postura: 

 
“Não devo passar em silêncio uma figura de desesperação de grandeza colossal, que o 
seu autor teve a desgraçada ideia de fazer ver ao público parisiense. É um novelo de 
membros humanos; a figura é nua, está sentada num rochedo, a cabeça descança sobre 
as mãos, e essa união da cabeça com as mãos descança a seu turno sobre as coxas, com 
as quais se pensou unir a barriga da perna em virtude da posição forçada. A minha 
comparação não é muito decente para aqui se escrever, mas com licença dos leitores, se 
este livro merecer tê-los, pareceu-me um pobre Diabo atacado de uma forte prisão de 
ventre, e fazendo os maiores esforços para se livrar desse incómodo. Parece que era 
num tempo em que não se conhecia o uso da seringa.”390          
 
 

                                                           
388 Idem, p. 270 
389 Idem, p. 274. O mausoléus Palmela, no cemitério dos Prazeres era o mais espectacular e recente, 
datava de 1849. Sobre a escultura deste mausoléu, vd. Paula Mesquita dos Santos – Escultura romântica 
em Portugal, in As Belas-Artes do Romantismo em Portugal. Lisboa, 1999, p. 53. 
390 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 115. 
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Nas vistas que fez ao Louvre, refere-se amiúde às esculturas. Impressionou-o a 

“riquíssima” colecção de esculturas etruscas em terracota, provenientes da Magna 

Grécia391. A técnica empregue nessas esculturas era superior à dos escultores 

modernos392.  

O dia 4 de Junho foi dedicado à colecção de escultura do Louvre. Na descrição das 

peças, julga que não valia a pena exaltar as belezas da arte grega, já descritas pela 

“milionésima” vez nas suas páginas393. Mesmo assim, refere a “formosa” Vénus de Milo 

e a Diana caçadora. A seguir, observou e divertiu-se diante dos bustos dos imperadores 

romanos. O divertimento consistiu em comparar alguns dos retratos com pessoas vivas 

(Nero, por exemplo, pareceu-lhe muito semelhante ao herdeiro presuntivo de Napoleão 

III).394 

Depois dos bustos romanos, deteve-se nas restantes peças. Na sua opinião, na Idade 

Média a escultura apresentava apenas o “tosco germén” do desenvolvimento que teria 

no século XVI. Dentro da escultura do renascimento destacava-se Jean Goujon, com a 

Diana de Poitiers. Seguiram-se as obras de Bernini, cujas estátuas, nas palavras de D. 

Pedro, seguiram um rumo diferente. Estas tornaram-se uma imitação da pintura, 

constituindo aquilo que se chamava “barroquismo, género de escultura que tomou o 

nome de género pitoresco.”395  

Mas, como frequentemente excessos produzem outros excessos, o género de Bernini foi 

levado ao extremo pelos escultores franceses do século XVII e XVIII. Desta maneira, 

confessa que não era capaz de gostar do Milo de Cortona de Pierre Puget, embora este 

artista tivesse sido admirado por Luís XIV. Essa escultura nada tinha a ver com a nobre 

simplicidade e com a graça do contorno, das estátuas dos antigos, que Rafael e Miguel 

Ângelo souberam perpetuar. Ambos os mestres italianos acharam o tipo de beleza em 

obras clássicas, o primeiro no Apolo e o segundo no Laocoonte396.  Assim, a escultura 

da época posterior é descrita da seguinte forma: 

 
“A escultura no XVIIIº século estava ao serviço da concepção de Luís XV e da sua 
corte, e não nos apresenta senão imagens de M.me de Pompadour em todos os vestuários 
e não vestuários possíveis e imagináveis, ninfas e amores à Boucher, e um abuso das 
linhas espirais da linha de graça e de beleza preconizada por Hogarth e de que ele nunca 

                                                           
391 Idem, p. 134. 
392 Idem, p. 136. 
393 Idem, pp. 146-147. 
394 Idem, p. 148. 
395 Idem, p. 149. 
396 Idem, pp. 149-150. 



 279

soube fazer uso nas suas plebeias e ignóbeis caricaturas. Com Luís XV  acabou o género 
Berninesco, e no meio da nação grega que inspirou às leoas de todos os países os 
vestuários menos elegantes e menos decentes, nasceu a reacção de Canova contra o 
género de escultura pitoresco, e Vénus, Marte, Apolo, e Hércules, vieram banir M.me de 
Pompadour e o género Pompadour. Mas Canova teve o defeito das reacções, a sua 
simplicidade às vezes nobre e bela, faz que muitas das suas estátuas sejam verdadeiros 
bonecos de mármore de Carrara, que se pagam muito caro porque são de Canova. O 
Museu do Louvre apenas possui duas estátuas pequenas, mas boas, deste escultor, e em 
geral é pouco isso em esculturas modernas, e as que possui são insignificantes, servindo 
sòmente para dar uma ideia de qual é hoje o género de escultura, e esse é a imitação da 
natureza sem se adstringir servilmente de uma escola.”397      
 

Numa breve sistematização da história da escultura, D. Pedro escreve que os gregos 

foram responsáveis pela simplicidade da beleza das forma; a Idade Média, pela unção 

religiosa; Miguel Ângelo, pela ousadia das concepções; e Bernini, pelo “efeito e a arte 

de fascinar a vista com pouco trabalho.”398   

Mesmo sendo clássico, D. Pedro reconhece alguma qualidade na minúcia das obras 

medievais (como, por exemplo, nos túmulos de Pedro e Inês), mas, principalmente, o 

espírito religioso e cristão até chegar a Bernini.   

 

 

4.6 D. Pedro e a arquitectura 

 

A abordagem às questões artísticas em D. Pedro V estaria incompleta sem uma 

referência à arquitectura. Na verdade, são muitas as páginas dos seus diários que 

mencionam a arquitectura, monumentos, igrejas, palácios e cidades.    

Na reabertura do Palácio de Cristal em Sydenham, em 1854, estavam expostos “bellos” 

modelos de grandes dimensões, de “tamanho quasi dos originais”, de arquitectura 

assíria, egípcia, grega, persa, romana, gótica, mourisca e “renaissance.” Estas peças 

recordaram a D. Pedro, um apaixonado pela História, uma série de reis e imperadores 

antigos que aponta de um só fôlego no seu diário. A colecção que fazia uma “divertida 

revista a differentes épocas” da arquitectura, merecia ser vista e estudada, o que foi 

impossível concretizar no dia da inauguração399. Sem dúvida, a referência à exposição 

de maquetas revela o conhecimento bastante sólido que D. Pedro possuía da 

arquitectura e do seu  contexto na História. 

                                                           
397 Idem, p. 150. 
398 Ibidem. 
399 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 91-92. 
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4.6.1 O elogio da arquitectura gótica 

D. Pedro, como seria de esperar num homem culto e informado do seu tempo, apreciava 

profundamente a arquitectura gótica. Para ele, a arquitectura da Idade Média era mais 

estimulante que a clássica, não querendo com isto dizer que não apreciasse esta última. 

Contudo, o seu entusiasmo vai indubitavelmente para o estilo gótico, o predilecto dos 

espíritos românticos.  

A arquitectura gótica tinha formado uma “coroa de maravilhas de arte religiosa” por 

toda a Europa. Um visitante que, ao entrar na Sainte Chapelle, não levantasse os olhos, 

julgaria ver arte mourisca, com as sua cores e os dourados; porém, olhando para cima, a 

ogiva mostrar-lhe-ia que estava numa igreja cristã400. A arquitectura gótica era a arte 

cristã: 

 
“A arquitectura romana não tem para nós poesia religiosa porque esperamos ver nos 
nichos Júpiter ou Saturno, na arquitectura Gótica não podemos esperar ver senão Cristo 
e os Santos.”401      
 

Numa interessantíssima passagem da visita ao Museu Britânico, D. Pedro estabelece um 

paralelismo entre as palmeiras e a arquitectura gótica, com alguma poética pelo meio: 

 

“As palmeiras são no mundo vegetal a architectura gothica, mas que diferença de 
impressão causam no espirito! Palmeiras e architectura gothica, ambas magestosas, 
ambas feitas para louvar o Senhor; umas habitam o meio dia, a outra morre fóra do 
norte, umas suscitam ideas poeticas, a outra convida á oração.”402 
 

O gosto pela arquitectura gótica era igualmente partilhado por D. Luís, numa descrição 

que este príncipe fez, por exemplo, da Catedral de Colónia e de Ulm403:  

 
“Tem se renovado e reparado (mas um pouco à maneira da nossa terra) aquelle 
bellissimo templo em que se achava impresso um sentimento de respeito e devoção pela 
bellesa do seu caracter antigo mas que hoje se acha um pouco destruido pelo brilho do 

                                                           
400 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 132. D. Pedro visitou a Saint Chapelle, em 
Paris, no dia 2 de Junho de 1855.  
401 Ibidem. 
402 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 82. 
403 BA Ms. 54-XIII-17 nº 12 - Diário de Viagem D. Luís em 1861, sobre as catedrais de Colónia e de 
Ulm. [Está truncado ou incompleto, tem 6 fl.] D. Pedro visitou a catedral de Colónia a 2 de Setembro de 
1854, mas não descreveu no seu diário essa visita e as suas impressões. (vd. Diario da viagem de D. 
Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 347). 
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ouro polido e pelas cores comque pintarão as antigas esculpturas / de madeira dos 
altares e os capiteis das bellas columnas Gothicas.”404  
 
“(...) a cathedral de Ulm, o mais bello templo gothico que conheço. Não se vê ali uma 
unica reparação que contraste com o estylo severo do templo. O coro todo de madeira 
esculpida apresenta por si tantas obras primas quanto os assumptos esculpidos nas 
cadeiras do coro (...) a Cathedral (...) involuntariamente prende o visitante incutindo-lhe 
na alma um sentimento de respeito e devoção, que conserva ainda depois e que 
difficilmente lhe podemos passar.”405  
 

O mesmo gosto pelo gótico era partilhado por D. Fernando II, que, como bom 

germânico, se revelou totalmente no Castelo da Pena.  

A par das referências à arquitectura, D. Pedro manifesta frequentemente preocupações 

pela conservação e restauro de muitos monumentos, sobretudo dos nacionais face à sua 

destruição e abandono. Tal atitude é em tudo semelhante à preconizada por Alexandre 

Herculano no seu texto Monumentos Pátrios (1838-1839), no qual pugnava pela   

conservação dos edifícios406.  

Em Portugal, na visita de 1852, pelo o norte do país, o jovem duque de Bragança, seus 

pais e numerosa comitiva, pararam em Alcobaça e na Batalha.  

O templo de Alcobaça era, na sua opinião, depois da Batalha e de Santa Maria de Belém 

(esta última  não “puramente gothica”), o mais belo de Portugal407. O exterior não  era 

gótico, mas “Renaissance”, sendo por isso posterior à fundação. A fachada e as torres de 

Alcobaça eram bonitas e infundiam respeito. O interior da igreja era de um gótico sem 

adornos e a sua beleza consistia no “arrojo das abobadas, naquellas vastas linhas 

elypsoidaes tão bem lançadas.”408        

Mas é diante do Mosteiro da  Batalha que D Pedro mais exalta a arquitectura gótica e a 

necessidade da conservação e do restauro. A Batalha apresentava, nas suas palavras, 

riqueza de escultura, diversidade de formas e elegância no vasto complexo de belezas 

                                                           
404 Idem, fl. 4 v.º A passagem por Colónia aconteceu no dia 30 de Setembro, entre as 15.30 e as 18.15 (fl. 
4). 
405 Idem, fl. 5-5 v.º A visita à Catedral de Ulm demorou 3 horas da parte da manhã do dia 2 de Outubro. 
Depois da visita, D. Luís dirigiu-se a vários antiquários para comprar para “o papá algumas peças de 
porcellana antiga e vidros de Venesa. Se mais [tempo] tivera, todo teria sido empregado em contemplar a 
Cathedral.” (fl. 5 v.º)  
406 Alexandre Herculano – Monumentos Pátrios in Opúsculos I. Lisboa, 1982, pp. 218-219. Vd. 
igualmente acerca desta problemática Pedro Alexandre Albano Dias Craveiro – O Conceito de Arte em 
Alexandre Herculano. Lisboa, 2001 [Dissertação de Mestrado em Teorias da Arte apresentada na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Policopiada], pp. 165-166. 
407 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 12. 
408 Idem, p. 12. 
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artísticas. O edifício recordava igualmente os feitos grandes e ilustres, a piedade e o 

espírito religioso dos “nossos maiores Reis.”409  

D. Pedro descreve de seguida a igreja, o claustro, a sala do capítulo e a necessidade de 

restauro: 

 
“A perspectiva interior do Templo produz um effeito surprehendente. É maravilhoso o 
bem lançado das columnas que sustentam as elevadas abobadas, que são do mais 
primoroso lavor. O estylo gothico é observado em toda a sua puresa. Os ornatos são 
variadissimos, e comtudo não excluem a symetria. Alcobaça é grande; a Batalha uma 
grandesa com a formosura. As janellas são mui elegantes, e belissimos eram os vidros 
pintados que as ornavam de que hoje só existem alguns restos. – O Claustro é 
magnifico; é uma perfeita renda de pedra. Nelle há uma linda fonte de marmore. De um 
lado do claustro há uma grande casa de abobada em que se acham algumas sepulturas. 
Tem uma janella de formosa compleição que tinha lindos vidros pintados, que os 
curiosos tem ido tirando pouco a pouco.”410   
 
“(...) as obras de conservação em certos pontos são antes obras de destruição; tem-se 
caiado cantaria, tem-se talvez quebrado esculpturas como pretexto de estarem mal 
consertadas, para tornar a fazelas, e isso tudo para dar a inspecção a fuão, a direcção a 
cicrano, para haver dous apontadores para meio trabalhador &&& &.”411     
 

D. Pedro escreveu que era um médico quem dirigia as obras de restauro e desconfiando 

das capacidades técnicas de alguém que naturalmente sabia de “pathologias, de fazer 

receitas, de recommendar tisanas, purgantes e xaropes”412, o príncipe informa que antes 

do dito médico havia dirigido as obras o engenheiro Palhares, (o major Joaquim 

Guilherme Rebelo Palhares)413 que revelara inteligência e zelo e a quem se devia o 

restauro da parte superior da igreja. Termina este assunto, escrevendo que julga que o 

médico já havia sido substituído414. 

No decurso da visita às Capelas Imperfeitas, D. Pedro elogia as magníficas esculturas, 

mas critica as obras da época posterior a D. Manuel: 

                                                           
409 Idem, p. 18. 
410 Idem, pp. 18-19. 
411 Idem, p. 19.  
412 Ibidem. 
413 O engenheiro militar major Joaquim Guilherme Rebelo Palhares foi Director da Obra da Batalha entre 
1848 e 1852. Veio para o estaleiro da Batalha como apontador em Novembro de 1840, tendo falecido em 
Março de 52. Foi o primeiro a ocupar o cargo de apontador.  Vd. Clara Moura Soares – O Restauro do 
Mosteiro da Batalha. Leiria, 2001, pp. 76, 86, 88-89, 200, 211-212. O médico referido por D. Pedro V, 
que substituiu o engenheiro Palhares, até à nomeação do arquitecto Lucas José dos Santos Pereira e dos 
apontadores Vicente Augusto de Faria e José Pedro Ferreira, não está identificado (pp. 89 e 212-213). D. 
Fernando II e D. Pedro consideravam o major Palhares competente, pois, além de engenheiro militar, 
conhecia a filosofia restauracionista de Luís da Silva Mousinho de Albuquerque (p. 212).   
414 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 19. Como escrevemos na nota 
anterior, o major Palhares foi substituído pelo arquitecto Lucas José dos Santos Pereira. 
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“As [obras] mais modernas são feitas por um mestre italiano, e são uma mistura de 
Renaissance com gothico que produz um pessimo effeito. Os italianos nunca 
intendêram bem o Gothico.”415     
 

Como facilmente se entende, D. Pedro apreciava o gótico e o manuelino, detestando a 

arquitectura renascentista de João de Castilho, que é o mestre italiano. Aos seus olhos, 

esse estilo era confuso e nada puro pela mistura dos vários elementos plásticos.  

Quanto às Capelas Imperfeitas, defendeu que a honra da nação portuguesa para com a 

sua gloriosa história exigia não apenas a conservação, mas a conclusão dessa parte do 

Mosteiro da Batalha416: 

 
“Para esse importante fim não se devem poupar despezas. Se precizo fôr mande-se vir 
de Allemanha um bom architecto, ponham-se á sua disposição desenhadores, e 
esculptores. Tributêmos ainda essa homenagem á memoria e ás heoricas virtudes de El-
Rei D. João I.”417      
 
 
O príncipe pretendia nesse gesto homenagear a nossa história e o mítico fundador da 

Dinastia de Avis, que originou a de Bragança. Por outro lado, o rei D. João I recordava, 

ao espírito nacionalista de D. Pedro, tudo o que de melhor Portugal realizara. 

A hipótese de se trazer para o nosso país um arquitecto alemão que concluísse as 

referidas capelas, traduzia alguma desconfiança nas capacidades dos arquitectos 

nacionais, pouco habituados ao estilo gótico e ao seu restauro. Presumimos não estar  

enganados ao imaginar que a vinda de um arquitecto alemão pudesse ter sido uma ideia 

de D. Fernando II, que o filho apoiou e registou no seu diário. 

D. Pedro não entendia por que razão não dava o governo um subsídio para as obras da 

Batalha e de Alcobaça. Julgava também que se podia utilizar, com alguma utilidade, os 

agregados das aulas de escultura e arquitectura da Academia de Belas-Artes no restauro 

dos ornatos quebrados e no trabalho de conservação dos dois monumentos que 

recordavam tantas glórias passadas418. 

No diário da viagem de 1854, a propósito da Igreja de St. Gudule e St. Michel de 

Bruxelas, critica severamente as obras geralmente feitas nos períodos de sede vacante, 

                                                           
 
 
415 Ibidem. 
416 Ibidem. 
417 Idem, p. 20. 
418 Idem, p. 14. 



 284

apontando o caso da Sé de Braga, na qual se cobriu com reboco “as bellas columnas”,  e 

os atentados à conservação, como aconteceu em Guimarães, onde a pia em que foi 

baptizado D. Afonso Henriques tinha sido pintada de azul e encarnado “para ficar mais 

aceiada.”419  

Também na Batalha, escreveu que alguém pensara em pintar o capacete e a espada de 

D. João I, mas que esse “acto de vandalismo” foi evitado420.  

Quando visitou a capela do Hospital das Caldas da Rainha, apreciou a sua arquitectura 

gótica-manuelina, “gothico bastardo”, e registou preocupações pela sua conservação:  

 
“A sua architectura é do XVº seculo de um gothico bastardo. Actualmente acha-se 
muito deturpada porque recobriram tudo de cal e pintaram-lhe uns arabescos que estam 
bem longe de se poderem comparar com os a das lojas de Raphael. Exteriormente pouco 
conserva dos seus antigos caracteres a não ser a torre que é de uma forma extravagante, 
adornada de estatuas.”421  
 

 

Nas visitas ao estrangeiro, são inúmeras as referências à arquitectura. Em Inglaterra, por 

exemplo, o Castelo de Windsor foi visto como um belo monumento de arquitectura 

gótica, apesar de não revelar poesia nem ser “romantico”422. A capela de S. Jorge de 

Windsor exibia, uma vez mais, as colunas como se fossem palmeiras e um gótico que 

assustava um pouco423. Todos aqueles que quisessem ver e estudar uma bela série de 

monumentos góticos deveria dirigir-se a Oxford424. Mesmo o neogótico de Westminster 

era um belo “monumento verdadeiramente monumental.”425   

Na Bélgica,  viu magníficos exemplos de arquitectura gótica426. Em Liége, por exemplo, 

visitou a Catedral e as igrejas de S. Paulo e de S. Jacques. A primeira igreja, gótica e 

grandiosa, estava em obras de restauro: “Deos queira que não façam besuntaria”;  e a de 

S. Jacques era “um dos mais lindos templos gothicos que tenho visto. A sua architectura 

tem toda a elegancia do gothico sem participar da sua seriedade.”427 

                                                           
419 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 184. 
420 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 20. 
421 Idem, p. 10.  
422 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 100. 
423 Idem, p. 110. 
424 Idem, p. 112. 
425 Idem, p. 72. 
426 Idem, pp. 183-184, 200, 203. 
427 Idem, p. 211. 
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Em Berlim, visitou a capela do palácio real. Era um edifício recente mandado construir 

pelo rei da Prússia em “gosto bizantino”, que achou belo428. Certamente que a capela era 

num estilo revivalista neo-românico.    

Ficou vivamente impressionado com a Catedral de Santo Estevão, em Viena, afirmando 

que a torre, elevada e lançada, mais se assemelhava a uma “construção fantastica e 

aeria”. Todo o edifício, com as suas telhas coloridas, causava grande impacte no meio 

de uma cidade composta de edifícios modernos e sem qualquer beleza429. Ao invés, o 

interior da catedral era, aos seus olhos, muito inferior em termos plásticos, em grande 

parte devido à existência de monumentos de várias épocas. Algumas capelas eram belas 

construções góticas originais, outras de arquitectura “pouco elegante” do século XVI e 

outras ainda de gótico moderno. Via-se que a desarmonia das partes não podia produzir 

a harmonia do todo430. Uma vez mais, o príncipe defendia a pureza e a harmonia do 

gótico original.  

Finalmente, a famosa Sainte Chapelle, em Paris, foi descrita como “o mais belo florão” 

da arquitectura gótica431.      

 

4.6.2 A indiferença pela arquitectura clássica  

A rejeição pela arquitectura clássica ficou bem cedo vincada aquando da passagem de 

D. Pedro por Leiria. A Sé dessa cidade foi descrita como: “(...) grande mas é, como 

todas as Egrejas de Portugal, de um pessimo gosto de architectura.”432       

Claro está que o príncipe não imaginava o que fosse o “estilo chão”, mas com toda 

certeza não tinha grande simpatia pelo estilo inventado por Miguel de Arruda e pelo seu 

genro Afonso Álvares, que literalmente inundou o país nos séculos XVI a XVIII   

A arquitectura da Sé de Leiria deve ter contribuído para a má impressão que a cidade 

deixou a D. Pedro: 

 
“ (...) deixamos Leiria; confesso que não me deixou muitas saudades; as ruas estreitas e 
pouco limpas, as casas mal construídas e como sobrepostas umas ás outras não podem 
agradar a quem em tudo deseja a civilização. Alem disso o caracter da gente não me 
agradou muito.”433  
 

                                                           
428 Idem, p. 270. 
429 Idem, p. 324. 
430 Idem, p. 325. 
431 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 132. 
432 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 21. 
433 Idem, p. 23. 
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Por breves instantes, parece que estamos a ler Byron e os seus versos terríveis relativos 

a Lisboa e aos portugueses.  

Em Pombal, D. Pedro achou a igreja matriz “o mais bello monumento que o estylo de 

Raphael e Bramante deixou em Portugal.”434 A afirmação é manifestamente exagerada e 

lacónica, indiciando o pouco entusiasmo que este estilo suscitava no príncipe.    

No que concerne à arquitectura clássica e à sua monumentalidade, D. Pedro estabeleceu 

um paralelismo entre a história e a grandeza dos reinos: uma vez que a sociedade 

ajuizava as coisas pelo exterior, eram necessárias construções monumentais. Versailles 

e os Inválidos serviram para mostrar o poder político e militar da França435. A igreja do 

parisiense lembrava-lhe bem Luís XIV e a grandeza do edifício era semelhante a tudo o  

que havia mandado construir. Porém, de acordo com D. Pedro, a esse monarca deviam-

se todos os males dos mundo436. O jovem Bragança não estava contra a 

monumentalidade – pensava mesmo que ela podia enobrecer um povo -, mas alertava 

para os perigos de a humanidade cair “no anzol das aparências e das exterioridades.”437       

Em Londres, chama bela à Catedral de S. Paulo, como todos faziam, mas acrescenta 

laconicamente “não porque eu effectivamente lhe ache belleza.” Escreve o seguinte em 

relação à catedral londrina, a maior do mundo, a seguir a S. Pedro de Roma: 

 
“A fama porem de Sir Christopher Wren é tão grande, que eu posso analysar á minha 
vontade a sua obra, sem temer causar-lhe o menor mal. O edificio é grandioso, mas ou 
simples de mais ou ornado de mais, simples de mais se a intenção era fazer um 
monumento sumptuoso digno de rivalisar com a Egreja de S. Pedro em Roma, ornado 
de mais se procurava produzir effeito grandioso das linhas, as quaes em S. Paulo são 
desgraçadamente interrompidas pelos grandes festões de flores no tecto. Muito mais 
effeito teria o templo que, apezar de todos estes desprimores, é magestoso, se não 
fossem os festões de flores.”438      
 

Mas os aspectos negativos não se resumiam às hesitação decorativas, no interior, os 

numerosos monumentos e túmulos brancos contrastavam com as paredes cinzentas, 

produzindo um efeito desagradável. Também o interior da capela-mor, em vez de 

mármores, era pintado, ainda por cima de maneira medíocre439.  

A propósito dos vários monumentos funerários no interior da catedral, D. Pedro pensa 

que o sarcófago que se estava a fazer de Wellington deveria ser em mármore português, 

                                                           
434 Idem, p. 26. 
435 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França..., p. 77. 
436 Idem, p. 93. 
437 Idem, p. 77. A este respeito, D. Pedro fala do “pão e circo” e de Tibério. 
438 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 123. 
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porque foi no nosso país que a sua fama militar do célebre duque teve início440. A ideia 

não deixa de ser curiosa e revela alguma sensibilidade e compreensão pelo processo 

artístico, como seja a escolha do material e o seu significado.    

Na Alemanha, talvez por estar também na sua pátria, D. Pedro é mais condescendente  

com a arquitectura clássica. Por exemplo:  

 
“(...) o Sans Souci é um bonito Palacio no estylo do tempo de Luis XV a que se deu o 
nome de rococo. É cheio de recordações do seu grande fundador, e o Rei actual trata de 
o conservar e restaurar como monumento d’aquelle que no fim da sua vida se honrava 
com o titulo de Philosopho de Sans Souci.”441 
 
 

Em Berlim, viu o teatro, um dos edifícios mais belos da Europa, defronte da 

Universidade, junto ao Arsenal, vários museus e os monumentos dedicados a Frederico, 

Blucher e a Schornhorst que apreciou bastante442.  

Desde modo, descreveu a capital da Prússia como “uma linda cidade”, de ruas largas e 

bem alinhadas, repleta de belos monumentos. Enfim, uma cidade que se coadunava com 

a civilização moderna443.   

Em Leipzig, após ter ouvido missa “numa linda egreja gothica moderna”, andou “de 

carroagem percorrendo a cidade, assim um pouco como os ingleses quando se demoram 

pouco tempo em Lisboa. Em semelhantes corridas só se vê o exterior das cousas, sem 

lhes poder conhecer os defeitos.” Tal descrição parece uma crítica a tantos estrangeiros, 

senão mesmo a Byron. D. Pedro considerou o exterior da cidade muito bom, com bons 

passeios, cercados de belos edifícios444.  

Em Viena, descreveu o Schönbrunn como um “bello palacio no estylo de Luis XV (...) 

ornado com muito luxo e riqueza (...) O jardim é sujeito ás formas que Le Nôtre dictava, 

apezar de não ser pittoresco e grandioso.” Possuía  ainda belas árvores445. 

Um pouco mais à frente, escreveu que não simpatizava com o estilo Luís XV, todavia 

não se podia deixar de reconhecer a beleza dos seus ornamentos. Como viu em muitas 

                                                                                                                                                                          
439 Ibidem. 
440 Ibidem.  
441 Idem, p. 261. 
442 Ibidem. 
443 Idem, p. 286. 
444 Idem, p. 297. 
445 Idem, p. 310. 
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colecções dos palácios e monumentos de Viena, os artistas do século XVIII preferiam 

quase sempre as formas pesadas e opulentas nos ornamentos446. 

A indiferença de D. Pedro em relação à arquitectura clássica é igualmente visível na 

visita que fez a Roma, em 1855. Passear entre as ruínas da Cidade Eterna recordou-lhe 

eloquentemente a História e não quaisquer elogios ou comentários à arquitectura 

romana447. Numa carta ao tio Alberto, D. Pedro confidenciou: 

 
“Roma não me atrai, e se não fossem as suas antiguidades, que tornam a História uma 
coisa mais viva do que qualquer livro, eu não a poderia suportar.”448  
 
 

4.6.3 O fascínio pela arquitectura moderna 

O jovem príncipe sempre preferiu os aspectos funcionais em vez das questões estéticas 

da arquitectura. Muitos dos edifícios visitados nas viagens europeias são descritos pelas 

suas qualidades interiores e funcionamento, dando pouca importância ou omitindo por 

completo as questões  referentes às fachadas.  

Desta maneira, não surpreende o espanto e os elogios perante a arquitectura emergente 

do ferro e vidro que viu na Inglaterra e em França. 

Em Londres, o Palácio de Cristal, visitado no dia 10 de Junho, foi descrito como 

“prodige de proportions et de beauté physique; mais sa beauté morale la surpasse. On 

peut le comparer au corps et à l´âme.”449 Mais tarde, acrescenta: 

 
“O Palácio de Cristal é um mundo debaixo de abobadas de vidro, uma historia do nosso 
globo e das creações do espírito humano que instrue mais do que todos os livros.”450 
 

Tão importante como o edifício era a exposição que ele acolhia. Nessa inauguração, em 

1854, D. Pedro esteve ao lado direito da rainha Vitória, que tinha no seu lado esquerdo 

                                                           
446 Idem, p. 316. 
447 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 149. 
448 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 39. 
Carta datada de Roma, 30 de Junho de 1855. 
449 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V. Viagem a Inglaterra em 1854, p. 64. Também Filipe 
Folque teve dificuldade em descrever o Palácio de Cristal, Cf. Maria Clara Pereira da Costa – Filipe 
Folque – O Homem e a Obra (1800-1874). O diário da sua viagem à Europa integrado no séquito de 
D. Pedro V, alguns ofícios e cartas particulares. Lisboa, 1986, p. 24 “(...) descrever este pomposo 
espectaculo he impossivel (...)”. Mesmo assim, Folque descreve-o como mais alto que o zimbório da 
Basílica da Estrela e as dimensões do seu centro, maiores que a Sala do Risco do Arsenal “e acrescento 
que não sou nada exagerado.” 
450 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 120. 
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o marido, como se observa numa impressionante fotografia451. As posições ocupadas 

por D. Pedro e pelo irmão D. Luís nesta cerimónia reflectem inequivocamente a 

amizade que a família Windsor manifestava aos dois príncipes portugueses. 

O Palácio de Cristal havia sido transferido de Hyde Park, onde esteve a célebre 

exposição de 1851, para Sydenham, em 1854452.  

A cerimónia de reabertura do Palácio de Cristal foi “magestosa”, tendo estado debaixo 

“d’aquellas immensas  abobadas de vidros” perto de 25000 pessoas e 2000 músicos453.  

Na exposição, misturavam-se as maravilhas da arte e da natureza, num único e  belo 

fim, que era a instrução popular, um dos mais belos espectáculos que a sociedade 

oitocentista podia exibir454.  No Palácio de Cristal estavam expostos modelos de grandes 

dimensões, de arquitectura assíria, egípcia, grega, persa, romana, gótica, mourisca e 

renascentista e ainda uma colecção de palmeiras455. A exposição de maquetas instruía 

tanto como o Museu Britânico, mas dentro de edifício de ferro e vidro viam-se os 

objectos de maiores dimensões do que no museu, onde se estudavam quase sempre 

fragmentos456.  

Dentro do edifício, D. Pedro concluiu que as prósperas civilizações materiais dos 

assírios, egípcios, gregos e romanos não se comparavam ao grande, ao belo e ao 

monumental da civilização inglesa! Para o jovem príncipe, o palácio transparente, que 

dominava a colina de Sydenham, apresentava tanta poesia sagrada como os cânticos de 

David, pois o seu objectivo final era santo e justo: iluminar e tornar feliz a alma 

humana457. O edifício era, além disso, uma obra gigantesca de “ce petit bon homme” Sir 

Joseph Paxton458. Com se lê, a retórica e a poética de D. Pedro aliavam-se para 

descrever o célebre edifício moderno.    

No dia 13 de Junho, D. Pedro percorreu a estação do Great Western Railway, que 

considerou o estabelecimento mais belo que tinha visto até então. Era um palácio de 

cristal e ferro em ponto mais pequeno que o Sydenham459. 

Mais tarde, no dia 27 do mesmo mês, visitou a grande estufa de Paxton, em Chatsworth, 

a primeira obra do arquitecto e precursora do famoso Palácio de Cristal em Hyde 

                                                           
451 Esta foto é publicada por Eduardo Nobre – Casa Real, Lisboa, 2003, p. 17, foto 15. Com o respectivo 
texto na p. 16.   
452 Filipa Lowndes Vicente – op. cit., pp. 272-273.  
453 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 92. 
454 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V. Viagem a Inglaterra em 1854, p. 65. 
455 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 91-92. 
456 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 140. 
457 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, pp. 63-64 
458 Idem, p. 62. 
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Park460. A admiração pelo edifício levou-o a escrever: “Rendemos a nossa homenagem 

de admiração a Sir Joseph Paxton.”461  

Em Birmingham, contemplou a estação de caminho de ferro, que era “uma obra 

monumental, a mais bella no seu genero, depois do Palácio de Cristal.”462 O edifício, 

que atestava o grande engenho do arquitecto, era elegante, grandioso e de “uma 

utilidade real.”463 No seu interior, experimentou uma sensação agradável das varandas 

da estação ao observar a desordem ordenada dos comboios a chegar e a partir, dos 

passageiros a entrar e a sair. Enfim, toda aquela agitação febril no meio de tantas 

maravilhas464.      

Em França, D. Pedro deteve-se na estação de caminho-de-ferro de Órleans, que reunia a 

alvenaria e o ferro465.      

A moderna arquitectura, exerceu sempre um grande fascínio no espírito prático de D. 

Pedro, com forte tendência para a indústria e até para o design. 

Curiosamente, uma das maiores preocupações de D. Pedro passava pela arquitectura.  
 
 
 
4.7 O Hospital de D. Estefânia 
 
 
4.7.1 As primeiras ideias 

No breve reinado de D. Pedro V, são sempre apontados como os seus feitos maiores o 

seu reino o caminho de ferro e o telégrafo eléctrico466, quase sempre ficando esquecido 

o único grande edifício que fundou: o Hospital de D. Estefânia.  

Para os mais atentos e que sabem um pouco mais de história, o nome, popularizado 

apenas por “Hospital da Estefânia”, remete para a jovem e bela esposa de D. Pedro V. 

Para os outros será apenas um hospital com um nome de mulher onde se tratam 

crianças.  

Na melhor tradição iluminista e liberal, D. Pedro, enquanto príncipe e rei, evidenciou  

recorrentes preocupações em relação às estruturas de saúde do reino, sobretudo depois 

                                                                                                                                                                          
459 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 99-100. 
460 Idem, p. 157. 
461 Idem, p. 159. 
462 Idem, p. 153. 
463 Idem, pp. 153-154. 
464 Idem, p. 154. 
465 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França... p. 77. 
466 Ruben A. Leitão - D. Pedro V. Um Homem e um Rei, p. 82. 
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dos surtos de cólera e de febre-amarela467. Foram várias as fundações de asilos e 

hospitais: oito por todo o país, além do Hospital de D. Estefânia468. A educação, sendo 

um problema central no seu pensamento, não foi exclusivo. 

Desde cedo, o jovem duque de Bragança visitou vários hospitais nas viagens efectuadas, 

apontando, como era seu hábito, as impressões colhidas e reflectindo nos problemas da 

saúde.  

Na viagem por Portugal, em 1852, deslocou-se ao Hospital Termal das Caldas da 

Rainha, escrevendo somente o comentário de que: “A grandeza, a magnificencia do 

Edificio dá a conhecer que é obra de El-Rei D. João V.”469   

Em Londres, teve oportunidade, no dia 24 de Junho, de ver o St. Bartholomew’s 

Hospital, algumas das suas enfermarias, “limpas e bem ventiladas”, o laboratório 

farmacêutico, o gabinete e o teatro anatómico470. Nesse hospital, viviam ainda muitos 

alunos internos de medicina, em boas acomodações471.   

Nessa visita, D. Pedro não achou diferenças sensíveis entre os hospitais ingleses e 

portugueses. Segundo a sua opinião, os nossos hospitais, públicos e privados, estavam 

geralmente em bom estado. Esta opinião do príncipe pode estar próxima da realidade, 

pois o seu sentido crítico era muito apurado e, nos seus registos escritos, pouco dado a 

contemplações.  

Contudo, considera necessário, como na capital inglesa, aumentar o número de 

hospitais, por  forma a evitar as acumulações excessivas de doentes num único local. 

Depois desta asserção, D. Pedro escreve um trecho que pensamos absolutamente 

essencial para a visão que possuía dos hospitais e da política hospitalar: 

 

“O Hospital de S. José em Lisboa é um bom hospital, não direi um estabelecimento 
perfeito, por que o local para isso não foi construido, mas tem o inconveniente de ser o 
                                                           
467 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 
249. Carta do príncipe Alberto a D. Pedro, datada de Windsor, 6 de Dezembro de 1857. Nesta carta, o tio 
do rei de Portugal descreve no essencial a organização sanitária inglesa  nas várias cidades, vilas e 
aldeias, através das Juntas de Saúde.  
468 Júlio de Vilhena - D. Pedro V e o seu Reinado, vol. II, Coimbra, 1921, p. 373. Foram estas as 
fundações de asilos e hospitais: Asilo do Campo Grande, Hospício para Tuberculosos no Funchal, 
Hospital de Castelo de Vide, Casa-Pia de Beja, Asilo da Infância desvalida de Évora, Asilo das Raparigas 
abandonadas do Porto, Asilo para os Orfãos da febre amarela, Asilo da mendicidade de Viana do Castelo 
e o Hospital de D. Estefânia.    
469 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 9. 
470 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 145. 
471 Idem, p. 146. D. Pedro refere apenas que “muitos dos alumnos são internos”, julgamos que o príncipe 
se referia a alunos de medicina, pois refere também que aí foi educado “Ower”, [sic] que é Richard Owen 
(1804-1892) célebre naturalista inglês. Nas pp. 85-86 D. Pedro escreve o encontro pessoal que teve com o 
“famoso professor” Owen. 
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único civil, de modo que muitas vezes nelle estam accumulados perto de 2.000 
enfermos, com grave prejuizo da salubridade que deve existir num estabelecimento 
especialmente destinado a restituir a saude perdida. Julgo pois a creação de um novo 
hospital indispensavel em Lisboa. Deverá ser um hospital com a capacidade sufficiente 
para conter 400 a 500 enfermos, e deve ser construido ad hoc, até para haver um modelo 
neste genero importante. Os hospitais são um dos objectivos que merecem mais 
especialmente a attenção dos governantes, e mais ainda a salubridade publica. Mas essa 
tambem não se consegue com meios coercitivos; é consequencia do progresso 
material.”472 
 
 

A sua ideia de construir um hospital de raiz em Lisboa deve datar precisamente desta 

época.  

Depois de percorrer o St. Bartholomew’s Hospital, visitou o Christ Hospital para 

meninos orfãos. Não o achou melhor que a Casa Pia, notou mesmo “mao cheiro”473. Os 

800 rapazes eram tratados por mulheres. Achou este facto inconveniente, pois os 

meninos saíam do estabelecimento quase sempre “acanhados”. Em conclusão,  

lamentou o tempo empregue na visita474. 

No dia anterior à vista ao St. Bartholomew’s Hospital e ao Christ Hospital, o príncipe 

havia observado o Bethlem Hospital, estabelecimento de saúde para alienados. A 

propósito desta visita, D. Pedro divaga pela questão da loucura, empregando algum 

humor e ironia: 

 
“Contem uns trezentos doudos presos; talvez a millesia parte dos que andam soltos em 
Inglaterra. Seria uma cousa curiosa a estatistica dos alienados nos differentes paizes. 
Ainda assim não se saberia quem tem mais alienados, por que são muitos mais os que 
andam soltos e a que não se chama doudos do que os que estam presos.”475        
 

O Bethlem Hospital, segundo a sua opinião, estava ao mesmo nível do de Rilhafoles476.         

Mais tarde, em Bruxelas, percorreu rapidamente o Hospital Civil de St. Jean. Não pôde 

descrever o interior do edifício, porque só o viu de fora; no entanto, podia afirmar que 

tudo apresentava a maior limpeza e que o hospital, na opinião de especialistas, possuía 

todas as condições higiénicas porque foi construído para esse fim.  

                                                           
472 Idem, p. 145. 
473 Ibidem. 
474 Idem, p. 146. 
475 Idem, p. 143. D. Pedro descreveu ainda as manias de dois doentes mentais e como se relacionaram 
com Filipe Folque...     
476 Ibidem. “O hospital se não é inferior ao de Rilhafoles em Lisboa, não lhe é superior. Já é alguma 
cousa. (...) Repito, estimei vêr que o Hospital de Bethlem não fosse superior ao de Rilhafoles.” 
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Este facto, foi o pretexto para D. Pedro reforçar uma vez mais a necessidade de se 

construir um hospital de raiz em Lisboa: 

 
“Já adiante notei quanto seria necessario construirmos desde os alicerces um hospital 
que seja verdadeiramente um hospital.”477  
 

Acrescenta ainda, a propósito do hospital belga, que no seu interior existia um convento 

de Irmãs da Caridade. Este convento era uma “instituição utilissima.”478 As mesmas 

religiosas estariam, como se sabe, no centro de uma célebre polémica em Portugal em 

1858479. A vinda das religiosas francesas destinava-se ao ensino e à educação dos orfãos 

da cólera-morbus. Se esse instituto religioso permanecesse no nosso país, não é de 

excluir que D. Pedro V visse com bons olhos a sua utilização nos hospitais portugueses.   

 

4.7.2 A construção do Hospital 

São escassas as notícias relativas ao Hospital de D. Estefânia480. É num artigo de jornal, 

da época em que se estava a concluir o edifício hospitalar, que se encontram várias 

informações sobre a história da fundação, projecto arquitectónico e construção481.  

A ideia de fundar um hospital destinado às crianças pobres deveu-se a D. Estefânia, 

revelou D. Pedro ao seu tio Alberto de Inglaterra482. Quando morreu a rainha, D. Pedro, 

para que sempre fosse lembrado o seu nome, como o de uma pessoa bondosa e 

caritativa, deu 30 contos de dotação anual, a fim de ser criado um hospital onde as 

crianças pobres da capital pudessem ser socorridas e tratadas483.  

                                                           
477 Idem, p. 185. A visita ao  Hospital de St. Jean foi no dia 6 de Julho de 1854.   
478 Ibidem. 
479 Sobre esta questão vd., por exemplo António Sérgio; Pedro Batalha Reis e Afonso Zúquete – Dom 
Pedro Quinto, in Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, Lisboa, 1960, pp. 82-84 e Maria Filomena 
Mónica – D. Pedro V, p. 160.   
480 Sobre o Hospital vd. Raquel Henriques da Silva – Lisboa Romântica. Urbanismo e Arquitectura, 
1777-1874. Lisboa, 1997 [Dissertação de Doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiada], 1º vol., pp. 464-465. 
481 Hospital Estephania, in Diario Illustrado, Lisboa, 2.º ano, n.º 202, 22 de Jan. de 1873, p. 1. O artigo 
apresenta uma gravura com a fachada principal do Hospital da Estefânia. 
482 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 
323. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 4 de Novembro de 1859. 
483 Ruben A. Leitão - D. Pedro V. Um Homem e um Rei, p. 141 e Maria Filomena Mónica – 
Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 323. Carta dirigida ao tio, datada 
de Lisboa, 4 de Novembro de 1859. D. Pedro informa que reuniu os fundos necessários para a construção, 
cerca de 11.000 £.     
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Segundo um autor contemporâneo, a dotação, para um estabelecimento de piedade na  

Real Quinta da Bemposta,  foi cedida para perpetuar o primeiro aniversário do óbito de 

D. Estefânia484.  

O nome recordava “constantemente a memoria d’uma santa rainha, symbolo de 

caridade, e prototypo das virtudes christãs.”485   

O hospital foi fundado no dia 17 de Junho de 1861, ironicamente, poucos meses antes 

da morte de D. Pedro V486, mas o início da sua edificação (ao nível dos terrenos?) data 

de 1858. A inauguração foi apenas em 1877487. Como de costume no nosso país, as 

obras demoraram uma eternidade, quase 20 anos, tendo sido prejudicadas pela morte 

prematura de D. Pedro V, pelo clima de instabilidade política e pela falta de verbas que 

teimosamente prevaleceram no século XIX português.  

O hospital destinava-se originalmente a crianças, porém, em 1873, julgava-se que teria 

um outro fim, pois fora anexado ao de S. José488. Nesse ano, já se havia gasto no 

edifício 200 contos de réis, informando o jornal que até receber doentes eram 

necessários ainda 50 contos. A quantia sairia dos cofres do Ministério das Obras 

Públicas, estando o orçamento já quantificado489.  

As obras foram dirigidas pelo engenheiro Joaquim Júlio Pereira de Carvalho e, após a 

sua morte, pelo senhor Lecocq490. Trata-se de Luís Vítor Le Cocq (1828-1892), general 

de engenharia e engenheiro militar, protegido de Fontes Pereira de Melo e funcionário 

do Ministério das Obras Públicas. Foi director das obras públicas nos distritos de 

Portalegre e do Porto e responsável por inúmeras obras viárias e edifícios; concluiu o 

Asilo D. Maria Pia, o torreão oriental da Praça do Comércio, o edifício do antigo 

Ministério do Reino e o Arco da Rua Augusta491.                          

                                                           
484 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V. Lisboa, 1862, p. 
153. Utilizámos a 3ª ed. de 1862. A 1ª ed. é de 1861. 
485 Hospital Estephania, in Diario Illustrado, p. 1. 
486 Ibidem. 
487 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 464. 
488 Hospital Estephania, in Diario Illustrado, p. 1. 
489Ibidem. O orçamento estava dividido em duas partes: 1ª parte, conclusão do lado leste, desde o 
vestíbulo à capela, importava em 26.600$000; 2ª parte, conclusão do restante edifício, do lado oeste, onde 
as obras estavam mais atrasadas, 13.400$000. O valor para finalizar a capela do hospital não estava ainda 
orçamentado. O mesmo periódico informa que o último orçamento do edifício havia sido elaborado por 
Rafael da Silva e Castro.          
490 Ibidem.  
491 Sobre a biografia de Luís Vítor Le Cocq, vd. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. 14, 
p. 805. Sousa Viterbo, no seu conhecido Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, 
Engenheiros e Construtores Portugueses, não tem nenhuma entrada sobre este engenheiro. 



 295

O projecto do hospital veio de Inglaterra, tendo sido elaborado em Abril de 1861, pelo  

arquitecto A. S. Humbert492.   

D. Pedro V, numa carta dirigida ao seu tio Alberto, de 4 de Novembro de 1859, informa 

que pelo facto de a arquitectura funcional estar muito atrasada em Portugal, tinha de lhe 

pedir conselho na escolha do arquitecto. Com se percebe, o rei português sentia-se 

perfeitamente à vontade para pedir ajuda e confiava na indicação do seu tio e mentor. 

Na mesma missiva, D. Pedro descreveu em traços gerais, o programa para o hospital: 

destinava-se a oitenta doentes dos dois sexos; as enfermarias deveriam ter poucas 

camas, segundo a opinião dos médicos; a ventilação seria mais importante que o 

aquecimento; entre as várias dependências existiriam algumas para consultas gratuitas 

de doentes externos493.     

Na carta de D. Pedro V para o tio, de 6 de Julho de 1860, foi incluído um memorando, 

uma verdadeira memória descritiva, que deve ter acompanhado as plantas, para que 

Alberto de Inglaterra pudesse ver e entender o projecto do hospital. Nesse memorando, 

é referida a localização dos edifícios, as características geológicas do terreno, os 

recursos hídricos, as dimensões do hospital (cerca de 300.000 pés, compreendidos entre 

os limites extremos do jardim e a linha AB), as dimensões das enfermarias, a espessura 

das paredes, a forma e a cobertura dos telhados, os materiais usados, etc. Devido ao 

reduzido orçamento, os materiais estavam de certa forma limitados: optou-se pela pedra 

calcária local, pois os tijolos, raramente utilizados em Portugal, eram mais 

dispendiosos; os tectos seriam em duas águas, cobertos por telhas; o emprego do ferro, 

para o proteger de fogos, não era possível devido ao orçamento; persianas e cortinas nas 

janelas controlariam o excessivo calor, etc., etc.494   

Além deste memorando, existem ainda dois em inglês do arquitecto Humbert; um deles, 

sobre a construção de um hospital, de Dezembro de 1859495 o outro, relativamente a 

                                                           
492 Hospital Estephania, in Diario Illustrado, p. 1. Infelizmente, não conseguimos identificar este 
arquitecto inglês. 
493 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, pp. 
323-324. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 4 de Novembro de 1859. 
494 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, pp. 
347-349. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 6 de Julho de 1860. 
495 BA Ms. 54-XI-1, n.º 15 - Memorandum as to the proposed general arrangement of a Hospital to 
certain a limited number of patients of both  sexes – in accordance with the vieus  entertained  by 
the best Medical and other Authorities, in this Country Accompained by a  Block plan.  [O 
memorando está datado de 26 de Dezembro de 1859, tem 8 folhas com 15 páginas de texto, está assinado 
por A. Humbert] 
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questões métricas do projecto, datado de Agosto de 1860496. Este último deve ter 

servido para explicar melhor a D. Pedro V as plantas do edifício.  

Ambos os documentos foram enviados para o rei e encontram-se na Biblioteca da 

Ajuda. Certamente que o metódico monarca os leu com bastante atenção. O primeiro 

memorando indicia que a decisão para fundar um novo hospital em Lisboa estava 

tomada no espírito do rei, pelo menos desde de 1854, aquando da visita a Inglaterra. 

Este documento trata de aspectos gerais ligados aos edifícios hospitalares, como, por 

exemplo, as acomodações dos doentes e a respectiva ventilação e sobre a administração. 

Descrevia-se  também o plano proposto para um hospital e a articulação entre as várias 

dependências;  defendia-se a construção do edifício hospitalar no campo ou em áreas 

suficientemente grandes para estarem afastados de outras construções, que poderiam 

interferir na circulação do ar e na quietude exigida; definiam-se medidas das janelas e 

dos pátios. No fim, o arquitecto inglês formula dezoito perguntas, entre as quais saber se 

o hospital era para ser construído na cidade ou no campo; se havia terreno para o 

construir; qual a natureza do solo e o fornecimento de água; quais os ventos  

predominantes ou como eram feitos no nosso país os telhados e os pavimentos497. 

O segundo memorando, elaborado, em Agosto de 1860, deve ter acompanhado as 

plantas do edifício, porque apresenta medidas adoptadas na planta e questiona se é 

conveniente colocar uma escala em metros franceses. São feitas outras considerações 

sobre medidas (nas divisões, a altura mais usual em Portugal para o conforto era, como 

o arquitecto defende, 17 ou 18 pés; a espessura das paredes 4-5 pés era suficiente para o 

calor no nosso país, etc.) Finalmente, Humbert elenca e explica as diferenças nas 

medidas métricas portugueses, francesas e inglesas498. 

Antes desses memorandos, D. Pedro recebeu uma descrição do Hôpital Sainte-

Eugénie499, elaborada em 30 de Novembro de 1859, por Henry Jean Batiste Davenne 

(1789-1869), publicista francês e funcionário na administração dos hospitais franceses, 

                                                           
496 BA Ms. 54-XI-3, n.º 34 - Memorandum of questions in regard to the accompaining plan 
transmitted from Lisbon in referece to a scheme for the Proposed Royal Hospital in the “Quinta da 
Bemposta.” Assinado por Humbert de Agosto de 1860. 
No Verão de 2006, fomos informados pela directora da Biblioteca da Ajuda, Dr.ª Cristina Pinto Basto, 
que haviam sido descobertos alguns desenhos, os quais tivemos oportunidade de observar. Um deles 
representa um hospital, o edifício é modesto e diferente do de D. Estefânia. Infelizmente, o pequeno e 
simples desenho não está assinado, o que nos leva a colocar a hipótese de poder ser um registo feito pelo 
próprio D. Pedro V.          
497 BA Ms. 54-XI-1 nº 15 - Memorandum as to the proposed..., fl. 1-8. 
498 BA Ms. 54-XI-3, nº 34 - Memorandum of questions... 
499 BA Ms. 54-X-2, nº 32 - Notice Sommaire sur l’Hôpital Sainte-Eugénie. [Este documento tem 7 
folhas]  
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que a assina como director da administração geral da assistência pública500. Este 

documento foi pedido pelo visconde de Paiva, que recebeu instruções directas do 

próprio D. Pedro V501.  

Este hospital de Paris, apresentado como um dos dois estabelecimentos de saúde 

destinados exclusivamente a crianças, tinha 658 camas. Segue-se uma minuciosa  

história do hospital e a sua descrição. Refere-se, igualmente, as especificidades dos 

hospitais para crianças (como a diversidade de salas para isolar os casos de infecções, os 

quartos destinados às mães das criança e as salas para as crianças estudarem durante o 

internamento, etc.). Aponta-se ainda o número de médicos e até o salário do director do 

hospital. Finalmente, a minuciosa descrição termina com uma série de vinte mapas, 

entre os quais se inclui o dos funcionários do hospital, sendo os restantes dezanove 

mapas estatísticos, de 1854 a 1858, que apresentam o número de doentes admitidos e 

saídos, o número de óbitos e a sua proporção, a duração média dos tratamentos e as 

despesas nos vários domínios.     

Segundo um jornalista, o sítio escolhido para edificar o Hospital da Estefânia era um 

dos melhores de Lisboa, mas o local seleccionado muito complicado, pois o terreno, 

numa baixa, era pouco firme. Em consequência, as fundações atingiram, em algumas 

zonas, os 6 metros de profundidade. Para o periodista, o terreno prejudicava a ordenação 

do edifício, mas nada mais restava que terminá-lo o melhor possível.  

A construção também não tinha seguido o projecto inicial, no intuito de o melhorar. O 

edifício foi descrito como tendo um grande corpo central, e, de cada lado, fazendo 

ângulo recto, uma galeria destinada a enfermarias. No centro do corpo principal, 

situava-se um grande pátio, no fim do qual estava a capela. Como se sabe, a igreja ou 

capela no meio dos edifícios hospitalares remontava ao renascimento e a Alberti.    

O hospital tinha dois pavimentos, destinados a enfermarias e a diferentes divisões, 

havendo lugar para 128 camas. O jornalista não deixa de criticar as poucas camas 

existentes num hospital de grandes dimensões. Tal situação era devida à distribuição do 

edifício, com numerosas e amplas divisões para médicos, directores, regentes, 

enfermeiros e demais empregados. Contudo, o problema estava a ser solucionado pelas 

modificações do engenheiro Le Cocq, que seriam apresentadas à comissão dos 

hospitais502.  

                                                           
500 Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo Americana. Madrid, s.d., tomo 17,  p. 1095. 
501 BA Ms. 54-X-2, nº 32 - Notice Sommaire sur l’Hôpital Sainte-Eugénie, fl. 1 v.º 
502 Hospital Estephania, in Diario Illustrado, p. 1. 
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Na realidade, o número de camas era muito pequeno face ao que D. Pedro havia 

imaginado inicialmente, 400-500 doentes; mas também é verdade que se tratava de um 

hospital pediátrico. 

Com o evidente atraso na sua conclusão, o jornalista exortou o governo a terminar o 

hospital, prestando, desta forma, “um justo preito e homenagem á memoria sempre 

querida da esposa de D. Pedro V.”503   

O hospital apresenta uma planta em U, alargada, de cada um dos lados do corpo central, 

de duas alas. A simetria, a repetição do ritmos, as dimensões dos vãos, a organização da 

entrada com arco e colunas denunciam o classicismo do projecto, pontuado por 

lanternins de vago gosto neogótico504.  

Através da gravura publicada no Diario Illustrado, percebemos evidentes ecos ingleses 

de neopalladianismo, utilizado com muito sucesso em edifícios de carácter funcional.  

A importância do Hospital de D. Estefânia reside no facto de ter sido o único edificado 

do século XIX, rompendo com a triste e nacional tradição de adaptar espaços 

conventuais a funções hospitalares505 (Fig. 24).  

Se dúvidas existissem sobre a visão e a modernidade de D. Pedro, bastaria esta 

fundação.   

 
 
4.8 A arte na sociedade moderna 
 

D. Pedro ao longo da suas visitas exprimiu algumas opiniões estéticas que devemos 

sistematizar devido ao seu interesse e raridade no contexto pobre da teoria da arte 

portuguesa do século XIX.  

As suas opiniões estéticas e artísticas não são, como facilmente se imagina, nem 

sistemáticas nem totalmente coerentes. O príncipe posiciona-se como um interessado no 

fenómeno artístico, por vezes, durante a observação de obras. 

Analogamente ao seu gosto de matriz clássica, também as opiniões estéticas formuladas 

são clássicas:   

 
“Metade dos que param a contemplar o Juízo final não sabem dizer que ele é horrível; 
acham-no mau – Dante e Miguel Ângelo são dois engenhos da mesma raça. – Mas 
enquanto a força criadora do pintor não achava limites senão em si mesma, enquanto lhe 

                                                           
503 Ibidem. 
504 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 464. 
505 Idem, p. 465. No tempo do marquês de Pombal o destruído Hospital de Todos-os-Santos foi para 
Santo Antão (Hospital de S. José) e depois da extinção das ordens religiosas esta prática foi frequente. 
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era livre realizar o que fantasiava, o poeta encontrava-se preso pelo molde acanhado em 
que o gosto da época afogava a inspiração (...) A arte da Renascença encontrou a sua 
mais sublime expressão nas obras de Rafael, assim como a arte grega as achara nas 
poucas relíquias da época de florescença em que o ideal predominava. É que a arte deve 
desesperar de reproduzir a natureza, mas não de interpretá-la: a arte descreve: a arte 
carece de uma alma.506  
 
 

Muitas vezes a arte poética pagã deixava D. Pedro frio, preferindo a medieval507. 

Sempre atento à realidade social, referiu ainda várias vezes a função da arte na 

sociedade do seu tempo e o papel dos artistas. 

Segundo D. Pedro, as artes no século XIX eram cosmopolitas. No século XVI, estavam 

limitadas a um ou dois países, por isso, quando os príncipes encomendavam obras aos 

grandes artistas, não se podia afirmar que as artes fossem cosmopolitas508.   

Sem riqueza, as artes plásticas não subsistem, sendo difícil de estabelecer “este luxo” 

em países que ainda não tinham os “primeiros objectos de necessidade social”509. 

As artes acompanhavam a prosperidade nacional, sendo uma necessidade, uma forma 

elegante e nobre que a civilização elevou a um luxo. Onde não existia prosperidade 

nacional, os artistas seriam unicamente uma espécie incómoda de mendigos. Nas 

palavras de D. Pedro, seria uma vergonha não os proteger, mas frequentemente não se 

podia protegê-los510. Infelizmente, não diz por que razões não se protegiam os artistas, 

mas presumimos que estas se prendiam com a limitação dos recursos económicos e com  

necessidades sociais mais urgentes.  

Relativamente ao mercado da arte e aos artistas, D. Pedro detecta o capitalismo e os 

primeiros sinais  de corrupção na sociedade: 

  

“Hoje as artes são um luxo, um objecto de especulação, um pintor célebre é um 
capitalista, as artes não entram no comum da vida. Protegem-se com pompa mas sem 
delicadeza. O rico financeiro compra um quadro por grossas somas para dizer que tem 
um bom quadro, e sobretudo para dizer que custou tanto. Nestes nossos dias em que 
tudo tem a sua tarifa de preços, até as consciências dos homens públicos, não é de 
admirar que as artes puras como a bem entendida compreensão das obras do criador 
padeçam muito debaixo da atmosfera do fumo de carvão de pedra. Contudo as artes 
florescem, mas não será esse brilho que elas apesar de prostituídas ainda derramam um 

                                                           
506 Ruben Andresen Leitão – Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos. Lisboa, 1961, pp. 264-
265. Carta de D. Pedro dirigida a Viale, sobre Dante e a sua poética, datada de 5 de Fevereiro de 1859. O 
original está na BN Ms. 54-XI-31 nº 19.   
507 Idem, p. 265. 
508 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 291-292. 
509 Idem, pp. 78-79. 
510 Ruben Andresen Leitão -  Diário de D. Pedro V. Viagem a Inglaterra em 1854, p. 41.  
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hábil jogo dos destinos para encobrir a grande corrupção moral que aflige a nossa 
sociedade? Corrupção pior que a romana por que é hipócrita e porque ainda se fala da 
parte moral do homem.”511    
 
 

Num outro registo, ligado à aprendizagem das artes plásticas, D. Pedro é da opinião que 

para as exercer os artistas não poderiam ser possuidores apenas de talento e de engenho 

natural; era necessário estudo, reflexão e, principalmente, ver muitas obras. Só vendo os 

grandes modelos se podia desenvolver o gosto pelas arte512:  

 

“O artista não pode seguir uma só escola, não deve ligar-se tão estreitamente a um dos 
mestres da arte pelos sentimentos d’admiração que se torne um seu imitador servil, deve 
vêr e examinar todas as escholas, deve procurar nellas o que há de bom, reconhece-lo e 
fazer com que as suas producções, tendo o merecimento de uma certa originalidade, que 
sempre se dá quando há engenho, por que esse não se sujeita á severidade das formas 
que se lhe queiram impor como leis imperscriptiveis, sejam comtudo como acima disse, 
resultado de um eclectismo.”513      
 

Nas suas palavras, os artistas imitadores escrupulosos da natureza podiam cair no 

excesso e não produzir o efeito pretendido514. Desta maneira, o artista não devia imitar 

total e perfeitamente a natureza, mas reservar algum espaço para a imaginação e criação 

do olhar. Se quisermos, esta atitude é em grande parte estruturadora da pintura 

romântica de paisagem.  

 
 
4.9 Um rei fascinado pelo design   

 

Uma das características mais interessantes de D. Pedro V, e que tem sido quase sempre 

esquecida, foi a sua relação com aquilo que podemos designar como design. Nos seus 

escritos e reflexões em tornos das artes plásticas - pintura, desenho escultura e 

arquitectura -, surge também uma abordagem ao design, se quisermos, ao design de 

equipamento e, em menor escala, ao design de comunicação. Estas duas realidades, que 

na época ainda não existiam de forma autónoma e consciente, constituem um 

interessante campo que deve ser motivo de estudo. 

                                                           
511 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855), p. 88. 
512 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 79. 
513 Idem, p. 322. 
514 Idem, p. 231. 
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D. Pedro aprendeu e contactou com questões de design durante as suas viagens ao 

estrangeiro. As viagens e as exposições vistas na Europa - que já foram objecto de um 

sistemático estudo515 -, constituíram um tónico para que o jovem príncipe e depois rei se 

fascinasse pela industrialização, novas tecnologias, objectos e invenções que 

fervilhavam nos países mais desenvolvidos do norte da Europa principalmente na 

Inglaterra e na França. Em Portugal, nada podia descrever, somente as paisagens, as 

cidades, os monumentos e as pessoas. Alguns trechos lembram mesmo as Viagens na 

minha Terra:  

 
“De um lado se viam abundantes olivaes, e pingues campos, de outro se estendiam 
aquellas immensas campinas conhecidas debaixo do nome de lesirias e que são fonte 
uma grande riqueza.”516  
 
Não podemos esquecer também que D. Pedro revelou sempre uma grande tendência 

para os estudos práticos e possuía uma enorme sede de instrução517. Pretendia ver, 

questionar, analisar, registar e pensar tudo aquilo que estava diante do seu olhar. O 

sonho, nessas viagens é retirar exemplos para poder desenvolver e industrializar o país.  

 

4.9.1 Fábricas e máquinas  

Nas viagens ao estrangeiro, D. Pedro visitou numerosas fábricas, que descreve sempre 

com grande entusiasmo, principalmente ao nível das máquinas a vapor.  Tomemos, por 

exemplo, três das várias referências a fábricas e a dispositivos mecânicos. Na viagem a 

Inglaterra em 1854, durante a visita ao arsenal marítimo de Portsmouth, viu a padaria 

que era muito interessante em virtude de todos os processos serem realizados por meio 

maquinas, “com muito mais aceio, perfeição e economia de tempo do que pelo antigo 

trabalho braçal já de si duro, e nem sempre muito aceado.”. Depois, descreve 

pormenorizadamente os processos e cada uma das máquinas da padaria518. 

No mesmo dia, percorreu a cordoaria do arsenal, cujo edifício era inferior ao de Lisboa, 

apesar de maior. A grande vantagem era a utilização de máquinas no fabrico de velas e 

para testar amarrações de ferro. Existiam também várias máquinas nas oficinas de 

carpinteiros e de torneiros. As forjas eram formidáveis e com “machinas belissimas.” 

                                                           
515 Filipa Lowndes Vicente – Viagens e Exposições: D. Pedro V na Europa do Século XIX. Lisboa, 
2003 
516 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 5. 
517 Júlio de Vilhena –op. cit., vol. II, p. 357. 
518 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 135-136. A visita ocorreu no dia 22 de 
Junho.  
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No fim, não resistiu a descrever dois martelos a vapor de grande força, mas de tal forma 

fáceis de regular que podiam quebrar uma avelã sobre um prato sem o partir!519 

Em Sheffield, viu uma fábrica de aço e ferramentas, com 1800 operários, na qual pôde  

admirar os processos preparatórios, a fundição, as forjas, “tudo em grande  ordem e a 

divisão do trabalho muito boa.”520  

Um dos pontos altos destas visitas industriais foi à designada “base da industria” ou a  

“fabrica das fabricas” de Joseph Withworth, que produzia instrumentos para máquinas e 

maquinarias. D. Pedro extasiou-se devido a um guindaste movente por cima das 

oficinas. No final, lamenta-se estar num país onde não se podem receber condecorações 

estrangeiras, pois de bom grado daria uma a Withworth521.  

Nos outros países europeus, teve igualmente várias ocasiões para visitar inúmeras 

fábricas.  

D. Pedro, interiorizando perfeitamente este novo contexto industrial, teve a ideia de 

expor as matérias-primas nacionais na exposição permanente no Palácio de Cristal em 

Sydenham522. Infelizmente Portugal só podia enviar produtos naturais; produtos de que 

Alberto de Inglaterra conhecia o valor, não se sentindo, dessa maneira, D. Pedro 

envergonhado de se parecer com um “príncipe semi-selvagem.”523 De forma muito 

inteligente, o jovem Bragança valorizava, e bem, os nossos produtos naturais, tendo 

oferecido ao tio alguns blocos de mármore e até uns porcos524.   

Da mesma forma, em dois dos seus discursos, aquando da distribuição das medalhas aos 

expositores portugueses conferidas na Exposição Universal de Paris, em 1855, e na 

inauguração da Exposição Industrial do Porto, em 1861, o rei defendeu e incentivou a 

incipiente indústria e os produtos portugueses525.   

Mas o fascínio não foi apenas pelas fábricas e pelas grandes máquinas a vapor; D. Pedro 

espantou-se com as máquinas agrícolas da granja do príncipe Alberto. Após essa visão, 

defendeu a introdução de máquinas na agricultura portuguesa!526   

No ano seguinte, em 1855, durante a visita à Exposição Universal de Paris, D. Pedro 

confessou toda a sua paixão pela indústria e pelas máquinas: 

                                                           
519 Idem, p. 139. 
520 Idem, pp. 159-160. Visita desta fábrica foi a 27 de Junho.  
521 Idem, p. 163-164. Esta fábrica situava-se em Manchester. 
522 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 34. 
Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 28 de Dezembro de 1854. D. Pedro transmitiu esta ideia ao tio e 
pretendia saber a sua opinião. 
523 Idem, p. 56. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 27 de Outubro de 1855. 
524 Ibidem. Esses blocos foram depois chamados Vermelho Imperador, pp. 42, 77-78 e 117. 
525 J. J. Ferreira Lobo – Palavras de D. Pedro V, pp. 105-107.  
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“Nunca poderei esquecer as horas que passei quase só no Palácio da Indústria, era o 
meu principal divertimento em Paris, e eu aproveitava todas as ocasiões para gozar 
dele.”527   
 

 

4.9.2 Máquinas militares e navios de guerra 

A vertente prática de D. Pedro revelou-se muito cedo através do seu interesse por 

matérias de natureza militar: organização, assuntos estratégicos, fortificações, 

armamento moderno e marinha de guerra, como testemunham dezenas e dezenas das 

suas páginas528.  

Alguns destes assuntos estão actualmente muito próximos do design de equipamento.  A 

este nível podemos estabelecer uma curiosa relação biunívoca. Por um lado, D. Pedro 

sempre apreciou a modernidade, a mecanização e a funcionalidade que explorou, muito 

logicamente, nos assuntos militares; por outro lado, as modernas tecnologias militares, 

que foi conhecendo e adquirindo, aumentaram-lhe o interesse pela mecanização e pela 

funcionalidade. O fascínio que sempre sentiu pela artilharia529 indicia precisamente o 

gosto pelos dispositivos mecânicos e pelas máquinas militares. A artilharia, a arma 

preferida de Napoleão (o supremo modelo de qualquer militar), conhecia, graças à 

industrialização, um enorme desenvolvimento no século XIX.  

Mas D. Pedro teve igualmente grandes preocupações com o elemento humano e 

empenhou-se no equipamento material das nossas forças530. Não foi por acaso que o seu 

curto reinado teve muita importância não só em relação ao armamento de infantaria 

como a tudo o que respeita a artilharia531. Na Europa, vivia-se uma época, como tantas 

outras, de crise militar na Itália, e entre a França e a Áustria, existindo o perigo de um 

conflito armado se alastrar. Por isso, vários países, como a Inglaterra e a Espanha, 

estavam a armar-se. Neste contexto, D. Pedro procurou modernizar e racionalizar as 

                                                                                                                                                                          
526 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 104-105. 
527 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855), p. 238. 
528 Os assuntos militares em D. Pedro V devem ser estudados nos seus escritos, na correspondência com o 
tio Alberto e igualmente em duas obras: Henrique de Campos Ferreira Lima – D. Pedro V e a Artilharia 
Portuguêsa. Lisboa, 1923 e Francisco Fortunato Queirós – D. Pedro V e os Negócios Militares.  Porto, 
1973.  
529 Mendes dos Remédios – Cartas Inéditas d’El-Rei D. Pedro V Coimbra, 1903, p. XII, refere que D. 
Pedro, além de excelente atirador, conseguia sem um óptimo artilheiro, porquanto em pleno campo de 
manobras, manejava e descarregava com facilidade uma peça de artilharia.  
530 Francisco Fortunato Queirós – D. Pedro V e os Negócios Militares, pp. XXIV-XXV.  
531 Henrique de Campos Ferreira Lima – op. cit., p. 4. No seu reinado as bocas de fogo deixaram as almas 
lisas e projécteis esféricos para as estriadas e projécteis oblongos. Na infantaria substituíram-se as 
espingardas de pederneira pelas de carregar pela culatra, do sistema Enfield, que, na época, eram as 
melhores. 
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nossas forças militares, tarefa sempre difícil (ontem como hoje) devido à escassez de 

recursos monetários532. 

Em Londres, D. Pedro visitou a fábrica dos revólveres do “coronel mexicano”  Samuel 

Colt (1814-1862). Após essa visita, fez várias considerações sobre o mecanismo das 

pistolas, perigos de acidentes, dificuldade na limpeza, o pouco espaço que a pistola 

ocupava, a prontidão de um grande número de tiros (seis ao todo), a certeza do tiro e o 

seu grande alcance. Segundo o seu juízo, estas pistolas modernas apresentavam mais 

vantagens que defeitos. A descrição das máquinas que fabricavam os revólveres parece 

feita por um engenheiro. Experimentou ainda atirar com estas armas, não se saindo 

muito mal, e comprou alguns modelos. 

Durante a visita, D. Pedro e a respectiva comitiva tiveram como cicerone o irmão de 

Samuel Colt, porque este não se encontrava na fábrica533. No fim da visita, D. Pedro 

escreveu:    

 

“Creio que nunca vi cousa de que tanto gostasse como a fabrica de Revolvers (...)”534 

 
De tudo o que viu na indústria inglesa e europeia este é o seu mais apaixonado elogio. 

D. Pedro também se interessou por arquitectura militar. Ao longo das suas viagens, 

descreveu, por exemplo, as grandes fortificações de Antuérpia, que, apesar não 

seguiram o “methodismo” da ciência militar, se adaptavam à natureza do terrenos, 

utilizando o que cada sistema de fortificação tinha de melhor535.   

Ao escrever sobre estas fortificações, D. Pedro, repentinamente, lembra-se de uma  

fortaleza portuguesa, evidenciando um notável conhecimento estratégico e uma 

preocupação pela preservação do património arquitectónico militar moderno e não 

medieval, como seria de esperar:        

  

                                                           
532 Francisco Fortunato Queirós – D. Pedro V e os Negócios Militares, p. XXIII. Na carta de 13 de Abril 
de 1860, dirigido ao seu tio Alberto, escreve: “A actual situação do Mundo é muito sombria. Não existe 
limite ai que o Imperador Napoleão ainda nos pode forçar a fazer. Maria Filomena Mónica – 
Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 339. 
533 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., pp. 89-91 e Ruben A. Leitão - Diário de 
D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, pp. 59-62. D. Pedro equivocou-se na nacionalidade de Colt. 
Na verdade, Samuel Colt não era mexicano, mas sim americano, tendo nascido em Hartford, no 
Connecticut. Esta confusão pode estar relacionada com o facto de o exército dos E. U. A. lhe ter 
encomendado 1000 pistolas, aquando da guerra do México, em 1847. O revólver foi patenteado na 
Inglaterra e em França em 1835 e nos E. U. A. no ano seguinte.  
534 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 91. 
535 Idem, pp. 223-224. 
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“E Elvas!? Havêmos de deixa-la cahir em ruinas; nunca havêmos de saber o que é a 
fortificação moderna?”536  
 
 
Já rei, em 1860, escreveu um artigo, acompanhado de duas gravuras de Coutinho sobre 

a praça italiana de Gaeta na Revista Contemporanea de Portugal e Brazil537, periódico 

que publicava inúmeros artigos sobre os membros da família real e no qual seu pai 

colaborava frequentemente com gravuras.  

Na Praça de Gaeta, contou a história militar da fortificação, descrevendo as suas 

características militares, que certamente conheceu aquando da sua visita a Itália. Como 

bom escritor do seu tempo, após os assuntos militares, regista, em traços de colorido 

romântico, o magnífico aspecto da enseada e a sua bela vegetação, “aos olhos cançados  

da aridez da costa italiana desde Terracina.” Quase no fim do artigo, escreveu: 

 

“Parece que a natureza se compraz em revestir das suas risonhas galas sitios que o louco 
furor dos homens tantas vezes tem convertido em theatro das mais cruentas scenas.”538      
 
 

O rei sempre defendeu um moderno sistema de defesa do porto de Lisboa539. Numa 

carta ao visconde de Sá da Bandeira (ministro da Marinha e da Guerra), defendeu 

convictamente a fortificação do porto de Lisboa. Estas fortificações não constituíam um 

perigo, como muitos políticos néscios consideravam, teriam servido contra, por 

exemplo, a França, durante o triste caso da barca Charles et George540. O rei, possuidor 

de um pensamento estratégico bem estruturado, achava que uma nação não podia ser 

independente, se não fosse capaz de repelir um invasor541.   

Como militar cuidadoso e competente, durante a viagem à Prússia, teve ocasião de 

observar as suas tropas, que formavam o exército mais perfeito na Europa, “ao menos 

theoricamente o melhor.” D. Pedro impressionou-se com a organização, disciplina, 

                                                           
536 Idem, p. 224. 
537 Azoubolos [pseudónimo de D. Pedro V]- A Praça de Gaeta, in  Revista Contemporanea de Portugal 
e Brazil, 2º ano, 1860, pp. 524-527. Vd. igualmente Júlio de Vilhena – op. cit.,  Suplemento, pp. 137—
138. 
538 Azoubolos [pseudónimo de D. Pedro V]- A Praça de Gaeta..., p. 527. 
539 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, p. 
280. Carta dirigida ao tio, datada de Lisboa, 28 de Outubro de 1858. 
540 Sobre a questão da barca francesa Charles et George, vd. Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, pp. 
121-124. 
541 Ruben Andresen Leitão – Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos, pp. 243-244. Carta 
dirigida a Sá da Bandeira, datada de Lisboa, 22 de Outubro de 1858. O original encontra-se na BA Ms. 
54-XI-12, nº 48, 48 a, 48 b. Também o visconde partilhava as ideias de D. Pedro V em relação às 
fortificações de Lisboa, vd. Júlio de Vilhena – op. cit., Suplemento, pp. 73-74. 
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armamento, equipamento e vestuário. Tudo estava regulado como “juizo extraordinario, 

e são resultados  da experiencia dos homens mais eminentes estabelecidos com vagar e 

seriedade.”542 Dedicou várias páginas do seu diário à descrição do desfile e ao exército 

prussiano543.Termina essa descrição pormenorizada escrevendo: 

 
“Assim acabou o mais bello espectaculo que eu tenho presenceado. Tropa mais bella 
custa a encontra-la. Senti uma impressão de gosto e de pezar ao mesmo tempo quando 
vi romper a marcha os bellos batalhões da Guarda. Que differença entre a nossa tropa e 
esta. Trabalhar para lá chegar.”544 
 
 

Também a marinha foi pensada em termos modernos por D. Pedro, apesar de parecer 

preferir os comboios. Nesta área, D. Luís era o verdadeiro marinheiro da família545.  O 

rei português considerava que a marinha era um assunto capital em Portugal, apesar das 

fracas posses não poderem dar resposta aos desejos. Lamenta-se que os oficiais da nossa 

marinha de guerra, longe da realidade, prefiram fragatas e navios grandes, para terem 

uma enorme frota naval. Ao invés, D. Pedro inclinava-se para corvetas com uma só 

hélice, com aconselhara Alberto de Inglaterra.546 Segundo o rei de Portugal:  

 
“A nossa táctica devia ser opor a um inimigo de superioridade esmagadora pequenas 
forças, capazes de lhe causar pesadas perdas e de fatigá-lo com o seu fogo e por uma 
constante mudança de posição, enquanto que eles próprios não sofreriam grande dano, 
devido à sua pequena superfície.”547      
 
 

Esta ideia, perfeitamente moderna, funcional e económica já havia sido testada, no 

século XVI, com enorme êxito pelos ingleses diante da Invencível Armada.  

Em algumas páginas, D. Pedro, como se fosse um verdadeiro engenheiro naval, escreve 

que as “reliquias” da nossa marinha de guerra deveriam ser substituídas por pequenos 

navios de dimensões moderadas, servindo-se normalmente de velame para alcançarem 

razoáveis velocidades com a ajuda de motor. Tinha muitas reservas quanto às 

                                                           
 
542 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 262.  
543 Idem, pp. 262-268. 
544 Idem, p. 265. 
545 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, pp. 
233. Na carta de D. Pedro ao tio, de 28 de Outubro de 1857, afirma “Lipipi estará no seu elemento [mar e 
marinha]” 
546 Idem, p. 60. Carta de D. Pedro para o tio, datada de Lisboa, 7 de Novembro de 1855. D. Pedro julgava 
que, além das corvetas de uma só hélice, devíamos ter alguns brigues nas costas de África, sendo tudo 
isso o que Portugal precisava em termos de marinha de guerra.   
547 Idem, p. 280. Carta de 28 de Outubro de 1858. 
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embarcações com grandes massas de madeira que não se conseguiam mover e também 

não estava ainda totalmente convencido das vantagens dos revestimentos de ferro nos 

navios. Na dúvida em relação à resistência dos materiais, preferia a velocidade dos 

vasos de guerra548. 

Num texto relativo à corveta Bartolomeu Dias, defende que a máquina é a razão de ser 

do todo o navio e que um vaso de guerra não tinha significado senão pela sua artilharia, 

pelo que advogava um armamento forte nesse navio549.     

Na correspondência com o tio, D. Pedro solicitou-lhe desenhos de pequenos barcos de 

guerra (corvetas ou escunas interrogava-se, todos equipados com uma hélice; mesmo as 

escunas com um pequeno motor seriam úteis para África)550 e aconselhou-se com o seu 

mentor sobre o  melhor tipo de fragata (em número de canhões e velocidade) que 

Portugal deveria comprar à Inglaterra para transportar D. Estefânia, sua futura esposa.551      

 
 
4.9.3 A velocidade dos comboios 

Nas viagens europeias, D. Pedro deslocou-se frequentemente de comboio552. O príncipe 

sempre teve um imenso fascínio por este meio de transporte. Do seu espírito os 

caminhos-de-ferro nunca desapareceram, convencido que estava que as boas 

comunicações dariam a felicidade aos portugueses553. Com tanta paixão por este meio 

de transporte moderníssimo e característico do século XIX, não foi por acaso que no seu 

reinado se inauguraram os primeiros quilómetros de linha férrea.  

Como seria de esperar,  D. Pedro referiu-se, elogiosamente, a uma “bella machina da 

força de 400 cavallos, numa fábrica em Liége.554 

                                                           
548 Manuscritos Incompletos, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. III, pp. 349-350. O original está na 
BA  Ms. 54-XI-1158. 
549 Júlio de Vilhena – op. cit., Suplemento, pp. 85, 87 e 90. A corveta Bartolomeu Dias foi inicialmente 
projectada com clipper, dedicado ao comércio de chá. Foi construída em Londres e lançada ao mar a 2 de 
Janeiro de 1858, destinada a transportar a rainha D. Estefânia para Portugal. Mais tarde, transportou 
igualmente D. Maria Pia para para se casar com D. Luís I. De acordo com  o contrato matrimonial, D. 
Estefânia deveria vir para o nosso país a bordo de um  navio nacional, mas, como não havia tempo para 
construir um de raiz, optou-se pela compra de um clipper, transformando-o em navio de guerra, à vela e a 
vapor, vd. Eduardo Nobre – Paixões Reais, pp. 115, 120-121.  
550 Idem, p. 73 carta de 28 de Novembro de 1855. 
551 Idem, p. 223. Carta de 28 de Agosto de 1857. Se D. Estefânia não viajasse num navio português, tal  
causaria muito má impressão. Pensou-se em construir um, mas só ficaria pronto aquando do casamento; 
assim, D. Pedro pensou que o governo pudesse comprar à Inglaterra uma fragata de 1500 toneladas, de 21 
canhões de calibre pesado, de 400 cavalos-vapor e de 9 a 10 nós, que seria igualmente uma peça 
importante para a nossa marinha de guerra.  
552 Acerca desta questão, vd. Filipa Lowndes Vicente – op. cit., pp. 67-92.  
553 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, p. 178. 
554 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 206. 
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Mas, de tudo aquilo que nos mais impressiona nessas viagens é o registo que fez da 

velocidade, que era algo absolutamente novo na época. Vejamos alguns exemplos do 

seu espanto pela velocidade dos comboios, “(...) quando se vôa sobre os carris do 

caminho de ferro.”555 Viajando na Holanda, de Haia para Amsterdão, escreveu 

“Continuando a nossa corrida, a que bem se podia chamar delirante (...)” e atravessando 

de carruagem Amsterdão, vendo as antigas construções e canais, regista que “(...) tudo 

passou como um sonho diante dos meus olhos.”556 

Prosseguindo a viagem em comboio de Amsterdão para Utreque apontou “(...) e lá 

continuávamos a nossa peregrinação tendo que voar como o pensamento vendo e ao 

mesmo tempo deixando de ver muitas cousas, no fundo não vendo nada, mas 

apprendendo muito e tomando conhecimento da civilisação moderna.”557 

Conjuntamente com a velocidade física, D. Pedro apercebeu-se da velocidade temporal, 

escrevendo, por vezes quase obsessivamente, uma espécie de horário de comboios, com 

horas de partidas e chegadas:    

 
“Ás 11, 55 h. démos um novo vôo quasi não interrompido até Arnhein. (...) Contribuia 
para a fadiga a rapidez com que a imaginação via fugir tanta cousa sobre a qual se 
desejava demorar.”558 
 
 

Informa que atravessou o ducado de Brunswick, numa das suas partes mais largas, em 

apenas 20 minutos!559 E quando chega a Potsdan, antes da viagem para Berlim na 

carruagem do próprio rei da Prússia, desabafa:  

 
“Tinhamos andado neste dia 390 milhas pouco mais ou menos em 14 h, contando com 
as demoras. Pode-se dizer que andámos 400 milhas em 12 h. Vem a ser 33 milhas pouco 
mais ou menos por hora.”560 
 

O fascínio pelo tempo, velocidade e civilização moderna foram igualmente registados 

pelo professor de D. Pedro, o matemático Filipe Folque: 

 
“(...) a nossa viagem he feita com uma tal velocidade, vimos todas as cousas com uma 
tal rapidez, que eu já me acho bastante cançado; agora acrescentarei ainda, não posso 
dizer que não me tenha divertido, porem tenho me instruído muito com trinta mil 

                                                           
555 Ibidem. 
556 Idem, p. 233. 
557 Idem, p. 234. 
558 Ibidem. 
559 Idem, p. 257-258. 
560 Idem, p. 259. 
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cousas, que já tenho visto em Inglaterra, Belgica, Holanda e parte da Alemanha; não 
fazes idea do movimento, industria, commercio, vida, sciencias, artes, no fim tudo 
quanto pode interessar povos civilizados. Ja não ha distancias a nossa ultima jornada de 
Dusseldorf a Berlim, que são 150 leguas foram andadas em 13 horas; Isto por cá está de 
tal modo rico em communicações, que se encontram muitas vezes entre docas pontes 
Caminhos de Ferro, Canal e Estrada de Macadame; que 1º cada um escolhe o que mais 
lhe convem.”561  
  
 
4.9.4 Uma ponte “extraordinária”  

No dia 26 de Junho de 1854, D. Pedro escreveu no seu diário de viagem que iniciou 

uma das excursões mais agradáveis e interessantes, na qual sentiu emoções que talvez 

não se possam repetir no Continente. Destinaram-se esses quatro dias para ver as 

cidades, bastante industrializadas de Birmingham, Sheffield, Manchester e Liverpool, 

mas também Chatsworth e a ponte tubular562.  

A par da visita à fábrica Colt, um dos momentos que mais o impressionou, em toda a 

viagem no ano de 1854, foi a visita às pontes sobre o estreito de Menai, entre a 

Inglaterra e a ilha de Anglesey563. A visita ocorreu no dia 30 de Junho e o príncipe 

confessa que esse foi um dos dias mais bem empregues, senão mesmo o mais 

extraordinário de todos os que passou em Inglaterra.  

Uma das pontes era suspensa (pênsil) e a outra tubular. Em primeiro lugar, visitaram a 

ponte suspensa com as suas magníficas dimensões, depois dirigiram-se para a ponte 

tubular, obra de Robert Stephenson. D. Pedro registou no seu diário que Filipe Folque a 

chamou de “oitava maravilha.”  

Diante da ponte tubular, escreveu o futuro rei: 

 

“É uma sensação muito extraordinaria e difficil de descrever a que produz a vista dessa 
obra extraordinaria do homem. Repito, aqui, quando vêmos tudo aquillo que a 
intelligencia humana tem sido capaz de produzir, sentimo-nos mais do que somos, e 
sentimos um prazer indizivel quando pensamos que nos nossos dias se inventáram os 
caminhos de ferro e o telegrafo electrico, que nós é que fizemos desapparecer as 
distancias, que nos nossos dias se construiu a ponte tubular, os palacios de Christal e se 
dessecou o lago de Haarlem. A nossa geração deixa uma memoria estrondosa na historia 
e a humanidade há de abençoar os nomes de Watt, de Stephenson, de Paxton e do 
Principe Alberto.”564        

                                                           
561 Maria Clara Pereira da Costa – op. cit., pp. 43-44. Carta de Filipe Folque dirigida a seu irmão datada 
de Berlim, 24 de Julho de 1854.    
562 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 150. 
563 Idem, pp. 172-174. 
564 Idem, pp. 172-173. Também Filipe Folque deixou uma interessantíssima descrição das pontes de 
pênsil e tubular, na qual refere vários pormenores técnicos que lhe foram transmitidos pelo engenheiro 
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Na Britannia Tubular Bridge, achou a entrada majestosa, com os dois leões de pedra a 

impor respeito e simbolizando a força da construção. A comitiva portuguesa visitou 

toda a ponte, a parte superior, o interior e o reforço inferior. Acerca das pontes, afirma  

que sentiu “emoções fortes, mas não costumo expressa-las no momento mesmo.”565 O 

espanto de todos era evidente, não resistindo D. Pedro a gracejar com a atitude de Filipe 

Folque na ponte: o corpulento matemático metamorfoseou-se em lagartixa, penetrando 

entre as fendas das pedras566.  

Uma das coisas que o jovem príncipe e os seus companheiros mais desejavam ver era a 

passagem de um comboio sobre a ponte. De repente, ouviram um comboio que se 

aproximava, tendo todos, até Filipe Folque, subido as escadas até à parte superior da 

estrutura para experimentar essa sensação. D. Pedro encaixou-se entre “as costellas de 

ferro dos tubos.” Como escreveu, faltava-lhe o ar quando passou o comboio e, entre si e 

a morte, não havia senão polegadas. Quando saiu do tubo, estava meio morto de 

cansaço567.  

Em vez de ter experimentado algum medo568, supomos ao invés, que D. Pedro se sentiu 

excitado com a experiência de sentir um comboio a passar ao seu lado, numa magnífica 

estrutura de engenharia. A descrição termina com a inevitável referência às dimensões 

da ponte e o seu custo569.   

Após ter partido de Inglaterra, D. Pedro aludiu frequentemente a obras de engenharia 

que foi encontrando em outros países. Na Alemanha, atravessou de comboio uma   “bôa 

ponte sobre o Elba” e “um magnifico tunnel todo elle revestido de cantaria, que se pode 

considerar como uma das melhores obras no seu genero.”570 Ao contrário, no Reno, 

considerou as pontes do comboio “mais ou menos bôas, quasi todas de madeira e um 

pouco toscas.”571 

                                                                                                                                                                          
inglês responsável pela conservação da ponte tubular, vd. Maria Clara Pereira da Costa – op. cit., pp. 31-
32. 
565 Idem, p. 173. 
566 Ibidem. 
567 Idem, pp. 173-174. 
568 Filipa Lowndes Vicente – op. cit.,  p. 77, expressa que, nessa ocasião, D. Pedro sentiu pela primeira 
vez o perigo que o comboio podia representar. O misto de excitação e medo era comum nas descrições do 
comboio, durante o século XIX.   
569 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 174. A ponte tinha 800 pés de 
comprimento e custou 1.500.000 £ ou 6.750.000.000 rs. D. Pedro não resistiu a escrever que 2.500.000 
pregos uniam as folhas de ferro.   
570 Idem, 298. 
571 Idem, p. 259. 
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Em 1855, na capital francesa, visitou a célebre Escola de Pontes e Calçadas. Esta 

estabelecimento de ensino era responsável pela formação dos engenheiros civis que 

trabalhavam nas obras públicas. Em Portugal, eram os engenheiros militares os 

responsáveis por essas obras, um sistema que D. Pedro considerou superior ao francês, 

ou não fosse o príncipe um militar convicto572. Mencionou igualmente a polémica que 

então se vivia em França, na qual muitos engenheiros recém-formados iam trabalhar 

para empresas privadas, não dando o seu contributo ao governo e ao país573. Como 

sempre acontecia, cada vez que visitava grandes instituições, D. Pedro elogiou as 

instalações,  as riquíssimas colecções de modelos, a vasta biblioteca e a sua interessante 

colecção de desenhos de todas as mais importantes obras públicas da França e da 

Inglaterra574.         

 

4.9.5 Design de comunicação 

D. Pedro era um apreciador de gravura. Na visita à Biblioteca Imperial de Paris, teve 

ocasião de observar alguns exemplares do mais belo museu calcográfico europeu, com 

as suas mais de 1.200.000 gravuras desde Dürer aos artistas mais recentes, como 

Meissorcier [deve ser Meissonier] e Marny [Paul Marny, litógrafo e paisagista francês 

do séc. XIX]. Viu ainda algumas gravuras de seu pai, D. Fernando II, que eram muito 

estimadas575.    

Em 1855, na visita à Exposição Universal, achou as artes tipográficas muito bem 

representadas, demonstrando os livros franceses superioridade, neste domínio, sobre 

todos os outros das várias nações576. A xilogravura estava também cada vez mais 

desenvolvida e perfeita, começando a suplantar a litografia. No campo das artes 

plásticas, esta técnica estava a ser cada vez menos utilizada, mas o seu uso permanecia e 

bem nas aplicações utilitárias, como as representações geográficas e topográficas577.    

Estas técnicas de gravura permitiam aos livros franceses uma imensidade de 

representações ilustradas, fundamentais em obras sobre mecânica, ciências matemáticas 

e naturais578.  

                                                           
572 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855), p. 230. 
573 Idem, pp. 230-231. 
574 Idem, p. 233. 
575 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855), pp. 189-190. 
576 Idem, p. 172.  
577 Idem, pp. 172-173. 
578 Idem, p. 172. 
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Sempre interessado nas ciências, D. Pedro alvitrou que a fotografia teria nestas um  

papel determinante. A sua aplicação deveria ser através da microscópia aplicada às 

ciências naturais e à anatomia579. Demorou-se na sessão de fotografia da Exposição 

Universal de 1855 e julgou difícil saber até onde podia ir esta técnica, porquanto ia 

invadindo tudo, apreendendo a natureza e imitando de maneira a enganar as gravuras. 

Além do processo microscópico, a fotografia estava a ser utilizada admiravelmente na 

captação de paisagens580. Apesar destas palavras, D. Pedro não gostava de ser 

fotografado ou de posar para pintores581. Como era costume entre as famílias reais com 

fortes laços familiares,   trocou fotografias com os seus parentes ingleses, tendo 

enviado, por duas vezes, para o tio Alberto fotografias e vistas estereoscópicas de 

Sintra, lugar mítico do romantismo europeu, inventado por Byron582.    

 

 

4.10 D. Pedro, a Academia de Belas-Artes de Lisboa e os artistas 

 

D. Pedro V, enquanto príncipe real e depois monarca, nunca se referiu oficialmente às 

Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto. Alguns comentários, sempre pouco 

abonatórias para a Academia de Lisboa, encontram-se nos seus escritos particulares, nos 

seus diários de viagens e numa carta.  

A razão para a lacuna de referências oficiais, como discursos da abertura das aulas, por 

exemplo, é de lamentar, mas pode ser explicada pela curta duração do reinado e pela 

pouca apetência para as artes e para a sua Academia. Através de algumas opiniões sobre 

esta instituição de ensino, percebe-se claramente que D. Pedro nunca a apreciou. 

Quando observou em Viena, alguns quadros austríacos modernos que eram uns 

“horrores” lembrou-se de imediato Academia de Lisboa, o “o non plus ultra nesse 

genero” de pintura!583 Em Dresden, viu também quadros piores do que os da academia 

lisboeta, o que era quase impossível584.  

Contudo, quando visitou a Batalha e Alcobaça, escreveu que os agregados das aulas de 

escultura e arquitectura da Academia de Belas-Artes deveriam ser empregues nos 

                                                           
579 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 338.     
580 Ruben Andresen Leitão – Diário de Viagem a França Del-Rei D. Pedro V (1855), pp. 172-173. 
581 Filipa Lowndes Vicente – op. cit.,  p. 194. 
582 Maria Filomena Mónica – Correspondência entre D. Pedro V e Seu Tio, o Príncipe Alberto, pp. 42 
e 69, cartas para o tio Alberto datadas de Sintra, 18 de Agosto de 1855 e Lisboa, 28 de Novembro de 
1855, respectivamente. Na última carta D. Pedro enviou igualmente vistas estereoscópicas de Lisboa. 
583 Diario da viagem de D. Pedro V ao estrangeiro em 1854..., p. 323.  
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restauro dos ornamentos e no trabalho de conservação dos dois importantes 

monumentos585. 

Num dos seus textos mais interessantes, inserido no diário da viagem à Inglaterra, em 

1854, D. Pedro faz uma análise notável, porque desapaixonada, da situação das artes 

plásticas em Portugal. Este seu discurso vale, com é habitual, para quase todo o século 

XIX: 

 
“Peut être ne serait-ce pas hors de propos de donner une idée de ce que c’est que la 
peinture en Portugal. Dans son enfance, il dessine dans les Académies, d’après la bosse 
des horreurs qu’il vient offrir aux riches afin d’obtenir de l’aumône. S’il commence à 
savoir mêler des couleurs, il fait les portraits de ses connaissances qu’il a soin d’exposer 
chez les marchands de cadres! Là dessus un article dans les journaux, qui annonce à la 
nation un talent incompris, un émule des grands maîtres. Après ces premières lueurs 
funèbres de sa carrière, il vegète pour quelques annés, faisant des portraits à 4 £, et des 
lithographies pour des marchands d’estampes que personne n’aura la prétention de 
comparer ni à Colnaghi, ni au nouveau Lord Mayor Moon. Après avoir oublié le peu de 
dessin qu’il savait, s’il vient à mourir quelque professeur fossile d’académie de dessin, 
le nom de notre artiste figure sur la liste des candidats. Il a toujours la certitude 
d’obtenir la place vacante. Une fois professeur, il prend le titre de peintre d’histoire et 
inonde Lisbonne, la côte d’Afrique et le Brésil des horreurs que son pinceau fécond 
trace sur la toile. Devenu vieux et infirme, il peint des plafonds d’église; et un plafond 
d’église en Portugal est quelque chose. C’est là qu’on peut admirer tous les défauts du 
pauvre artiste. 
Son costume est un habit noir rapé au coudre, cravate noire à boucle sans cols. Il est 
apte pour devenir électeur. Il est tout, hormis peintre.”586      
           
 

Este trecho é, com se constata, extraordinariamente cruel com alguma dose de ironia à 

mistura, retratando de forma quase perfeita o panorama artístico nacional, as Academias 

de Belas-Artes e a figura do pobre artista. Por momentos, somos tentados a identificar 

algumas destas figuras... 

Existem ainda duas situações que relacionam, indirectamente, D. Pedro V à Academia 

de Belas-Artes de Lisboa.   

A primeira é uma carta que o monarca enviou ao ministro do reino Silva Sanches, 

datada de 23 de Fevereiro de 1857, na qual pedia que o informasse sobre o concurso 

para a substituição da cadeira de escultura na Academia das Belas-Artes de Lisboa, cuja 

                                                                                                                                                                          
584 Idem, p. 345.  
585 Diario da Viagem que S.S. M.M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira baixa e Entre Douro e 
Minho no anno de 1852, in Escritos de El-Rei D. Pedro V, vol. I, p. 14. 
586 Ruben A. Leitão - Diário de D. Pedro V Viagem a Inglaterra em 1854, pp. 41-42.  



 314

polémica tinha chegado aos jornais587. Ao concurso, aberto por morte de Francisco de 

Paula Araújo Cerqueira, concorreram Vítor Bastos, José Maria Caggiani e Manuel 

Maria Bordalo Pinheiro588.  

A segunda é uma outra carta de Murphy Jackson, datada de Londres, 28 de Junho de 

1860, dirigida a D. Pedro V, pedindo para ser pago o transporte das estátuas e moldes 

anteriormente remetidos à Academia de Belas-Artes de Lisboa589. 

O Estado, sempre submerso em papéis, esquecera-se de pagar o transporte da 

encomenda de um conjunto de estátuas e moldes proveniente de Roma e datada de 

1854. Esta tinha ido para Génova e aí esperou por barco para Lisboa, uma vez que todos 

os navios estavam destinados aos transporte de tropas, munições e mantimentos para a 

guerra da Crimeia.  

 

 

4.11 A morte romântica  

 

Alguma historiografia portuguesa tem tido a tentação romântica de especular sobre o 

que teria sido o reinado de D. Pedro V, se o rei não tivesse morrido prematuramente 

com 24 anos. Tentados a fazer o mesmo exercício, presumimos não exagerar que, se D. 

Pedro tivesse tido um reinado mais longo, insistiria com os governos para industrializar 

                                                           
587 Ruben A. Leitão – Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos, p. 212, carta 113, datada de 
Lisboa, 23 de Fevereiro de 1857:  
“Meu Ministro (do Reino, Silva Sanches) 
Quando lhe for possível, desejo que me preste alguns esclarecimentos sobre o recente concurso para a 
substituição da cadeira de escultura na Academia das Belas Artes de Lisboa; de que se tem ocupado 
ùltimamente uma parte de Imprensa.   
D. Pedro R.” 
588 Eduardo Duarte – Vítor Bastos, in Dicionário da Escultura Portuguesa. Lisboa, 2005, p. 87. 
Caggiani venceu o concurso, mas o escândalo foi tal que o concurso teve de ser anulado. Bastos acabaria 
por vencer o concurso em 1860 para professor substituto de escultura.      
589 BA Ms. – 54-X-28, nº 70 - Carta em inglês de Murphy Jackson, datada de Londres, 28 de Junho 
de 1860, para D. Pedro V, pedindo para ser pago o transporte das estátuas e moldes remetidos à 
Academia de Belas-Artes de Lisboa. A carta, nem sempre muito clara, parece pedir apenas que se faça o 
pagamento do transporte das estátuas, parecendo estar a encomenda já liquidada.  
Esta encomenda parece ser a mesma que a Academia de Belas-Artes de Lisboa adquiriu a Roma e que já 
se encontrava em Lisboa Fevereiro de 1856. A autorização governamental para que a Academia 
despendesse 600$00 réis para a compra da referida colecção é de 23 de Abril de 1850. Esta encomenda 
consistiu em peças clássicas como o  Grupo de Lacoonte, o Apolo de Belvedere, a Vénus de Milo, entre 
outras e de obras de Miguel Ângelo e Canova, vd.  José  Silvestre Ribeiro – História dos 
Estabelecimentos Scientificos, Literários e Artísticos de Portugal, vol. VI, Lisboa, 1876, pp. 112-113. 
A missiva de Murphy Jackson informa ainda o rei que as obras de arte haviam chegado em excelentes 
condições à Academia, onde se encontram. Devido ao atraso, tinha sido feita uma despesa de 150 dólares 
romanos para o transporte, no entanto, devido aos juros de seis anos a soma era naquele momento de 44,7 
libras esterlinas589. Uma vez que este montante ainda não havia sido liquidado pelas autoridades 
governamentais de Lisboa, esta petição tomava a liberdade de se dirigir à justiça do rei. 
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cada vez mais o país, modernizando-o através de uma melhor saúde e educação, 

apostando nas tecnologias mais modernas do seu tempo. A morte tudo levou e tornou 

impossível. Sem dúvida, foi uma enorme perda que o primeiro rei português com 

preocupações e paixão pela indústria, máquinas e, se quisermos, design, tenha 

desaparecido. Parece mesmo maldição, que tantos anos passados, estejamos à procura 

de tudo aquilo que D. Pedro descobriu nessa Europa moderna e civilizada.  

O falecimento do rei está todo ele envolto numa aura de romantismo, alimentado por 

autores que, como bons repórteres e argumentistas, não deixaram escapar os mais 

ínfimos pormenores; entre os quais se destaca Andrade Ferreira590.  

Não pretendendo ser demasiado mórbidos, julgamos interessante relatar alguns dos 

últimos momentos do rei, que, imagine-se indiciam a sua paixão pela vida moderna e 

pelas suas obras. 

Se quisermos ser fatalistas, o que sempre é uma tentação com a figura e o reinado de D. 

Pedro V, podemos afirmar uma série de acontecimentos fúnebres e coincidências 

estranhas e premonitórias.  

Durante o seu reinado fizeram-se uma série de trasladações de antigos monarcas. No dia 

29 de Setembro de 1855, trasladou-se o corpo de D. Afonso VI dos Jerónimos, onde se 

encontrava atrás da capela-mor, desde 1683591. Igualmente se trasladaram os corpos de 

D. Teodósio e D. Joana, irmãos de D. Afonso VI, que, por não haverem sido 

embalsamados, tinham os ossos desligados uns dos outros592. A 22 de Outubro de 1859, 

trasladaram-se os restos mortais de D. Carlota Joaquina de S. Pedro de Penaferim, em 

Sintra, para S. Vicente. Já no dia 27 de Dezembro de 1855, se haviam trasladado os 

ossos de D. Mariana de Áustria, que estava num riquíssimo túmulo em mármore negro 

na igreja do hospício de S. João Neponuceno, fundação da mesma rainha. Com tantas 

trasladações, Martins Bastos pergunta quando se faria a trasladação dos ossos de D. 

Fernando de Santarém 593. 

                                                           
590 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V. Lisboa, 1862. 
Utilizámos a 3ª ed. de 1862. A 1ª ed. é de 1861. 
591 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo O Senhor D. 
Pedro V e de Seus Augustos Irmãos. Lisboa, 1863, p. 103. O corpo do infeliz rei estava excelentemente 
conservado, ainda com cabelos e com  roupa.   
592 Idem, p. 104. 
593 Idem, pp. 145-146. 



 316

Também durante o seu reinado fez-se a trasladação do marquês de Pombal, no dia 16 de 

Junho de 1856, da Igreja das Mercês, na presença de D. Pedro V594. No mesmo ano, 

realizou-se a trasladação de Filinto Elísio da Sé para o Alto de S. João595. 

Além das grandes epidemias, como os surtos de cólera e de febre-amarela, o reinado foi 

igualmente pródigo em terramotos e cheias. Logo no início do seu reinado, a 12 de 

Janeiro de 1856, ocorreu um tremor de terra no Algarve, de que resultaram muitos 

estragos596. Em 11 de Novembro de 1858, pelas 7 e meia da manhã, deu-se um outro 

terramoto, talvez o mais violento desde o de 1 de Novembro de 1755597. Este sismo 

ocorreu exactamente três anos antes do dia do falecimento de D. Pedro V. Segundo 

Andrade Ferreira, o mês de Novembro havia sido “tão funesto para a memoria dos 

portuguezes”: foi o mês da morte de D. Maria II e do tristemente célebre sismo de 

1755598.  

Depois do casamento, a 18 de Maio de 1858, durante o qual os dois noivos pareciam, no 

dizer do povo, dois anjos, nesse mesmo ano, no dia do aniversário de D. Estefânia, a 15 

de Julho, sentiu-se um violento tremor de terra em Lisboa, felizmente sem vítimas599. 

Este fenómeno foi uma espécie de mau agoiro. 

No ano de 1860, ocorreram grandes cheias do Douro600. Também em 1861 ardeu o 

palácio velho da Ajuda, onde estava o asilo de infância desvalida das Irmãs da Caridade, 

permanecendo intacto o palácio novo601.  

Romanticamente, as mortes de D. Estefânia e D. Pedro ocorreram depois de viagens. A 

rainha adoece, no dia 8 de Julho de 1859, após um passeio às Vendas Novas e à 

Trafaria, falecendo à uma da manhã de 17 de Julho; D. Pedro, depois da viagem que fez 

com seus irmãos D. Fernando e D. Augusto a Vila Viçosa para caçarem. De lá voltaram 

os três envenenado pelos miasmas de um charco no jardim602.  

                                                           
594 Idem, pp. 107.  O povo chamou a esta cerimónia o “enterro do bacalhau”. 
595 Idem, p. 109. 
596 Idem, p. 107. 
597 Idem, p. 128. 
598 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V, p. 54 
599 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 126. 
600 Henrique Freire  – O Rei e o Soldado. Facto Histórico Precedido de um Esboço Biographico de S. 
M. El –Rei D. Pedro V. Lisboa, 1868, p. 33.  
601 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., pp. 153-
154. 
602 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, p. 197. A autora diz erradamente que D. Pedro viajou com D. 
Fernando (1846-1861) e D. João (1842-1861). Na verdade, o rei viajou para  Vila Viçosa na companhia 
de D. Fernando que faleceu a 6 de Novembro de 1861 da mesma febre tifóide que vitimaria dias depois 
D. Pedro V. D. João, que estava no estrangeiro com D. Luís, conseguiu chegar para o funeral do rei, mas 
foi contagiado pela mesma doença, falecendo a 27 de Dezembro de 1861. Finalmente, D. Augusto (1847-
1889), que viajou com D. Pedro V na trágica viagem, foi infectado, mas sobreviveu, salvo, ao que parece, 
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A morte do rei foi uma longa agonia, que ficou pormenorizadamente registada. Os 

primeiros sinais de doença manifestaram-se a 20 de Outubro e a 22 caía na cama603. A 

29 de Outubro, aniversário de D. Fernando II, já não houve recepção no paço devido ao 

incómodo sentido pelo rei604.  

D. Pedro V, já doente, piorou com a morte de seu irmão Fernando. Disseram-lhe, então, 

para sair das Necessidades, ao que o rei  respondeu: “Que não queria fugir ao seu 

fado.”605  

Quando o infante D. Fernando morreu, a 6 de Novembro de 1861, o rei disse, colocando 

a mão na boca do camarista: “Não diga nada, já sei o que me vae dizer”; apesar de este 

não ter intenção de lhe dar a fatídica notícia. Entretanto, houve um descuido cruel, ou 

um acinte do destino: uma corveta, quase à frente das Necessidades, dava tiros de quarto 

em quarto de hora pela morte de D. Fernando. O nome da corveta? Estefânia. É 

impossível que este pequeno pormenor não tivesse trazido a D. Pedro V dolorosas 

lembranças. Como D. Estefânia, também D. Fernando trouxe uma febre do Alentejo606. 

No último dia que esteve de pé, recusou a comida e tomou apenas uma refeição ligeira. 

Nesse dia disse dos médicos: “Ainda o estomago me curarão elles, mas a cabeça é que 

não.”607 Disse ainda ao marquês de Ficalho para o avisar quando devia sacramentar-se. 

Às 8 da noite, avisaram-se as igrejas para fazerem preces e, pelas 11 da noite de 9 de 

Novembro, encheram-se os templos, sobretudo os Mártires e a Encarnação, com pessoas 

que haviam saído do S. Carlos e do Ginásio608.   

Dia 10, disse que receava perder o juízo, depois veio-lhe à memória “a pintura” do 

Inferno de Dante, chegando a recitar o conhecido trecho Per me si va nella città dolente, 

mas a sua fé religiosa ou a recordação de Estefânia voltou-o para os formosos versos em 

que Dante fala da sua Beatriz. “El-Rei tambem acreditava no paraiso, e tambem lá tinha 

uma Beatriz, que chamava por elle.”609 Nesse dia, pediu por duas vezes para ser 

                                                                                                                                                                          
pelo médico militar indiano José Caetano Pereira. Contudo, D. Augusto ficou intelectualmente afectado 
por esta febre tifóide (ou já possuía este quadro clínico de nascença?), vd. Afonso Eduardo Martins 
Zuquete (direcção, coordenação e compilação) – Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, pp. 72 e 74-
75.                   
603 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 166. 
604 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V, p. 36. 
605 Idem, pp. 37-38. 
606 Idem, p. 39. 
607 Idem, p. 40. 
608 Idem, pp. 40-42. 
609 Idem, p. 45. 
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confessado, no que foi atendido pelo seu confessor, o cónego Inácio do Nascimento 

Morais Cardoso610. 

No dia da sua morte, 11 de Novembro, à tarde, foi visitado pelo cardeal-patriarca de 

Lisboa. Começou a delirar julgando ver no céu a rainha sua mãe, sua esposa e seu irmão 

Fernando611. 

Nesse mesmo dia, estando deitado, como era habitual,  numa pequena cama, revolvia-se 

e descobria-se devido à febre. Foi então que um dos ministros lhe cobriu os pés, 

sentindo o gesto, virou a cabeça e disse-lhe: “Então tambem isso são obras publicas?”612 

Tragicamente, o fascínio pela modernidade, pela engenharia, pelas pontes e pelas 

máquinas revelou-se naquela que parece ter sido uma das suas últimas frases...           

Depois, o marquês da Bemposta vendo que as moscas o incomodavam sacudia-as com 

um lenço. Numa dessas ocasiões o enfermo abriu os olhos e disse para o marquês: “Já 

veem ao azeite.” Algum tempo depois, querendo lembrar-se do nome acrescentou: 

“Como se chamam aquelles animaes que procuram o azeite?” Ao que o senhor Tiago 

Augusto Veloso de Horta lhe respondeu: “São os tordos que andam à azeitona.” Mas o 

que o rei queria dizer era que às moscas já lhes cheirava a cadáver613. 

Finalmente, depois de tanta agonia, faleceu às sete e um quarto da tarde desse dia 11 de 

Novembro de 1861614.  

O cenário romântico da morte do rei pode ainda ser enfatizado pela presença do quadro 

de Cristo Crucificado que esteve sempre diante dele, por estar no seu quarto. À 

cabeceira, colocou-se um altar com um crucifixo e quatro velas acesas. Quando faleceu, 

D. Pedro V apresentava a face algo desfigurada, pelo longo padecimento, a cabeça 

estava inclinada para o ombro esquerdo e a barba crescida, pois havia um mês que a não 

fazia615. Este cenário tenebroso não fica por aqui, uma “horrivel tempestade de vento e 

chuva” caía sobre Lisboa havia vários dias616. A natureza também parecia chorar tanta 

tragédia junta. 

O funeral gerou uma enorme manifestação de pesar; na Inglaterra, Alberto lamentou a 

morte do sobrinho, rei “daquele infeliz país”, que tanto fizera por ajudar “aquele povo 

                                                           
610 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 174. 
611 Idem, p. 175. 
612 José Maria de Andrade Ferreira – Reinado e Últimos Momentos de D. Pedro V, p. 47. 
613 Idem, p. 48.  
614 Francisco António Martins Bastos – Memorias para a Historia de El-Rey Fidelissimo..., p. 175. 
615 Idem, pp. 176-177. O quarto onde o rei faleceu era o seu gabinete, no qual se encontrava este quadro, 
que D. Pedro, ainda príncipe real, mandara colocar no quarto das lições e que depois foi transferido para a 
referido gabinete.    
616 Idem, pp. 175 e 183. 
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desgraçado”. A rainha Vitória impressionou-se muitíssimo com o sucedido, 

confessando que o marido acabara de perder aquele que ele amava como filho e aquele 

que fora o modelo de filho (ao contrário do futuro Eduardo VII)617.    

Nem de propósito, após ter sabido a notícia, Alberto não conseguiu dormir várias noites. 

A 22 de Novembro sentiu-se mal, a 7 de Dezembro foi-lhe diagnosticado uma febre 

tifóide e a 14 faleceu, com a mesma doença que vitimara D. Pedro V618.    

 

                                                           
617 Maria Filomena Mónica – D. Pedro V, p. 198. 
618 Idem, p. 200. 
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